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قیمت: 3000 تومان

گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ بیکاری فصلی در استان برخورداِر اصفهان به 
۱۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛  

برخورداِر بیکار!

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری:

بی آبی در اصفهان بیداد می کند

گردشگران از ظرفیت های 
 اقامتی شهرستان های
  غربی و جنوبی اصفهان

استفاده کنند

بازدید سرزده فرماندار 
اصفهان از بیمارستان 

دکتر غرضی

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک 
اصفهان درخواست کرد:

صدور مجوز بازسازی پاساژها 
و مغازه های قدیمی و 

فرسوده خیابان چهارباغ 

 در جریان بازدید وزیر صمت از 
فوالد مبارکه صورت گرفت؛

قدردانی از عملکرد فوالد 
مبارکه در تنظیم بازار، 
 کاهش چشمگیر مصرف

 آب و تولید محصوالت ویژه 

سرنوشت اراضی مالکین کنارگذر شرق اصفهان چه می شود؟
اجرا با »اما« و »اگر« و »شرط« و »شروط«!

خطری که از بیخ گوش »حسن یزدانی« گذشت؛

6نظارتی که نیست
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 تداوم قصه پر غصه آلودگی ها 
در اصفهان

 آتش بی احتیاطی 
به جان مراتع استان اصفهان

 آغاز مهاجرت، پایان مهاجر پذیری
 گرانی مسکن باعث تحقق ایده »مهاجرت معکوس« در اصفهان شده است؛

آگهی فراخوان عمومی شماره 401-2-166

 شناسایی سرمايه گذار تامین مالی احداث تاسیسات فاضالب شهر دهاقان 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد به منظور احداث تاسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازای واگذاری 

بخشی از پساب حاصله در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، اقدام به شناسايی سرمايه گذار نمايد:

1( شرح مختصری از پروژه

- نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل

- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

- جمعیت افق )1430( : 22.801 نفر

- میانگین حجم پساب ساالنه : 680.000 متر مکعب

2( شرح عملیات: 

- اجرای شبکه فاضالب شهر دهاقان به طول تقریبی 102 کیلومتر

- ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر دهاقان به ظرفیت 23000 نفر

- عملیات بهره برداری شبکه فاضالب و تصفیه خانه در طول دوره بهره برداری

متقاضيان بايد مدارک ذیل را در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:

مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2- اساسنامه   3- 

تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز  4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه  5- اطالعات کلی 

و حقوقی شرکت.

محل تحويل اسناد: اصفهان ، خیابان شــیخ کلینی ، خیابان جابر ، شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، دبيرخانه 
کميسيون معامالت )اتاق 292(.

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01

www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 03136680031-8

داخلی 253

اصغر رحیمی- شهردار دستگردم الف:1349261 

آگهی مزایده

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شماره 6/107/ش/1400 مورخ 1400/09/29 شورای محترم اسالمی در نظر دارد نسبت به فروش مقداری ضایعات 
شامل آهن، آلومینیوم، مس، پالســتیک، چوب، روغن سوخته و... اقدام نماید لذا شــرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی 

شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1401/05/09 مراجعه و تا تاریخ 1401/05/10 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

نوبت اول
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حفظ آب حفظ زندگی است
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هشدار روسیه به اروپا:

 صبرمان حدی دارد!
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که اگر اتحادیه اروپا مشکل ترانزیت کاال به کالینینگراد را حل نکند، 
روسیه پاسخ مناســبی خواهد داد.به گزارش آر تی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدید 
کرد:»ما تا ابد منتظر نخواهیم ماند. یک بار دیگر هشدار می دهیم که اگر وضعیت در روزهای آینده حل و 
فصل نشود، روسیه اقدامات سختی را علیه لیتوانی و اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد کرد که مقدمات آن قبال 
تکمیل شده است. « وی افزود: نهادهای روسیه کار مشترک خود را روی اقدامات واکنشی انجام داده اند 
و شرکای غربی ما و کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا، باید بفهمند که ساعت درحال زنگ زدن است و صبر ما 
هم حدی دارد. هیچ کس رسما به آن ها اطالع نداده اما ما بارها به صورت علنی و مستقیم به آنها گفته ایم 
که پاسخ مناسبی خواهیم داد.این مقام روسی در ادامه عنوان داشت:»ما به گفت وگو با کمیسیون اروپا و 

لیتوانی ادامه می دهیم و  اطمینان داریم که این موضوع باید در آینده نزدیک حل شود.«

گفت وگوی »الپید« و »اردوغان« درباره ایران
نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی در گفت وگو با رییس جمهور ترکیه از او برای همکاری در زمینه آن چه 
»تالش های ایران برای آسیب رساندن به شــهروندان اسراییلی در ترکیه« خوانده شده، قدردانی کرد.به 
نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگو با رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه از همکاری این کشور در زمینه خنثی کردن آنچه »تالش های ایران برای آسیب 
رساندن به شهروندان اسراییلی در ترکیه« عنوان شده است، قدردانی کرد.به گفته برخی منابع مطلع،الپید 
و اردوغان همچنین بر اهمیت روابط اسراییل-ترکیه در زمینه امنیت، اقتصاد و ثبات در خاورمیانه تاکید 
کردند.آن ها همچنین انعقاد قرارداد هوانوردی میان رژیم صهیونیستی و ترکیه را به یکدیگر تبریک گفتند.

 
نخست وزیر اسراییل: 

اسراییل خواستار برقراری روابط با عربستان و تغییر تاریخ است
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی درباره ســفر چند روز آتی رییس جمهور آمریکا به عربستان 
تاکید کرد: »اسراییل خواســتار برقراری روابط با عربســتان و تغییر تاریخ است«. به گزارش ایسنا، 
اوفیر جندلمن، ســخنگوی یائیر الپید، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیســتی در ابتدای نشست 
یکشنبه کابینه به نقل از او اعالم کرد: هواپیمای رییس جمهور آمریکا از »اورشلیم« )قدس اشغالی( 
به مقصد عربستان به پرواز درخواهد آمد و با خود پیام صلح و امید ما را خواهد برد، اسراییل دست 
خود را به سوی تمامی کشورهای منطقه دراز کرده و آنها را به آغاز روابط و تعامل با خود و تغییر تاریخ 
برای کودکان مان فرامی خواند.الپید با اشاره به مقاله اخیر  جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در روزنامه 
واشنگتن پســت گفت: »برای صهیونیست بودن الزم نیست یهودی باشــی. من یک صهیونیست 

هستم«. بایدن در مقاله خود آورده بود:»من با وجود اینکه یهودی نیستم، یک صهیونیستم«.
  

اظهارات جدید قاتل »شینزو آبه«:

 قصه پول مادر است و یک گروه مذهبی !
  قاتل نخست وزیر سابق ژاپن باور داشت که شینزو آبه از یک گروه مذهبی حمایت کرده است، گروهی 
که مادر یاماگامی کمک مالی بزرگی به آن کرده بود.رویترز گزارش داد، تتسویا یاماگامی، مردی 41 
ساله و بیکار، روز جمعه با شلیک به شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن در یک سخنرانی، او را به قتل 
رساند.همسایگان یاماگامی به رویترز گفتند که او فردی تنها بوده و از هم کالم شدن با دیگران اجتناب 
می کرده است. همچنین خبرگزاری کیودو به نقل از مقامات بازجویی نوشت، یاماگامی باور داشت که 
شینزو آبه از یک گروه مذهبی حمایت کرده است، گروهی که مادر یاماگامی کمک مالی بزرگی به آن 

کرده بود.او به پلیس گفت که مادرش پس از آن اهدای مالی، ورشکسته شد.

  گفت و گوی سی ان ان با مدیر پروژه ایران در اندیشکده »گروه بحران«؛

افزایش تنش ایران و آمریکا در تابستان؟ 

آدام پوراحمدی در سی ان ان نوشــت: پس از پایان مذاکرات غیرمستقیم 
برای بازگرداندن توافق هســته ای ۲۰1۵ که هفته گذشته بدون هیچ گونه 
پیشرفتی پایان یافت، ایاالت متحده و ایران ممکن است به سمت تابستانی 
پرتنش بروند. گفت وگو ها - با میانجیگری اتحادیه اروپا و میزبانی دوحه - 
آخرین امید برای دستیابی هر دو طرف به توافق با افزایش تنش ها پیرامون 
برنامه هسته ای ایران بود.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده 
اســت: این مذاکرات دو روزه با هدف حل و فصل مسائل باقی مانده بین 
آمریکا و ایران انجام شد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت مذاکرات  به عقب 
رفته است، اما حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 
گفت که مسیر دیپلماسی باز است و مذاکرات را مثبت توصیف کرد. علی 
باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران روز 
یکشنبه گفت زمان و مکان دور بعدی مذاکرات در حال نهایی شدن است. 
اما با شکســت مذاکرات، ایران به مقدار اورانیوم غنی شده الزم نزدیک تر 
می شــود و همکاری با ناظر هسته ای ســازمان ملل را کاهش می دهد و 
احتمال متوسل شدن دشمنانش به گزینه های نظامی برای جلوگیری از 
توانایی های هسته ای اش را افزایش می دهد. سی ان ان با علی واعظ، مدیر 
پروژه ایران در گروه بحران، اندیشــکد ه ای در واشنگتن دی سی، در مورد 

اتفاقات احتمالی آینده صحبت کرده است.
از آنجایی که مذاکرات بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسید، احتمال افزایش 

تنش در آینده چقدر است و چگونه خواهد بود؟
یک چیز مسلم اســت: پویایی بدون توافق، بدون بحران  پایدار نیست. با 
وجود اصطکاک زیاد بین ایران، ایــاالت متحده و متحدان منطقه ای آنها، 
فضای زیادی برای تشدید عمدی یا ناخواسته وجود دارد که ممکن است از 
کنترل خارج شود. همه این ها احتماال تابستان ۲۰۲۲ را ]به تابستانی کامال 
مشابه[با تابستان ۲۰1۹ تبدیل می کند، زمانی که تنش ها به شکل تشدید 
تحریم ها و حمالت به خطوط کشــتیرانی بین المللی و زیرســاخت های 
کشور های عربی خلیج فارس شعله ور شد و واشنگتن به طرز خطرناکی طی 
چند ماه چندین بار به درگیری آشکار نزدیک شد.تنها تفاوتی که اکنون وجود 
دارد این است که با توجه به ادامه گفت وگو بین ایران و عربستان سعودی و 
همچنین امارات، عرصه رقابت به احتمال زیاد به سمت سوریه خواهد رفت.

آیا عدم پیشرفت در دوحه به معنای پایان یافتن معامله است؟
نه ، شکست در این دور می تواند دیپلماسی با ایران را برای مدتی به فرآیندی 
نیمه جان تبدیل کند. هر دو طرف به خانه بازخواهند گشت و احتماال درگیر 
تشــدید تنش خواهند بود به این امید که در نهایت طرف مقابل اول کوتاه 
بیاید. اما با نزدیک تر شدن به انتخابات میان دوره ای کنگره، اشتهای دولت 
بایدن برای توافق کاهش می یابد. مشکل این است که دموکرات ها در ماه 
نوامبر کنترل خود را بر کنگره از دست خواهند داد، که به نوبه خود عالقه ایران 

را برای برخورد با دولتی که دیگر کنگره را کنترل نمی کند، کاهش می دهد.
بعد چه اتفاقی می افتد؟

ایرانی ها احتماال تصمیم خواهند گرفت که توافق را تا انتخابات بعدی ایاالت 
متحده ]انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲4[به تعویق بیندازند، در حالی که 
اهرم هایشان دست نخورده اســت. اما ایرانی ها در سال ۲۰۲۵ انتخابات 

ریاست جمهوری خود را دارند و باید منتظر نتیجه انتخابات باشند. در آن 
مرحله، توافق کنونی دیگر مرده خواهد بود و طرفین باید از ابتدا بر سر یک 
معامله جدید مذاکره کنند، که احتماال چند ســال طول می کشــد.به این 
ترتیب، گزینه ها بین یک معامله در حال حاضر یا شش ماه آینده نیست، 
بلکه بین امروز یا شش سال آینده اســت و با توجه به اینکه ایران در حال 
حاضر به سالح هسته ای نزدیک است، وضعیت موجود پایدار نیست. دیر یا 
زود، اسراییل احتماال ایاالت متحده را به انجام اقدامات نظامی برای عقب 
انداختن برنامه هسته ای ایران تشویق می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد 

آتشی فاجعه بار در منطقه می شود.
وضعیت مذاکرات از ماه مارس تاکنون چگونه بوده است و چه چیزی باعث 

شد دو طرف در دوحه با هم دیدار کنند؟
 طی  چند هفتــه گذشــته، انریکــه مــورا، مذاکره کننده ارشــد اتحادیه

  اروپــا، پیام هایــی را بین تهــران و واشــنگتن برای یافتن یــک فرمول 
 قابل قبول بین دو طــرف می برد؛ اما دیپلماســی از راه دور کند و ناکارآمد
  اســت. با افزایش نگرانی ها در مورد برنامه هســته ای ایــران در غرب و

  اســراییل و بدتر شــدن وضعیت اقتصادی ایران تحــت تحریم ها، هر 
 دو طرف انگیزه ای برای بازگشــت به میز مذاکره داشــتند. اتحادیه اروپا
  به این نتیجه رســید که تســهیل گفت وگو هــای نزدیک بیــن دو طرف

  در یــک شــهر بــه جــای دو قــاره متفــاوت بســیار کارآمدتــر 
خواهد بود.

آیا این واقعیت که آخرین دور مذاکرات در یکی از کشور های حاشیه خلیج 
فارس برگزار شد، مهم است؟

این به دو دلیل حائز اهمیت است: اول، نشــان می دهد که چگونه زمینه 
منطقه ای در مقایسه با زمان نهایی شدن توافق هســته ای در سال ۲۰1۵ 
تغییر کرده است. دوم اینکه پیش از این، به جز عمان، هیچ کشور دیگری از 
خلیج فارس چندان مشتاق این توافق نبوده و آن را ابزاری برای غنی سازی 
و توانمندسازی رقیب منطقه ای خود می دانستند. اما اکنون، اکثر کشور های 
حوزه خلیج فارس که تحت سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ در 
خط آتش بین ایران و ایاالت متحده گرفتار شده بودند، ارزش تنش زدایی 

و توافق را درک می کنند.
چه عوامل ژئوپلیتیکی از ماه مــارس، زمانی که آمریــکا و ایران آخرین 

مذاکرات غیرمستقیم داشتند، تغییر کرده است؟
البته جنگ اوکراین همه چیز را تحت الشعاع خود قرار داده است. از یک سو، 
از فوریت مذاکرات هسته ای کاسته و توجه سیاست گذاران غربی را منحرف 
کرده است. از سوی دیگر، بازگشــت ایران به بازار های انرژی را برای غرب 

ارزشمندتر کرده است.

 فردا نوشــت: محمدصادق کوشــکی گفت: دوران 
استراحت آقای ظریف فرا رســیده و نیازی نیست 
هر چندوقت یک بــار بیایــد و اظهارنظرهایی کند که 
خوراک رسانه های بیگانه فراهم شود.سخنان اخیر 
محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، مبنی بر 
اینکه شهید فخری زاده فردی بی مباالت بود یا آنکه 
مردم بعد برای اینکه در سال۹۶ به رییسی رای ندادند، 
تنبیه شــدند یا حمالت عجیب او بــه مصوبه اقدام 
راهبردی مجلس اهالی عالم سیاســت را با حیرت 
مواجه کرد که چرا و چگونه فردی که هشــت ســال 
ریاست دستگاه دیپلماسی کشور را در اختیار داشته، 
چنین ســخنان خالف واقع و خالف امنیت ملی بر 

زبان می آورد؟محمدصادق کوشکی، فعال و تحلیلگر 
سیاســی، درباره این موضوع گفت: »اولین نکته ای 
که به ذهنم می رسد این اســت که برخی رسانه های 
خاص از سادگی آقای ظریف سوءاستفاده می کنند 
و ســخنانی از او می گیرند که واقعا محتوایش اصال 
قابلیت بحث ندارد. اینکه فردی با ســابقه او چنین 
حرف هایی را بیــان می کند عجیب اســت زیرا یک 
دیپمات معمولی هم می داند که نباید هر حرفی را به 
زبان بیاورد و نباید همیشه بلندبلند فکر کند؛ اما گویا 
آقای ظریف این اصول ابتدایی را هم نمی داند«.وی 
ادامه داد: »کارنامه آقای ظریف مشــخص است و 
معلوم است چه عملکردی داشته است. به هر حال از 

یاد نمی بریم وقتی در مجلس می گفت فالن واژه در 
برجام نیامده اما بعدا که همه خالف ادعای او را ثابت 
کردند، گفت بله آن واژه چهاربار در متن برجام آمده و 
من ندیده بودم...«این فعال سیاسی همچنین بیان 
کرد: »آقای ظریف در همان سال۸4 باید بازنشست 
می شد ولی به هر حال این امکان برایش فراهم شد تا 
از سال۹۲ تا 14۰۰ هم وزیر امور خارجه باشد. اکنون او 
به سن و سالی رسیده که باید خاطراتش را بنویسد.«

فعال سیاسی:

 »ظریف« از عالم سیاست کناره  بگیرد و استراحت کند

یک کارشناس مسائل منطقه تشریح  کرد:

اهداف سفر »بایدن« به منطقه
یک کارشناس مسائل منطقه معتقد اســت: بایدن برای شــورای همکاری خلیج فارس اهداف متعددی را در نظر دارد تا بتواند در این شورا یک رویه مشخص و یک 
موضع گیری واحد را به وجود آورد.سید جعفر رضوی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از اهداف سفر بایدن به منطقه گفت: سفر بایدن سفر چند جانبه است و عالوه بر 
این که به فلسطین اشغالی و عربستان سفر می کند اهداف متعدد و چند جانبه ای را نیز دنبال می کند .وی تصریح کرد: از یک طرف آمریکا قصد دارد برخی پروژه های 
شکست خورده خود مانند مذاکرات سازش را احیا کند، از سوی دیگر به دنبال این است تا پوششی برای  برخی مشکالت کنونی آمریکا بگذارد، اما به نظر می رسد هدف 
بایدن از انجام سفر منطقه نه به تنهایی مسئله رژیم صهیونیستی و نه عربستان است. این کارشناس مسائل منطقه با بیان این که عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
با عربستان یکی دیگر از اهداف این سفر است، اظهار داشت: بایدن اهداف متفاوتی را هم با سعودی ها و هم با رژیم صهیونیستی در نظر دارد؛ اما هدف مشترک عادی 
سازی روابط  این دو است ، اما با توجه به اظهارات ضد و نقیض باید منتظر بمانیم تا نشانه های بیشتری خود را نشان دهند. رضوی خاطرنشان کرد: در واقع بحث علنی 
کردن روابط عربستان با رژیم صهیونیستی مطرح اســت که طبیعتا اعالم آن اثرات و تبعات ویژه ای دارد که درباره عربســتان  این اثرات هم برای آمریکایی ها و هم 
صهیونیست ها یک هدف تلقی می شود. عربستان از جمله کشورهای اسالمی اســت که برای برخی از کشورهای کوچک تر نوعی پیشرو تلقی می شود و اگر اقدامی 

انجام دهد، کشورهای کوچک از آن تبعیت می کنند. 

خبر روز

وز عکس ر

عروسک بادی 
رییس جمهور 

برزیل
نمایــی از یک عروســک 
بادی که ژایر بولســونارو، 
رییس جمهور برزیل را در 
جریــان نمایشــی حامی 
تســلیحات بــه تصویــر 

کشیده است.

طعنه روزنامه جمهوری اسالمی به افرادی که سختی ها را امتحان الهی می دانند: 

 شانس آورده اید که با مردمی نجیب طرف هستید
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: همان هایی که در دولت سابق حوادث غیر مترقبه را هم به حساب 
بی عرضگی دولت می نوشتند، امروز جوری دامن برمی چینند از قبول مسئولیت و می گویند امتحان 
الهی که انگار کارمند واحد امتحانات هستند! خب، آقایان کارشناس امتحان الهی، لطفا بفرمایند 
قصه پرغصه و اجرای معیوب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم در جدول امتحانات 
الهی قرار دارد؟ بی توجهی به قانون و نظر مجلس ازسوی دولت وناشنیده گرفتن فریاد صاحبان حق 
چطور؟ آیا این هم در شمار امتحانات است؟ خرداد که ماه امتحانات بود جایش را به تیرماه داد. آیا 
باز هم بازنشستگان در این ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این هم البد امتحان عملی است، نه؟!

خدا واقعا به این دولت شانس داده است. هرکس صدای شان را می شنود این را حتما به آنها بگوید. 
بگوید، شانس آورده اید که با مردمی در نهایت نجابت طرف هستید و اال اگر مثل مخالفان روحانی 

بودند که قصه ۹۶ و ۹۸ تکرار می شد!
 

روزنامه کیهان:

مردم، یارانه گرانی ها را می گیرند
کیهان با اشاره به افزایش قیمت ها در ماه های اخیر نوشت : وقتی دولت سیزدهم دست به اصالح نظام 
یارانه ای کشور می زند، هم باید خودش هزینه این اصالحات را به عنوان مجری و متولی امور بپردازد و 
هم مردم. گرانی ها در حقیقت تکانه های این اصالحات اقتصادی هستند که گریزی از آن نیست؛ اما 
در کنار آن رییس دولت اصرار دارد که دلیل گرانی هر کاالیی برای مردم کامال روشن و شفاف شود. مگر 
می شود گرانی این روزها را انکار کرد؟ کافی است یک ماشین حساب برداریم و سراغ اعداد و ارقام سایت 
مرکز آمار یا بانک مرکزی برویم. مردم به درستی از گرانی ها گالیه مند هستند؛ اما تفاوت این گرانی با 
افزایش قیمت ها در دوره قبل این است که حاال مردم دالیل این گرانی ها را می دانند، یارانه متناسب با 

آن را دریافت کرده اند و در ضمن چشم امید به آینده اقتصاد کشور دوخته اند.
 

دلیل بازداشت »تاجزاده« از نگاه کیهان:

 با شبکه های بیرونی دشمن ارتباط داشت
کیهان نوشت: برخی عناصر مرتبط با شبکه بیرونی که در جهت اهداف دشمنان در تکاپو بودند دستگیر 
شدند. بر همین اســاس عصر روز جمعه مصطفی تاج زاده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور با دستور 
قضایی بازداشت شد.مصطفی تاج زاده از محکومین امنیتی فتنه ۸۸، عصر روز جمعه به اتهام اجتماع 
و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد.دیگر اتهام تاج زاده نشر اکاذیب جهت تشویش 

اذهان عمومی بوده که به این ترتیب حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر شده است.
 

روزنامه همشهری: 

حضرت علی)ع( با بیعت سرکار آمد؛ اما هرگز از مردم نپرسید 
چگونه حکومت کنم؟ 

روزنامه همشهری نوشت :گاهی با افتخار می گویند کوروش وقتی وارد بابل شد به مردم گفت »بر 
دین خود آزاد هستید« و این را نشانه رفتار دموکراتیک کوروش یا احترام به حقوق بشر می دانند. اما 
شهید مطهری معتقد است اگر کوروش چنین گفته باشد پس به چه دلیل سرزمین آنان را تصرف 
کرد؟ آیا آرامش آنان را برای اســتثمار اقتصادی می خواست؟ پیامبر اسالم به کدام سرزمین رفت 
که هدفی جز اصالح دین داشته باشد؟ بنابراین جمهوری اســالمی نمی تواند مانند حکومت های 
عرفی هر صدایی را با دان پاشــی و نمک ریزی ســاکت کند که حکومتش برقرار باشد. این سیره 

امیرالمومنین)ع( است.

گیشه

عضو فراکسیون زنان مجلس:

 »بانکی پور « توهین بسیار 
بزرگی به بانوان کرده است

منیبان نوشت: سمیه محمودی می گوید بانکی 
پور توهین بســیار بزرگی به بانوان سرزمین ما 
کرده است و از طرفی با این کار دست بیگانگان 
را برای حمله فرهنگی به کشــور باز کرده است، 
از این رو فکــر می کنم پرونــده صحبت های 
بانکی پور باید در جای دیگری رســیدگی شود. 
نماینده مردم شهرضا، درباره سرانجام اعتراض 
نمایندگان زن مجلس به اظهارات اخیر بانکی پور 
مبنی بر ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی 
گفت: نمایندگان اعم از زن و مرد مخالفت خود 
را با صحبت های بانکی پور اعالم کردند. هر چند 
او به عنوان یک شــخص چنیــن اظهار نظری 
درباره ازدواج دختران ایرانی داشته؛ اما برای یک 
نماینده که در شورای انقالب فرهنگی عضویت 
دارد، زشت است که چنین صحبت هایی کند.وی 
افزود: در هر صورت صحبت های بانکی پور درباره 
ازدواج دختران ایرانی بســیار بی ربط اســت و 
فردی که نماینده مردم است باید بسیار سنجیده 
صحبت کند و همه جوانب را در نظر بگیرد. بانکی 
پور توهین بســیار بزرگی به بانوان سرزمین ما 
کرده و از طرفی با این کار دست بیگانگان را برای 
حمله فرهنگی به کشــور باز کرده است، از این 
منظور فکر می کنم پرونده صحبت های بانکی 
پور باید در جای دیگری رسیدگی شود.محمودی 
با تاکید بــر اینکه مجلس نمی توانــد به دلیل 
این قبیل اظهارنظرها بــا بانکی پور برخورد کند، 
تصریح کرد: برای برخورد با بانکی پور بستگی به 
این دارد که به شورای نظارت شاکی شویم اما با 
توجه به واکنش هایی که نمایندگان به اظهارات 
بانکی پور داشتند، نشان دادیم که حرف بانکی 
پور حرف مجلس نیســت.عضو فراکســیون 
زنان مجلس شــورای اســالمی در واکنش به 
اینکه اظهــارات بانکی پور به هیئــت نظارت بر 
رفتار نمایندگان منتقل شد یا خیر؟ اظهار کرد: 
انعکاس چنین اظهاراتی به هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان نتیجه ای نخواهد داشــت اما در هر 
صورت این پیام را به زنان کشور اعالم کردیم که 
چنین نظراتی درباره ازدواج دختران ایرانی حرف 

یک نفر است و حرف همه مجلس نیست.

بین الملل
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مسئول کمیته فلزات و سنگ های گران بهای اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

احیای 10 هزار شغل در انتظار اراده و خواست مسئوالن
تجهیزات کارگاه های تعطیل شــده طال در اصفهان هنوز جمع آوری نشده اند و با حمایت مسئوالن امکان 
احیای ۱۰ هزار شغل وجود دارد.مسئول کمیته فلزات و سنگ های گران بهای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
سال های ۹۰ و ۹۱ صادرات طال در استان اصفهان شرایط مطلوبی داشت و به حدود ۷۵۰ میلیون دالر رسید.

ابراهیم حبیب الهی با بیان این که در این سال ها هزار و ۳۰۰ کارگاه در استان فعال بود، افزود: در هر کارگاه ۵ 
تا ۲۰۰ نفر مشغول به کار بودند.وی گفت: در حال حاضر صادرات به حدود ۲۰ میلیون دالر کاهش یافته و فقط 
۳۰۰ کارگاه فعال هستند و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده اند.مسئول کمیته فلزات و سنگ های گران بهای 
اتاق بازرگانی اصفهان افزود: تجهیزات گارگاه های تعطیل شده هنوز جمع آوری نشده اند و می توان با حمایت 
مسئوالن، این واحد ها را به چرخه فعالیت و تولید بازگرداند. حبیب الهی تصریح کرد: با فعال شدن دوباره 

این کارگاه ها و با توجه به ظرفیت های موجود امکان احیای ۱۰ هزار شغل در مدت زمان کوتاه وجود دارد.
 

وزارت نفت: 

آنقدر نفت صادر کرده ایم که هم کسری بودجه دولت را 
جبران کردیم ، هم جیبش را پر پول!

وزارت نفت در نامه ای به روزنامه شرق نوشت: جمهوری اسالمی ایران به مدد سال ها تجربه و تخصص 
و در اختیار داشتن پتانسیل کم نظیر لجستیکی، ضمن حضور در بازارهای سنتی و تامین نیاز مشتریان 
قدیمی خود، امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد.کمااینکه طی چند ماه اخیر افزایش 
فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت 
را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنان که دولت برای اولین بار در سال های اخیر برای اداره 
خود در ماه های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره 
اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت عالوه بر حفظ سهم بازارهای گذشته، وارد بازارهایی شده 

است که قبال تصور حضور در این بازارها در شرایط تشدید محدودیت ها نیز وجود نداشت.

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان درخواست کرد:

 صدور مجوز بازسازی پاساژها 
و مغازه های قدیمی و فرسوده خیابان چهارباغ 

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان گفت: بازیابی چهره سنتی چهارباغ تقریبا ناممکن است، 
با توجه به اقداماتی که شهرداری برای این محل انجام داده است، درخواست داریم مجوز بازسازی 
پاساژها و مغازه های قدیمی و فرسوده این خیابان صادر شود.ابراهیم خطابخش اظهار کرد: شرایط 
دریافت مجوز واحدهای صنفی پوشاک در چهارباغ مانند دیگر مناطق است، ازلحاظ پرداخت مالیات 
هم مانند دیگر مناطق امتیازی خاص شــامل آن ها نمی شــود.وی افزود: به دلیل رفت وآمد زیاد و 
اینکه مغازه های این خیابان در نقطه دید همگانی قرار دارد بازرســی های مکرر توسط اتاق اصناف، 
اتحادیه ها و اماکن انجام می گیرد و با واحدهای فاقد پروانه و مجوز هم برخوردهای الزم می شود.به 
گفته رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان، در سال های اخیر شهرداری اقدامات زیادی برای 
رونق گردشگری این خیابان انجام داده است. به عنوان مثال پیاده راه کردن چهارباغ عاملی جهت رجوع 
گردشگران بیشتر به این خیابان و همچنین استفاده تفریحی مردم از آن شده است ولی در برابر، بهتر 
است برای رونق کسب وکارهای این محل هم کاری انجام شود.خطابخش در رابطه با راهکارهای بهبود 
شرایط اقتصادی چهارباغ خاطرنشان کرد: بازیابی چهره سنتی و قدیمی چهارباغ تقریبا ناممکن است، 
با توجه به اقداماتی که شــهرداری برای این محل انجام داده است درخواست داریم مجوز بازسازی 
پاساژها و مغازه های قدیمی و فرسوده این خیابان صادر شود تا هم چهره ای زیباتر پیدا کند و کمکی 

هم به کسبه این محل می شود.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ بیکاری فصلی در استان برخوردارِ اصفهان به ۱۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ 

برخورداِر بیکار!

ایمنا: نرخ مشارکت اقتصادی در اســتان اصفهان در بهار ۱۴۰۱ نسبت 
به بهــار ۱۴۰۰ از ۴۲.۱ درصد به ۴۰.۵ درصد کاهش داشــته که این به 
معنای کاهش تقاضا برای شغل در اســتان اصفهان است، به عبارتی 
افراد شاغل و به دنبال کار باالی ۱۵ سال در اســتان اصفهان کاهش 

پیدا کرده است.
در کشــور معموال خطرات افزایش بیکاری و بیــکار ماندن جوانان را 
از جمله فقــر و دیگر مســائل اجتماعی نام می برند، امــا باید از نگاه 
اقتصادی نیــز به پیامدهــای بیکاری نــگاه کرد. مــالک رده بندی 

اقتصادهای برتر در دنیا تولید ناخالص داخلی یا GDP است.
 یک فرد بیکار در کشــور بیانگر عدم اســتفاده از نیــروی آماده برای 
افزایش تولید و ارتقای اقتصاد در ســطح جهان محسوب می شود؛ 
برای مثال وقتی ۲۰ میلیون نفر شــاغل ۵۰۰ میلیارد دالر تولید ایجاد 
می کنند، وجود ۱۰ میلیــون بیکار بیانگر پتانســیل تولید ۲۵۰ میلیارد 

دالری در اقتصاد کشور )به شرط وجود ظرفیت( است.
اما برای بررســی آخرین گزارش از بازار کار که توسط مرکز آمار کشور 
منتشر شــد، معرفی برخی پیش نیازها الزم است. در اقتصاد معموال 
جمعیت باالی ۱۵ ســال، جمعیت آماده برای ورود به بازار کار در نظر 
گرفته می شود. ممکن است این جمعیت به دالیل مختلف تقاضایی 

برای شغل نداشته باشــند. به همین دلیل به افراد باالی ۱۵ سال که 
شاغل یا به دنبال شغل باشند، جمعیت فعال گفته می شود همچنین 

به مجموع شاغالن و بیکاران در علم اقتصاد، نیروی کار می گویند.
شاغل فردی است که در طول هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار 
کرده یا به دالیلی به طور موقت کار خود را رها کرده باشد، اما در اقتصاد 
به هر فردی که فاقد شغل باشد بیکار گفته نمی شود بلکه بیکار به فردی 
گفته می شود که به دنبال شغل باشد و شــغلی برای وی پیدا نشود. 
نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر نســبت جمعیت فعال باالی ۱۵ سال 
به جمعیت باالی ۱۵ سال در کشــور و نرخ بیکاری به نسبت جمعیت 

بیکار ۱۵ سال به باال به جمعیت فعال ۱۵ سال به باال گفته می شود.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.۲ درصد 
از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 

در سال قبل )بهار ١٤٠٠(، ٠.٤ درصد افزایش یافته است.
در بهــار ١٤٠١، به میــزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ١٥ ســاله و بیشــتر از 
نظر اقتصادی فعــال بوده اند، یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ١٤٠٠( ٠.٥ درصد 

کاهش یافته است.
جمعیت شاغالن ١٥ ساله و بیشــتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ 
هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش 
داشته است. بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم 
اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 

صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ١٦.٠ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۴ درصد 
از فعاالن این گروه ســنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل 

مشابه در سال قبل )بهار ١٤٠٠( ١.٩ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ســاله نیز نشان می دهد که 
در بهار ١٤٠١، ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. 
این در حالی اســت که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد این نرخ نســبت به بهــار ١٤٠٠، به میــزان ١.٠ درصد افزایش 

یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر 
نشــان می دهد که در بهار ١٤٠١، ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکــود کاری و پیدا نکردن کار با ســاعت 
بیشــتر( کمتر از ٤٤ ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغالن ١٥ ساله 

و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده اند.
اما نکته قابل توجه در گزارش مرکز  این  است که نرخ بیکاری در برخی 
اســتان های صنعتی در کشــور مانند اصفهان افزایش قابل توجهی 
داشته است. نرخ مشــارکت اقتصادی در استان اصفهان در بهار ۱۴۰۱ 
به نســبت به بهار ۱۴۰۰ از ۴۲.۱ درصد به ۴۰.۵ درصد کاهش داشته که 
این به معنای کاهش تقاضا برای شغل در اســتان اصفهان است، به 
عبارتی افراد شــاغل و به دنبال کار باالی ۱۵ ســال در استان اصفهان 

کاهش پیدا کرده است.
جالب تر آن اســت که با کاهش افراد شــاغل و به دنبال کار در استان 
اصفهان، نرخ بیکاری فصلی در این استان به ۱۲.۳ درصد افزایش پیدا 
کرده است. همانطور که گفته شد الزمه اینکه به افراد بیکار گفته شود 
آن است که به دنبال کار باشند و کاری پیدا نکنند. بنابراین باید دید که 
دلیل افزایش نرخ بیکاری در استان صنعتی مانند اصفهان چیست؟ 
استانی که به »برخوردار« بودن هم معروف است اما آمارها می گویند  

نرخ»بیکاری« در این استان برخوردار، روند افزایشی دارد. 

قیمت مســکن در محدوده خیابان آبشــار هر متر 
۳۳ تا ۹۰ میلیون تومان برای آپارتمان اعالم شــده 
است. همچنین مبلغ اجاره در این منطقه ۴۰۰ هزار تا 
پنج میلیون تومان است.به گزارش ایمنا، براساس 
داده هــای پورتال یکــی از دفاتر معامــالت امالک 
کالن شهر اصفهان، قیمت مســکن برای واحدهای 
آپارتمانی از متری ۳۳ میلیون تومان برای خانه ای 
در خیابان الهیه در آبشــار تا متری ۹۰ میلیون تومان 
می رسد.در لیست آپارتمان های نوساز ارائه شده در 

این منطقه عالوه بر این موارد، در یکی از دفاتر مشاور 
امالکی واقع در خیابان آبشار، آپارتمان یک خوابه ای 
با متراژ ۹۰ متر واقع در همان خیابان قیمت هر متر ۴۷ 
میلیون تومان ارائه شده است.عالوه بر این موارد در 
لیست خانه های با قدمت باالتر دفتر مشاور امالکی 
واقع در خیابان سپهساالر خانه ای با قدمت بیش از 
۳۰ سال ارائه کرده که در طبقه دوم واقع شده است، 
قیمت هر متر از این خانه ۱۰۰ متری ۱۵ میلیون تومان 
ارائه شده است و مبلغ نهایی آن را یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان اعــالم کرده اند.همچنین آپارتمانی با 
متراژ ۲۹۵ متر در خیابان نظر غربی به قیمت هر متر 
۱۱۰ میلیون تومان برای فروش ارائه شــده است که 
مبلغ خرید نهایی آن را حدود ۳۲ میلیارد تومان تعیین 

کرده اند. این خانه در طبقه دوم یک ساختمان شش 
طبقه واقع شــده و قدمت آن کمتر از دو سال است. 
این آپارتمان چهار اتاق خواب داشته و ساختمانی که 
در آن واقع شده هوشمند، دارای روف گاردن، سالن 

بدنسازی، استخر، سونا و جکوزی است.
عالوه بر این، قیمت رهن و اجاره در این منطقه برای 
یک واحد مسکونی با قدمت کمتر از ۱۵ سال و متراژ 
۱۱۰ متر در خیابان آبشار ســوم ۳۷۰ میلیون تومان 
رهن و ۴۰۰ هزار تومان اجاره اســت است. یک واحد 
مسکونی ۱۲۰ متری در خیابان آپادانا اول ارائه شده 
که مبلغ رهن آن ۷۰۰ میلیون و اجاره ماهیانه آن سه 
میلیون تومان است. این واحد مسکونی سه خوابه و 

قدمت آن کمتر از شش سال است.

قیمت مسکن اصفهان در روزهای گذشته؛

اینجا هر متر خانه 110 میلیون تومان است!

خبر روز

در پی سفر نماینده تام االختیار رییس جمهور به اردستان؛

بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار به اردستان اختصاص یافت
سرپرست فرمانداری اردستان گفت: افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در پی سفر نماینده تام االختیار 
رییس جمهور به این شهرستان به طرح های مختلف این خطه اختصاص داده شد.سیدمحمدهادی 
احمدی طبا زواره در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در ســفر سیدمســعود میرکاظمی، معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه  به اردستان مصوب شد ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی سه سال 
به طرح های عمرانی، فرهنگی  ورزشی و اجتماعی تخصیص داده شــود که از امسال شروع خواهد 
شد.وی اضافه کرد: در این سفر ۷۰ دیدار چهره به چهره با مردم انجام و ۲۶۰ نامه مردم اردستان به نهاد 
ریاست جمهوری ارسال شد. سرپرست فرمانداری اردستان با تبیین عملکرد ۶۰ روزه خود در فرمانداری 
اظهار داشت: نخستین برنامه کاری شناخت استعدادها، مشکل ها و نقص های موجود و دیدار چهره 
به چهره با مردم ۴۰ روستا و دوشنبه های مردمی با اهالی شهرســتان بود که طی این مدت با ۷۰ نفر 
مالقات صورت گرفت که درصدد رفع مشکل آنان هستیم.احمدی طبا زواره افزود: در این مدت در بازدید 
از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی اتفاق های خوبی رقم خورد و اولویت های آینده شهرستان 
مشخص و برنامه ریزی شد.وی اضافه کرد: در این ۲ ماه عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده ترانزیت 
در محدوده کمربندی اردستان، باند دوم جاده تلک آباد به زواره و جاده روستای سیانک آغاز شده و طی  
چند روز آینده به پایان خواهد رسید.سرپرست فرمانداری اردستان به تشکیل کار گروه های مختلف 
اشاره کرد و گفت: برخی از این کار گروه های اجرایی بیش از یک سال تشکیل نشده بود و مشکالتی برای 
مردم به همراه داشت که به امید خدا برگزار و مشکل رفع شد. وی ادامه داد: ۲ نشست ستاد ساماندهی 
امور جوانان اردستان با موضوع ازدواج و اوقات فراغت جوانان تشکیل شد و مصوبه های خوبی داشت.

احمدی طبا، اولویت کاری آینده فرمانداری اردستان را در ۲ بخش راه و آب روستایی اعالم کرد و افزود: 
تعدادی از روستاهای شهرستان در این زمینه ها مشکل دارند که  برای رفع آنها تالش می شود.

 
مدیر امور آب و فاضالب خوانسار:

 تکمیل طرح آبرسانی به خوانسار
130 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خوانسار گفت: تصفیه خانه اصلی که ظرفیت آن ۲۱۰ لیتر در ثانیه 
است حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل طرح آبرسانی به خوانسار ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است.مهدی جهانگیری درباره آخرین وضعیت طرح آبرسانی به خوانسار، اظهار کرد: در این طرح 
آبرسانی ۴۰ کیلومتر شامل خط انتقال بوده که سه ایستگاه پمپاژ در فاز اضطراری تصفیه خانه و ساخت 
تصفیه خانه متعارف یا اصلی را شامل شده است. در طرح آبرسانی به خوانسار ۴۰ کیلومتر خط انتقال 
به شکل ۱۰۰ درصد اجرا شده و اکنون در مدار بهره برداری قرار دارد و از سه ایستگاه پمپاژ، دو ایستگاه 
پمپاژ به شکل کامل اجرا شده و در حال استفاده است.وی افزود: فاز اضطراری تصفیه خانه آب هم در 
سال ۱۳۹۵ با تخصیص آب ۷۹ لیتر در ثانیه با حضور وزیر وقت نیرو افتتاح شد و اکنون در مدار است.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خوانسار، گفت: اما تصفیه خانه متعارف یا همان تصفیه خانه اصلی 
که ظرفیت آن ۲۱۰ لیتر در ثانیه است، حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل طرح آبرسانی 
به خوانسار ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.جهانگیری تصریح کرد: در سفر رییس جمهور به استان 
اصفهان درخواست خود را بر مبنای نیازمان برای تکمیل طرح آبرسانی به دولت ارائه دادیم که مصوب 
هم شد و امیدواریم اعتبار مورد نیاز این طرح تامین شود تا بتوانیم تا ۳ سال آینده طرح آبرسانی به 
خوانسار را تکمیل کنیم. اگر بودجه زودتر به این طرح تخصیص یابد خیلی زودتر از ۳ سال می توان آن 
را تکمیل کرد.وی ادامه داد: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز  طرح در این سفر مصوب شد، اما اینکه 
چه مقدار از این اعتبار را تخصیص دهند هنوز ابالغ نشده است و ما براساس میزان اعتباری که تخصیص 
می دهند می توانیم برنامه ریزی کنیم که امیدواریم به محض ابالغ مصوبات سفر عملیات تکمیل طرح 

را آغاز کنیم و این عزم در شرکت آب و فاضالب به طور جدی وجود دارد.

کافه اقتصاد

شهرستان ها
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان:

تاکنون 3٠ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۱۵۰ درصدی داشته است، گفت: در استان برای خرید گندم از یک کیلوگرم تا یک میلیون تن آماده هستیم، در این راستا ۴۷ مرکز فعال تا پایان شهریور وجود دارد.

محسن ضیایی پیرامون سهم اصفهان در خرید گندم تضمینی اظهار داشت: برآورد سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۰۰ هزار تن برای خرید است که اگر 
این اتفاق بیفتد ۴.۵ برابر سال گذشته خواهد شد. 

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گندم خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵۰ درصدی داشته است، تصریح کرد: در استان 
برای خرید گندم از یک کیلوگرم تا یک میلیون تن آماده هستیم در این راستا ۴۷ مرکز فعال تا پایان شهریور وجود دارد و هر زمانی که نیاز باشد تمدید می کنیم تا 
تمام گندم کشاورزان به دولت تحویل داده شود.ضیایی با تاکید بر اینکه پرداخت وجه گندم ها سراسری است و در دست هیچ استانی نیست، توضیح داد: روال 
به این صورت است که کشاورز گندم خود را به مراکز استان ها تحویل می دهد، بالفاصله مشخصات او به بانک کشاورزی داده می شود و در نهایت بانک کشاورزی 

تهران هر مقداری که دولت پول آن را شارژ کند به نوبت به حساب کشاورزان واریز می کند.

بازدید »رییسی« از 
شرکت دانش بنیان 

تولید قارچ
سید ابراهیم رییســی، رییس 
جمهور طی ســفرش به استان 
کردستان از شرکت دانش بنیان 
قارچ کشــت اورامان سبز بازدید 

کرد.

وز عکس ر

رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان:

روند نرخ بیکاری در استان 
افزایش داشته است

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان افزایش نرخ رشد بیکاری 
استان اصفهان در سه ماهه نخست امسال 
را ناشــی از مولفه های اقتصادی دانست که 

استان در آن ها پیشتاز است.
محمدرضا قاســمی به رتبه نخست استان 
اصفهان در تولید مرغ و دام، رتبه نخســت 
تولید لبنیــات و رتبه ممتاز در بســیاری از 
تولیــدات صنعتــی دیگر همچــون صنایع 
غذایی کــه با مــواد اولیه ای نظیــر روغن، 
آرد و ... مرتبط است،اشــاره کــرد و  گفت: 
تاثیرپذیری این صنایع از حذف ارز ترجیحی 
و شوک ناشــی از آن بسیار بیشــتر از دیگر 
صنایع بود و طبیعی است  که نرخ بیکاری در 

این صنایع افزایش یابد.
قاسمی با تایید آمار ارائه شده توسط معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری مبنی بر 
کاهش نرخ بیکاری در استان اصفهان اظهار 
کرد: در ابتدای دولت فعلی یعنی تابســتان 
۱۴۰۰ نرخ بیکاری در اســتان اصفهان ۱۲.۶ 
بود که در پایان فصل زمستان به ۹.۵ درصد 

کاهش یافت.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان  ادامه داد: آمار اشــتغال 
به صورت فصلی ارائه می شــود و اســتان 
اصفهان همواره در فصل نخســت ســال به 
دالیل متعدد دیگری همچون محدودسازی 
استفاده صنایع از برق دچار تالطم می شود.

به گفته وی، استناد به آمار اشتغال مستلزم 
استناد به یک روند دوره ای است و قضاوت 
درخصوص یک فصل خاص آن هم فصلی 
که اصفهان درآن دچار تنش های ویژه شده 

است صحیح نیست.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
 اســتان اصفهان گفــت: تحلیل های دقیق
  و مبتنــی بــر واقعیت هــا از آمار منتشــر

 شــده، پس از ارائه نتایج تفصیلی منتشر 
خواهد شد.
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»آران و بیدگل« از قدیمی ترین تمدن های ایران

شهرستان آران و بیدگل، یکی از شهرستان های استان است که در شــمال اصفهان قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر آران و بیدگل است. آران و بیدگل 
یکی از قدیمی ترین تمدن های کشور محسوب می شــود به گونه ای که می توان گفت با تپه های تاریخی سیلک که قدمتی مربوط به ۹ هزار سال پیش 

دارند، گذشته یکسانی داشته باشد. با ما همراه باشید تا شما را با این شهرستان زیبا و تاریخی آشنا کنیم.

 تاریخچه شهرستان آران و بیدگل 

بعد از آنکه تپه سیلک )در ۱۴ کیلومتری جنوب غرب(، در ابتدای هزاره اول )قبل از میالد مسیح( تخریب  شد، مهاجمین پیروز ،فین کنونی را مکان خود برگزیدند 
و در اطراف آنجا آبادی های کوچک و بزرگی مثل آران دشت، بیدگل، نوش آباد، نیاسر و ورزآباد به وجود آمد.در دوره صفوی ژان شاردن که از کاشان بازدید می کند 
درباره آران و بیدگل می گوید: »فقط در یکی از نقاط حومه شهر هزار کارگر ابریشــم باف وجود دارد.  این آبادی که آرون نام دارد و در فاصله دو فرسخی شهر  قرار 
گرفته از دور مانند شهر زیبایی جلوه گر است و دو هزار باب خانه باغچه و ششصد باغ زیبا دارد.«بعد از دوره قاجار آران و بیدگل هر یک بر اساس قوانین تقسیمات 

کشوری دارای شهرداری جداگانه بودند و سال تاسیس شهرداری آن ها به ترتیب ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ خورشیدی بوده است. 
نخستین شهردار آران در این دوره محمدتقی صباحی بود. در سال ۱۳۵۴ خورشیدی وزارت کشور این دو شهر را تحت عنوان گل آرا یکپارچه کردند.در مردادماه سال 
۱۳۷۵ بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بخش آران از شهرستان کاشان جدا و به عنوان شهرســتان آران و بیدگل شامل دو بخش مرکزی و کویرات در تقسیمات 

کشوری شناخته شد.
این منطقه را در گذشته به این علت قریه می گفتند یا می نوشتند چون که دارای باغ های مشجر، خانه های بزرگ، قلعه و کاریزهای گوناگون بوده است.

 جاذبه های تاریخی-مذهبی 

 حمام رییسه آران و بیدگل
حمام رییسه آران و بیدگل یکی از قدیمی ترین حمام های این منطقه است که گذشته آن به دوران صفویان می رســد. این حمام با وسعتی بالغ بر یک هزار متر 

مربع با خشت، گچ، آهک، کاشی و سنگ احداث شده است. 
حمام رییسه  دارای سه قسمت اصلی گرمخانه، سردخانه و میاندر، دستشویی و دوش هاست.

 این حمام در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده است. این شهر ۹ حمام تاریخی دارد که شاید مهم ترین آن ها همین حمام رییسه باشد. از دیگر حمام های 
تاریخی این منطقه می توان به حمام عنایتی، کوچکه، میدان بزرگ آران، شرف بیدگل، بازار بیدگل، محله قاضی، فخارخانه بیدگل و حاج محمد بیدگل اشاره کرد 

که قدمتی به دوران صفویه و قاجاریه دارد.

بقعه امامزاده محمد هالل ابن علی )ع(
امامزاده محمد هالل ابن علی )ع( یکی از مراکز مذهبی شهر آران وبیدگل است که همه روزه )به خصوص - روزهای پنجشنبه و جمعه( صدهانفر از دوستداران 
اهل بیت)ع( برای زیارت به آنجا می روند و همه ســاله در دهه او ل محرم مرکز عزاداری و سوگواری حضرت امام حســین ) ع( به وسیله هیئات مذهبی شهر 
محسوب می شود. همین طور هر سال در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ده ها هزار نفر از اهالی شــهر های آران وبیدگلـ  کاشانـ  قم ونطنز و دیگر شهرهای قسمت 
مرکزی شهر در این محل جمع شده و به ســوگواری می پردازند.  کتابخانه این بقعه مطهر چند هزار جلد کتاب گرانبها و همین طور صدها نسخه خطی فوق العاده 

دارد که همواره مورد مراجعه نسل جوان و به ویژه دانشجویان است .
در اعیاد مذهبی و ایام خاص اســالمی این بقعه یکی از مراکز بزرگ اجتماع اهالی و مردم شهرستان کاشان به شــمار می رود. ساختمان این امامزاده در دوره 

سلجوقی بنا شده و دردوره صفویه و قاجاریه بازسازی شده است.

مجموعه قاضی آران
این مجموعه شامل مسجدجامعـ  بقعه مبارکه پنج امامزاده از فرزندان حضرت امام محمد باقر )ع(ـ  حسینیهـ  آب انبارـ  بازارچه غربی و شرقیـ  که از نظر زیارتی؛ 
سیاحتی تاریخی جاذبه های زیادی دارد، می شــود. این مجموعه در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر و درمحدوده ای بالغ بر ۱۵000 متر مربع قرار گرفته و  

این ساختمان ها درقرن های اولیه اسالمی و دوره صفویه قاجاریه ساخته شده است.

کاروانسرای تاریخی مرنجاب
قلعه تاریخی مرنجاب یکی از توقفگاه های مهم جاده اصلی ارتباطی و کاروان رو است که کاروان های تجاری و بازرگانی میان شهرهای مرکزی ایران و شهرهای 
شمالی کشور از آن می گذشتند . این کاروانسرا از ابتدای قرن یازدهم به فرمان شاه عباس اول صفوی بنا شده است . فاصله این قلعه از مرکز شهر حدود ۵0 کیلومتر 
و وسعت آن هم ۱000 متر مربع اســت.  از دیگر مکان های آن، وجود آب قنات  آبگیر خارج از کاروانسرا و ســاخت یک پارک طبیعی در کنار دریاچه شگفت انگیز 

نمک است.

مسجد نقشینه
این مسجد در داخل شهر و با وسعت ۱000 متر مربع در محل درب مختص آباد قرار دارد .مسجد نقشینه  که به مسجد حاج قاسم هم معروف است از بناهای دوره 
سلجوقی است که در دوره صفویه گسترش پیدا کرده و قسمتی از تزئینات آن مربوط به اوایل دوره قاجار است . در ایوان این مسجد کتیبه خط ثلث با رقم محمد 

بیدگلی مورخ سال ۱۲۱۵هجری قمری  وجود دارد.
ســی پاره کالم ا... مجید خطی که هر کدام از آنها را یک نفر از زن های ساکن در این محله در ســال ۱۱۹۲ هجری قمری وقف کرده اند. این مسجد یک مجتمع 
فرهنگی در دوره زندیه هم معروف بوده است . همین طور به دلیل وجود نگاره های زیبا و نقاشی های ارزنده ای که دراین مسجد وجود داشته  به مسجد نقشینه 

معروف شده است.

خانه باغ تاریخی شاکر
خانه باغ تاریخی شاکر در مزرعه حسین آباد واقع شده است. این بنای تاریخی با معماری ذوزنقه ای شــکل  در مساحتی بالغ بر ۶ هزار متر مربع در اوایل دوره 

قاجار بنا شده که مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.

آب  انبارها
این شهر تاریخی، آب انبارهای متعدد بسیاری دارد. از آب انبارهای این منطقه می توان به محله قاضی، میدان بزرگ، محله بازار، مسجد جمعه، گز و ... اشاره کرد 
که همگی آن ها دارای قدمت تاریخی هستند و عموما به ثبت ملی نیز رســیده اند. آب انبار گز  در میان بیابان واقع شده و از آب انبارهای صحرایی به شمار می رود 

و به همین دلیل دارای بنایی بسیار مستحکم و زیباست. 
این آب انبار از جمله شاهکارهای هنر معماری در کویر و مربوط به عصر قاجار محسوب می شود. 

ایران گردی 
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مفاد آراء
4/125 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140160302026002840 مورخ 1401/02/21 هیات دو مالکیت 
آقای محمدرضا افشارنیا به شناسنامه شماره 4067 کدملی 0054585074 صادره 
تهران فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 75 متر مربع از 
پالک شماره 268 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره 19990 

مورخ 88/12/25 دفتر 136 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05

م الف: 1348435 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

4/126 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به این که برابر آراء شماره 139260302033000655 مورخ 1392/12/11 و 
اصالحی شماره 13966030203300049 مورخ 1396/08/10 و اصالحی شماره 
140060302033000035 مورخ 1400/11/04 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای حجت اله مزیدآبادی فرزند 
دخیل به کدملی 1239487444 و شماره شناسنامه 2 در شانزه سهم و سه چهارم 
سهم مشاع از هجده ســهم ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 19/89 متر مربع 

به پالک ثبتی 585 فرعی از شــماره 53- اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی خانم مدینه بابا علی فرزند علی اکبر 
و عادی از محمود و زهرا مزید آبادی فرزنان دخیل محرز گردیده است لذا دراجرای 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع 
ذیصالح قضایی نموه و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/05

م الف: 1347980 رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
4/127 شــماره نامه : 140185602024003906-1401/04/13 چون تحدید 
حدود ششدانگ قطعه زمین پالک 4348/901/2  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی کریمی آنالوچه و شــرکاء در جریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/05/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/04/21 م الف: 1346462 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
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توضیحات آتش نشانی اصفهان درخصوص فوت یک شهروند 
در حادثه ریزش دیوار در رهنان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان درخصوص فوت یک شهروند در حادثه 
ریزش دیوار در رهنــان، توضیحاتی را ارائه کرد.بنابر اعالم اداره ارتباطات و امور بین الملل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی اصفهان، ســازمان آتش نشــانی درخصوص فوت یک شــهروند 
درپی حادثه ریزش نمای دیوار در رهنان که به این ســازمان گزارش شــده بــود، در پیامی اعالم 
کرد: آتش نشانی اصفهان در زمان رســیدن به محل حادثه با ریزش مصالح بر روی چند خودرو و 
مصدومیت دو نفر مواجه شد که ایمن سازی محل با کشــیدن نوار خطر انجام و مصدومان حادثه 
درحالی که دارای عالئم حیاتی و زنده بودند، تحویل عوامل اورژانس شــهر شدند. خبر فوت یکی 
از مصدومان که در رسانه ها اعالم شده، خارج از محل حادثه و پس از اعزام به بیمارستان رخ داده 
است؛ بنابراین  ضمن اظهار تاســف از حادثه پیش آمده به خانواده این عزیز از دست رفته تسلیت 

عرض می  کنیم.
 

تداوم قصه پر غصه آلودگی ها در اصفهان
بر اساس اعالم سامانه آنالین پایش هوا، شــاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان با میانگین ۱۵۰ 
AQI برای گروه های حساس ناسالم اعالم شد. به شکل جزئی تر، هوا در ایستگاه های خرازی با 
۱۴۶، رودکی ۱۲۸ و استانداری با AQI ۱۱۴ ناسالم برای گروه های حساس و سگزی با ۱۶۱ ناسالم 
برای عموم ثبت شد. هوا در شاهین شهر نیز با ۹۳ و مبارکه با ۹۰AQI سالم گزارش شد..در شاخص 
کیفیت هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی 
ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناســالم برای عموم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی 

بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ به معنی بسیار خطرناک است.
 

 طرح »هر معلم یک مربی ورزش«
 در وزارت آموزش و پرورش کلید خورد

معاون تربیت  بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: طرحی در وزارت خانه با عنوان هر معلم 
یک مربی ورزش در حال بررسی است و افراد شرکت  کننده در سطوح عالی والیبال و تنیس روی 
میز می توانند در حوزه استعدادیابی دانش آموزان موثر باشند.صادق ستاری فرد در مراسم افتتاحیه 
یادواره شهید ابراهیم هادی مســابقات ورزشی سراسر کشــور در اصفهان افزود: نیروی انسانی 
عامل پیش برنده و بسترساز پیشرفت کشــور در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
به خصوص در موضوع تعلیم و تربیت است که در ساحت تعلیم و تربیت، معلم محور اصلی است.

وی گفت: مهم ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی است و عامل پیش برنده و بسترساز پیشرفت 
کشور در همه عرصه های سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص در موضوع تعلیم و تربیت 
محسوب می شــود که در ســاحت تعلیم و تربیت، معلم محور اصلی است.وی افزود: خوشحالم 
که پس از ۱۴ سال این مسابقات احیا شد و تشکر می کنم از حضور پر شور همه شرکت کنندگان در 
سطوح منطقه ای، استانی و کشوری و میزبانی بسیار عالی استان اصفهان و از همه مدیران استانی 
و معاونان تربیت بدنی و سالمت که شادی و نشاط و هیجان را به محیط تعلیم و تربیت تزریق کردند، 
قدردانی می کنم.معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: معلم، مهم ترین 
رکن تحول ساز در حوزه آموزش و پرورش اســت. معلم، محور تحول در تحقق سند تحول بنیادین 
است و معلم توانمند، سالم و شاداب قطعا می تواند عامل پیشران در تحقق اهداف تربیتی باشد.

ستاری فرد افزود: اگر طرح های ما مزین به نام شهدای گرانقدر است، این یکی از نشانه هایی است 
که می توانیم از طریق فرآیندهای ورزشی و برنامه های تربیتی موضوعات مرتبط با فرهنگ ایثار و 

شهادت را ترویج کنیم.

گرانی مسکن باعث تحقق ایده »مهاجرت معکوس« در اصفهان شده است؛

آغاز مهاجرت، پایان مهاجر پذیری

ایرنا: بر اساس آخرین پژوهش های رسمی، اصفهان تا سال ۹۵ به دلیل 
فراهم بودن زمینه اشتغال و شــرایط آب و هوایی مناسب در شمار یکی از 
مهاجرپذیرترین نقاط ایران بود ؛ این در حالی است که گفته می شود  جریان 
و نمودار مهاجرت در این خطه تغییر شکل داده و روند معکوس پیدا کرده 
است.سال ۹۷ پژوهشی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با 
عنوان »بررسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان« انجام شد که بر اساس 
آن پدیده »مهاجرت« در این خطه تا ســال ۹۵ و بر  اساس آمار نفوس و 
مسکن  از روستا به شهر و از شــهر های اطراف به شهر اصفهان ثبت شده 
است.مطالعات این پژوهش نشان می دهد  از سال ۹۶ این روند با تغییر 
شکل مواجه می شود و بیشتر جابه جایی جمعیت  شکل می گیرد؛ روندی 
که با مهاجرت غیر دائم در شهر اصفهان نمود می یابد. به گفته معاون آمار و 
اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان »مهاجرت معکوس« که 
دولت های مختلف به دنبال راهکارهایی برای عملیاتی کردن آن بودند و در 
نهایت موفق به اجرای آن نشدند، با افزایش قیمت ها و گران شدن مسکن  
و تبدیل اصفهان به یک شهر گران، عملیاتی شد و مهاجرت روستاییان از 
شهر اصفهان به زادگاه خویش و حتی مهاجرت شهرنشین های اصفهان به 
شهرهای اطراف و ارزان قیمت از جمله »فالورجان« شکل گرفت.آلودگی 
هوا، فرونشست زمین، خشکسالی و بحران آب از دیگر دالیل مهاجرت از 

اصفهان از سوی مسئوالن امر مطرح می شــود. در همین پیوند باید گفت، 
روند افزایشــی مهاجرت در اصفهان موضوع تایید شده از سوی مسئوالن 
اســت؛ اگر چه در اولویت بندی دالیل نظرات متفاوتی ارائه شد اما همگی 
بر اینکه هنوز به رشد منفی نرســیدیم، اتفاق نظر دارند.بر اساس آخرین 
سرشماری در سال ۹۵،  سهم مهاجران جابه جاشــده در استان اصفهان 
نسبت به کل کشــور در دوره زمانی ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره قبل)۵ ساله 
گذشته( اندکی افزایش داشته و از ۶.۸ درصد به ۷.۰ درصد رسیده است.

همچنین اصفهان  بر اساس این سرشماری طی سال های ۸۵ تا ۹۰ و ۹۰ 
تا ۹۵ مهاجرپذیر بوده است اما این روند از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ روند معکوس 
گرفته و بیشتر روستاییان که طی این سال ها به شهر آمده بودند به زادگاه 
خویش بازگشته اند. در این میان برخی کارشناسان عمده ترین  دلیل این 

جریان معکوس را گرانی مسکن مطرح کرده اند.

سکونت غیر دائم پدیده ای نو در اصفهان 
در این پیوند محمدرضا لعلی، معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان در گفت گو با ایرنا، افزایش قیمت مسکن در شهرها را دلیل 
پیدایش مهاجرت معکوس به روستاها دانست و گفت: قطع به یقین داده 
های آماری سال ۱۴۰۰ متفاوت از ۹۵ است و داده جدیدی در اختیار نداریم 

که این خود، یک چالش است و بر اساس مصوبه قانون سال ۷۶ هرآنکس 
که محل زندگی خود را تغییر داد باید ظرف یک هفته تا ۱۰ روز تغییر وضعیت 
خود را به ثبت احوال آن شــهر یا روســتا اعالم کند؛ اما این موضوع الزام 
اجرایی ندارد و  در صورت عدم تمکین، ابزار تنبیه ای در نظر گرفته نشــده 
است.وی، چالش اصلی در بحث مهاجرت را موانع ومحدودیت های آماری 
ذکر کرد که متولی مشــخصی برای رصد آمارهای مهاجرت وجود ندارد، و 
گفت: آنچه مبرهن است »فرونشست زمین« اگر چه در مهاجرت از اصفهان 
نقش دارد ولی دلیل اصلی نیست زیرا که در این مسئله بزرگنمایی شده 
است و »فرونشست زمین«در اصفهان یک موضوعی است که سابقه ۵۰ 

ساله دارد هر چند شاهد روند خشک شدن آبخوان ها هستیم.

افزایش روند  مهاجرت داخلی از اصفهان باید تحت کنترل قرار  بگیرد 
در این ارتباط اما مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی  اســتانداری اصفهان 
به ایرنا  گفت:  افزایش روند مهاجرت داخلی از اصفهان باید تحت کنترل 
داخلی سیاست گذاران و تصمیم گیران استان قرار بگیرد. مسعود مهدویان 
فر، تسریع مهاجرت داخلی از اصفهان به استان های دیگر را خالی شدن 
استان از سرمایه های اجتماعی خواند و افزود: امروز شاهد رفتن نخبگان 
علمی، اقتصادی، فرهنگی و هنری از اصفهان به دیگر شــهرها هستیم، 
ســرمایه های اجتماعی که نماد استان اصفهان هســتند. مدیر کل امور 
اجتماعی و فرهنگی  استانداری اصفهان با بیان اینکه افزایش روند مهاجرت 
داخلی از اســتان، در آینده ای نزدیک اصفهــان را با چالش جدی مواجه 
می کند، ادامه داد: تحلیل سرمایه های اجتماعی در درازمدت باعث از بین 
رفتن اعتماد عمومی و کم شدن مشارکت مردم در  حل مسائل و کاهش 
توانمندی استان می شــود. مهدویان فر ادامه داد: جلوگیری از احساس 
ناامیدی در مردم اصفهان و به ویژه جامعه نخبگان و نگهداشت آنها به عنوان 
سرمایه های اجتماعی باید در یک ساز و کار اجتماعی سیاستگذاری شود. 
وی با بیان اینکه باید تدابیر الزم اندیشیده و برنامه هایی در راستای امید 
آفرینی برای مردم اصفهان اندیشیده شود ، گفت: حل مسائل کالن اصفهان 

از جمله آب تنها بدست نخبگان امکان پذیر است.

خالی شدن اصفهان از سکنه در 2 نسل پیاپی امکان پذیر  خواهد بود

همچنین  سیروس شفقی، استاد جغرافیای شهری دانشگاه اصفهان در 
گفت گو با ایرنا  گرانی را دلیل افزایش مهاجرت معکوس دانست و گفت: 
شهر اصفهان به نسبت شهرستان های کوچک و اطراف، شهر گرانی است 
و برای اجاره ملک و خرید  باید هزینه بیشــتری پرداخت کرد و همین 
مسئله باعث کوچ مردم  به آبادی و اطراف مانند فالورجان شده که دارای 
خانه ها وزمین ارزان تر اســت.وی، آلودگی هوا را دیگر دلیل مهاجرت از 
اصفهانی دانست و بیان داشت: در سال های اخیر شاهد مهاجرت بخشی 
از جمعیت اصفهان به حاشیه های استان از جمله فالورجان و دورتر از آن 
به علت فرار از آلودگی هوا هستیم.شفقی گفت: استنباط ما بر این است 
که اصفهان به خاطر مشکالتی که دارد خالی از سکنه می شود اما یکی تا 

دو نسل به طول می انجامد.

با مسئولان جامعه

فرماندار اصفهان در بازدید سرزده از بیمارستان غرضی 
گفت: با توجه به بازدید صورت گرفته، باید کمک کنیم 
تا مشــکالت موجود در خصوص تامیــن اجتماعی، 
مجموعه بیمارســتان و همچنین نارضایتی احتمالی 
بیماران رفع شود. محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان 
در بازدید ســرزده از بخش های مختلف بیمارستان 
دکتر غرضــی اصفهــان، ارائه خدمات بیمارســتانی 
در بیمارســتان دکتر غرضــی را مثبــت ارزیابی کرد و 

گفت: در اکثر بخش های این بیمارســتان، بیماران و 
همراهان آنان از ارائه خدمات ابراز رضایت کردند و دیگر 
بخش ها نیز نیازمند توجه ویژه است.احمدی  افزود: 
توجه به تعداد کادر پزشــکی خصوصا در بخش های 
آزمایشگاهی و رادیولوژی در این بیمارستان، از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت و باید برنامه ریزی های الزم 
در این خصوص صورت پذیرد.فرماندار اصفهان گفت: 
پرسنل بیمارســتان ها مجاهدینی هســتند که برای 
احیای بیماران و سالمت آن ها تالش می کنند، اهتمام 
ویژه کادر بیمارســتان دکتر غرضی به رفع مشــکالت 
بیماران و اذعان بیمــاران و همراهان آن ها بر این امر، 
شایسته تقدیر اســت.به گفته وی، کمبود هایی نیز در 
این بیمارستان مشهود است که مسئوالن بیمارستان 

درصدد رفــع آن ها هســتند تا ســطح رضایتمندی 
مراجعان به این بیمارســتان که بیش از ۹۵ درصد از 
آن ها بیمه شدگان یا بازنشســتگان تامین اجتماعی 
هســتند، افزایش یابد.احمدی با تاکید بر اینکه ما در 
فرمانداری به عنوان نماینده دولت در شهرستان موظف 
به هم افزایی و ارائه خدمت بهتر به مردم هســتیم و 
در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، 
گفت: گفت وگــو با بیماران و همراهان آنان، بررســی 
سیســتم نوبت دهی بیمارســتان، مدت زمان انتظار 
بیماران برای نوبت گیری و مدت زمان انتظار آن ها برای 
مراجعه به پزشــکان و همچنین بازدید از بخش های 
مختلف بیمارستان، درمانگاه و دندانپزشکی، ازجمله 

برنامه هایی بود که در این بازدید، انجام شد.

بازدید سرزده فرماندار اصفهان از بیمارستان دکتر غرضی

بازی های تابستانی 
کودکان در اراک

تابســتان و بازی  های تابستانی 
برای کودکان فرا رسید. کودکان 
در تعطیالت تابستانی و فراغتی 
طوالنــی پــس از یــک ســال 
تحصیلی، بازی و زندگی را توأمان 
در خنکای عصر های تابســتانی 

کوچه ها تجربه می کنند.

یک کنشگر محیط زیست مطرح کرد:

پهنه های شرقی اصفهان بستر استحصال انرژی  خورشیدی
یک کنشگر محیط زیست با بیان اینکه هر مترمربع خاک کشــور ایران به لحاظ دریافت بیشترین 
حد انرژی خورشــیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد، گفــت: می توانیم پهنه های 
شــرقی اصفهان را با بهره بردن از انرژی 
پــاک بــه نیروگاه هــای اســتحصال 
انرژی های خورشــیدی و بادی تبدیل 
کنیم.محمد درویش با بیان اینکه بشر 
با بهره گیــری از مصارف ســوخت های 
فســیلی و نیروگاه هــای حرارتی تولید 
برق، ســاالنه ۴۳ میلیارد تن CO۲ در 
فضا منتشــر می کند، اظهار کــرد: برای 
مبــارزه با خطــرات گرمایــش جهان و 
تغییرات اقلیمی به شــکل خردمندانه 
یکی از راه های کاهش انتشار این حجم از CO۲ در کره زمین، تقلیل مصرف سوخت های فسیلی و 

خروج نیروگاه های حرارتی از مدار تولید است.
وی درباره اینکــه امروزه بهره منــدی از انرژی های پاک و غیرآالینده مانند انرژی خورشــیدی در 
جهان روبه گسترش است و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم، افزود: پیشروی به سمت اقتصاد 
انرژی های نو همچون انرژی های خورشــیدی، بادی، انرژی زمین گرمایی و جزر و مد شــکلی از 
انرژی آبی، نه تنها می تواند ثمربخش باشد بلکه فرآیند تولید انرژی خورشیدی پاک به هیچ وجه 
نیازی به تولید CO۲ ندارد.این کنشگر محیط زیست، یکی از مهم ترین دستاوردهای کاربردی انرژی 
خورشیدی را افزون بر کاهش هزینه ها و بهینه ســازی مصرف سوخت های فسیلی، جلوگیری از 
تخریب محیط زیست دانست و ادامه داد: هر مترمربع از خاک ایران به لحاظ دریافت بیشترین حد 
انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد و هیچ نقطه ای از کره زمین نمی تواند 
مدعی چنین میزان استحصاالت انرژی خورشیدی باشد. البته بخش هایی از کشورهای عربستان و 
استرالیا همانند ایران است.وی با اشاره به وجود پهنه های وسیع انرژی خورشیدی در کشور، تصریح 
کرد: در سنوات گذشــته، معاونت انرژی های نو وزارت نیرو اقدام به پهنه بندی گسترده استفاده از 
انرژی خورشیدی در ایران کرده اســت که از منظر انرژی های نو می توانیم با توجه به جانمایی های 
دقیق برای سرمایه گذاری، کشور را از ساخت نیروگاه های حرارتی و سدهای برق آبی، بی نیاز کنیم؛ 

کما اینکه نیروگاه های حرارتی به شدت انرژی بر و مخرب محیط زیست هستند.
درویش با بیان اینکه ما در کشــوری زندگی می کنیم که بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد و می توانیم با 
بهره بردن از انرژی خورشیدی و بادی برق تولید کنیم، اضافه کرد: با بهره مندی از انرژی های نو، دیگر 
نیازی نداریم که تا این حد وابسته به سوخت مازوت نیروگاه ها باشیم و می توانیم به عنوان کشور 

صادرکننده انرژی در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.
وی، پیرامون اینکه اســتان اصفهان با بحران آلودگی هوا و کمبود منابع آبی روبه رو اســت، گفت: 
می توانیم پهنه های شرقی اصفهان را با بهره بردن از انرژی پاک به نیروگاه های استحصال انرژی های 
خورشیدی و بادی تبدیل کنیم.این فعال محیط زیســت با بیان اینکه براساس برنامه های چهارم، 
پنجم و ششم توســعه باید پنج هزار مگاوات برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود، ادامه 
داد: برای تولید این حجم از انرژی های نو در کشورمان تاکنون حتی به یک هزارم )درصد ناچیزی( 

از اهداف چشم انداز این برنامه هم دست پیدا نکرده ایم.
وی با بیان اینکه چنان چه قیمت های واقعی مصارف خاک، آب و هوا در کشــور را محاســبه کنیم 
استفاده از انرژی خورشیدی صرفه اقتصادی هم دارد، خاطرنشان کرد: هنوز هزینه تولید انرژی ها 
تجدیدپذیر در سطح انرژی های فســیلی نیســت؛ چراکه برای نیروگاه های حرارتی به هیچ وجه 

هزینه های آالیندگی های منابع آبی، خاکی و هوا را محاسبه نمی کنیم.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

معاون سازمان تامین اجتماعی:

وام مستمری بگیران 
تامین اجتماعی به 12 
میلیون تومان رسید

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از آغــاز فرآیند 
پرداخت تسهیالت مالی ویژه بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی و افزایش ۷۰ 
درصدی مبلغ وام نســبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: مبلغ وام با افزایش ۷۰ درصدی به ۱۲ 
میلیون تومان رسید.احمد اسفندیاری با اشاره 
به جمعیت چهار میلیون نفر مستمری بگیری 
این ســازمان، آغاز فرآیند پرداخت تسهیالت 
مالی ویژه بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی و افزایــش ۷۰ درصدی مبلغ 
وام نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه به بازنشستگان و 
مستمری بگیران از سال ۱۳۹۹ تغییراتی داشته 
و امضای تفاهم نامه ای با تکیه بر منابع داخلی 
سازمان و اعتبارات بانک رفاه کارگران در جهت 
هم افزایی و ایجاد تعامل بیشــتر، زمینه ســاز 
افزایش قابل توجه ظرفیت پرداخت تسهیالت 
به بازنشســتگان شده اســت.وی با اشاره به 
اینکه طی دو سال گذشــته نزدیک به ۶۰۰ هزار 
فقره تسهیالت به مســتمری بگیران پرداخت 
شده است، افزود: در ســال ۹۹ بیش از ۳۳۰ 
هزار تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان 
و مســتمری بگیران بــه مبلغ پنــج میلیون 
تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۰۰ هزار فقره 
تسهیالت با مبلغ هفت میلیون تومان پرداخت 
شده اســت.معاون فرهنگی، اجتماعی و امور 
اســتان های ســازمان تامین اجتماعی ادامه 
داد: در سال جاری ۴۱۶ هزار نفر از بازنشستگان 
و مستمری بگیران از این تســهیالت بهره مند 
خواهند شــد و مبلغ این تسهیالت ۱۲ میلیون 
تومان با اقســاط ۲۴ ماهه و بــا کارمزد چهار 
درصد خواهد بود. ســهمیه های تخصیصی به 
کانون های بازنشســتگان اســتان ها با توجه 
به تعداد بازنشســتگان هر اســتان و اعضای 
کانون ها، تعیین شده و اولین مرحله تسهیالت 
قرض الحسنه به متقاضیان ثبت نام شده توسط 

کانون های بازنشستگان پرداخت می شود.

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۹۰ درصد آتش ســوزی جنگل ها و مراتع این اســتان ناشــی از بی احتیاطی 
گردشگران، ساکنان و مسافران است.امین حافظی افزود: رها کردن آتش، انداختن ته سیگار و انداختن انواع بطری در طبیعت عامل آتش سوزی هایی است 
که در مراتع و جنگل ها رخ می دهد.وی  گفت: در روز های گرم سال که علف کنار جاده ها خشک شده و مستعد آتش گرفتن است، انداختن آتش ته سیگار بیرون 
از خودرو سبب حریق جزئی کنار معبر می شــود که رفته رفته به دل جنگل ها و مراتع کشیده خواهد شــد.به گفته رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری اصفهان، رها کردن بطری در طبیعت نیز یکی از عوامل اصلی حریق است، زیرا شیشه مانند ذره بین عمل کرده و آتش افروخته می شود.
وی معتقد است: چنانچه مردم به موضوع راهکار های جلوگیری از حریق بیشتر واقف شوند و از سوی دیگر احساس مسئولیت کنند شاهد کاهش چشمگیر آتش 
سوزی ها خواهیم بود.حافظی گفت: مرتعداران و ســاکنان محلی باید بیش از قبل برای حفظ عرصه های طبیعی دغدغه داشته باشند و در صورت وقوع حریق، 
برای اطفا و یا اطالع به اداره منابع طبیعی وارد عمل شوند. از ابتدای امسال تاکنون به افزون بر ۱۱ هکتار از مراتع استان بر اثر هفت مورد آتش سوزی خسارت وارد 
شده است.استان اصفهان با ۲۸ شهرستان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه های 
منابع طبیعی و ملی و از این میزان حــدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل )معادل چهار درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع )معادل۶۴ درصد( و ســه میلیون هکتار بیابان 

)معادل۳۲ درصد( در برگرفته است.

آتش بی احتیاطی به جان مراتع استان اصفهان

؟؟
 ؟

س:
عک

عکس: فارس



مدیر فنی تیم های ملی والیبال، دستمزد بهروز عطایی در تیم ملی را اعالم کرد.مصطفی کارخانه در مورد شرایط تیم ملی والیبال اظهار داشت: چه قبل و چه بعد از 
مسابقه با بهروز عطایی در ارتباط هستم. االن پست من مدیر فنی تیم های فنی والیبال است و ارتباط خوبی با عطایی دارم و او هم همواره حرمت مرا حفظ کرده 
است. ۴۰ سال کار مربیگری کرده ام و آن مواردی که باید بگویم، به او می گویم. سعی کردم او را از حاشیه ها دور کنم تا تمام فکر و ذکرش برای تیم ملی باشد.وی 
ادامه داد: در هفته اول لیگ ملت ها انتقاد زیادی صورت گرفت که یک بخشی از آن مغرضانه بود. عبادی پور هم بعد از صعود مصاحبه ای را انجام داد که منظورش 
برخی افراد بود که نمی خواهیم اسم ببریم. هرکاری بکنیم افرادی که مغرض هستند، یک ســری حرف هایی می زنند. باید در آن موقعیت قرار بگیرید تا بدانید 
چه کار سختی است. سرمربی تیم ملی در رویداد جهانی کار سختی است، اما برخی خیلی راحت نقد می کنند، این خوب نیست.کارخانه عنوان کرد: این تیم با 
مربی ایرانی هفتم شد و مشــابه همین در دوره قبل با مربی خارجی که ،۲۰ ۳۰ میلیارد هزینه شد، دوازدهم شدیم. عطایی حقوقش روزی ۱۵۰ هزار تومان است 
که از یک کارگر ساده هم کمتر است.وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می توانند توازنی را برای مربیان تیم های ملی به وجود بیاورند. خوشبختانه عطایی آدم 

مادی نیست. زمانی تیم ما با بازیکنان بزرگ هم وقتی به امتیاز ۲۰ می رسید خطاهایش بیشتر می شد، اما در این دوره مقابل یک ست به امتیاز ۳۷ می رسد. 

افشاگری از دستمزد عجیب سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال 
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لیست مازاد »ژاوی«؛ این چهار بازیکن به تور آمریکا نیایند
تصمیم ژاوی هرناندز، سرمربی بارسلونا، برای فروش بازیکنانی که نیازی به آنها ندارد جدی است.به 
گزارش ورزش سه، بارسلونا قصد دارد فصل جدید را با تغییرات بسیار آغاز کند تا اتفاقاتی که در فصل 
گذشته رخ داد بار دیگر تکرار نشود. ژاوی پیش از پایان فصل گذشته شخصا با تعدادی از بازیکنان 
صحبت کرده و به آنها اعالم کرد جایی در فهرست بارسا ندارند و بهتراســت که به دنبال پیوستن به 
باشگاه جدیدی باشند. این اتفاق نزدیک به یک ماه و نیم قبل افتاد؛ اما از بین بازیکنانی که در فهرست 
مازاد این مربی قرار داشتند تنها کلمنت لنگله تا به حال موفق شده بارسا را ترک کند و به صورت قرضی 
راهی تاتنهام شود. مارتین برایثویت، اوسکار مینگوئزا، ساموئل اومتیتی و ریکی پوچ دیگر بازیکنان 
بارسا هستند که هنوز در این تیم حضور دارند و در تمرینات این تیم هم حاضر شده اند. آنها پیش از 
این یک هفته فرصت گرفته بودند تا در این فصل بتوانند باشگاهی را برای خودشان پیدا کنند؛ اما در 

این کار موفق نشدند و حاال باید بار دیگر در تمرینات پیش فصل حاضر شوند.
 

اولتیماتوم منچستر  به »رونالدو«
ستاره پرتغالی ناراضی تیم فوتبال منچســتریونایتد در صورت خودداری از معرفی خود به اردوی 
پیش فصل شیاطین سرخ مجازات خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از نشریه 
دیلی میل؛ باشگاه منچستریونایتد کریستیانو رونالدو را در صورتی که تا روز یکشنبه هفته آینده در 
تمرینات پیش تیم حضور پیدا نکند، از تور تابستانی شیاطین سرخ کنار خواهد گذاشت.رونالدو به 
دلیل ناکامی منچستریونایتد در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، نمی خواهد در این تیم بماند 
و به همین دلیل منتظر اســت تا مقدمات انتقالش به تیمی که در لیــگ قهرمانان حضور خواهد 
داشت، فراهم شود. از چلسی به عنوان اصلی ترین مشتری ستاره پرتغالی نام برده می شود؛اما 
او هنوز تا پیوستن به آبی های لندن فاصله دارد.اریک تن هاخ، سرمربی من یونایتد نمی خواهد به 
رونالدو اجازه دهد که تا هر زمانی که می  خواهد غیبت داشته باشد و به همین دلیل باشگاه برای 
ستاره پیشین یوونتوس ضرب االجلی جهت حضور در اردوی تابستانی تعیین کرده است. رونالدو 
به بهانه مشکالت خانوادگی تا االن از شرکت در تمرینات منچستری ها خودداری کرده ولی غیبت 
او طوالنی تر از حد انتظار بوده است.منچســتریونایتد در حال حاضر اردوی پیش فصل خود را در 

تایلند آغاز کرده و به زودی عازم استرالیا خواهد شد.
 

پیشنهاد فالمنگو برای جذب »سانچس«
باشــگاه برزیلی که پیش از این با یکی از بازیکنان اینتر توافق کرده اســت، در صدد جذب دیگر 
بازیکن اهل آمریکای جنوبی نراتزوری قرار دارد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، باشگاه فالمنگو 
بعد از توافق با آرتورو ویدال هافبک اینتر، اکنون می خواهد هم تیمی او الکسیس سانچس را هم 
به برزیل ببرد.قرارداد ویدال با فالمنگو به زودی از سوی باشــگاه برزیلی اعالم رسمی می شود، 
انتقالی که ۱۰ میلیون یــورو از هزینه های جاری باشــگاه اینتر برای فصل آینــده می کاهد. این 
باشــگاه اما قصد دارد یک لطف دیگر هم در حق اینتر انجام دهد و آن جذب دیگر بازیکن مازاد 
نراتزوری، الکسیس سانچس است.طبق اعالم نشــریه گاتزتادلواسپورت؛ فالمنگو آماده است 
که پیشنهادش به ســانچس برای ترغیب او به بازی در این تیم را افزایش دهد و می خواهد به او 

ساالنه ۳.۵ میلیون دالر بپردازد.
 باشگاه برزیلی برای تکمیل خریدهایش عجله دارد، چرا که تنها ۱۰ روز دیگر به بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت در برزیل مانده است. بنابراین انتظار می رود که پاسخ قطعی بازیکن به زودی اعالم 
شود.خروج ســانچس از فهرســت بازیکنان اینتر می تواند فرآیند طوالنی شده در اختیار گرفتن 
دیباال توسط نراتزوری را تسهیل کند، اگرچه سران این باشــگاه میالنی عنوان کرده اند که در خط 
حمله جز سانچس باید خروجی دیگری هم داشته باشند - مثال خواکین کوره آ - تا بتوانند دیباال 

را به تیم تحت هدایت سیمونه اینزاگی اضافه کنند.

خطری که از بیخ گوش »حسن یزدانی« گذشت؛

نظارتی که نیست

ایسنا: هجوم تماشاگران به سمت حسن یزدانی و در ادامه شکستن در 
سالن گرم و محبوس شدن برخی کشتی گیران، حادثه تلخ رقابت های 
انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد بود کــه می توانســت عواقب جبران 

ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
رقابت های حساس مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای 
شرکت در رقابت های جهانی صربســتان، با حضور چهره های عنوان 
دار کشتی جهان و المپیک در ســالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی 

آزادی تهران برگزار شد.
مطابق با پیش بینی ها، تعداد زیادی از عالقه مندان به کشتی از نقاط 
مختلف کشور برای دیدن این رقابت ها خود را به سالن ۱۲ هزار نفری 
آزادی رساندند تا پس از مدت ها، نظاره گر حساس ترین مبارزه های 

کشتی با حضور برترین های کشتی ایران باشند.
اما بر خالف انتظار، نیروهای یگان ویژه در ســالن مســابقات حضور 
نداشته و نیروهای حراست وزارت ورزش نیز قادر به کنترل سالن در 
میان انبوه تماشاگران پرشور و مشتاق کشتی نبودند. این در حالی بود 

که برای این مسابقات بلیت فروشی نیز انجام گرفته بود.
بی نظمی ها در کنترل تماشاگران از آغاز مسابقات به چشم می خورد 
و برای مثال تماشــاگران تمامی صندلی های مربــوط به مهمانان و 
پیشکســوتان دعوت شده را پر کرده بودند و کســی هم نمی توانست 
 از حضــور و تــردد تماشــاگران در جایــگاه مهمانان و افــراد دارای 

آی دی کارت ممانعت کند.
جایگاه خبرنگاران نیز در زمان برگزاری مسابقات مملو از تماشاگران 
بود و زمانی که تعداد انگشت شــمار نیروهای حراست به تماشاگران 
برای خــروج از جایگاه خبرنــگاران تذکر می دادنــد، در برخی موارد 
 با قلدری و بی احترامــی آن ها نیز روبــه رو می شــدند و در نهایت

 نمی توانستند اقدامی انجام دهند.
اما نقطه شــروع حواشــی تلخ رقابت های انتخابی تیم ملی پس از 
پیروزی حســن یزدانی مقابل علیرضا کریمی بــود، جایی که تعداد 
زیادی از طرفداران دو آتشــه و عموما مازندرانی حسن یزدانی بدون 
کمترین مزاحمت از روی سکوهای سالن به پایین می پریدند و خود 
را به روی تشک کشتی رسانده و یزدانی را در حالی که مسابقه پخش 
زنده تلویزیونی هم داشت، در آغوش می کشیدند و قصد داشتند با او 

عکس سلفی بگیرند!
در این میان هر چند نیروهای حراســت وارد عمل شدند؛ اما با توجه 
به تعداد اندک شــان، هیچ توانی برای مقابله با مهاجمان نداشــتند 
تا یزدانی تنها در چنــد ثانیه در میان جمعیت زیــادی از طرفدارانش 
محاصره شود. فشار جمعیت تا جایی بود که یزدانی را به سمت بیرون 
تشک بردند و بدون هیچ مزاحمتی وی را تا رختکن نیز هدایت کردند!

در پایان مســابقات نیز تعداد زیادی از طرفداران کشــتی به ســمت 
رختکن کشتی گیران رفتند و با شکستن در وارد سالن گرم شدند تا با 

کشتی گیران محبوب خود عکس یادگاری بیندازند.
این قائله سرانجام با دخالت برخی تماشاگران و تعداد کمی نیروهای 

حراست ختم به خیر شد، هر چند تعدادی از کشتی گیران که نتوانسته 
بودند مانند یزدانی بالفاصله سالن را ترک کنند تا ساعت ها در رختکن 
محبوس شدند تا با آرام شدن شرایط از ســالن خارج شوند.با وجود 
گذشت نزدیک به ۲ ساعت از پایان مســابقات، بسیاری از طرفداران 
کشتی در محوطه خروجی ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی منتظر خروج 
کشــتی گیران محبوب خود بودند و به محض دیدن هر کشتی گیر به 
سمت او یورش می بردند و کشــتی گیران نیز به اتفاق همراهان خود 

مجبور به فرار می شدند!
هر چند ساعت زیادی از پایان مسابقات گذشته بود، حتی یک نیروی 
امنیتی نیز خارج از سالن مسابقات و در محوطه ورزشگاه آزادی حضور 
نداشت تا طرفداران کشــتی آزادانه در محوطه ســالن ۱۲ هزار نفری 

آزادی تجمع کنند.
بی نظمی در ســالن مســابقات به حدی بود که برخی از تماشاگران 
کشتی در پایان رقابت ها به روی تشک رفتند و بدون هیچ مزاحمتی 

با یکدیگر کشتی می گرفتند!
قسمت جالب ماجرا این بود که پس از مسابقه یزدانی، تماشاگران پر 
تعداد از رختکن به سمت سکوها برگشتند و در حالی که فینال وزن 9۷ 

کیلوگرم در حال برگزاری بود، آنها از دیوار محوطه سالن باال می رفتند 
تا به صندلی های خود برگردند.

هر چند عالقه مندان به کشتی شــاهد رقابت هایی جذاب و تماشاگر 
پسند بودند؛ اما این بی نظمی ها می توانست با حادثه ای تلخ و جبران 
ناپذیر همراه باشد. اگر برای حسن یزدانی یا هر کشتی گیر دیگر تیم 
ملی در میان انبوه جمعیت اتفاق ناگواری رخ می داد واقعا چه کسی 
پاسخگوی آن بود؟ یا حتی اگر برای طرفداران کشتی که در میان آن 
ها تعداد زیادی نوجوان نیز حضور داشــتند، اتفاق تلخی رخ می داد 
و خون از دماغ کســی می آمد، چه ارگانی پاسخگوی این کوتاهی در 

تامین امنیت مسابقات بود؟
این اتفاقات در شــرایطی بود که کرونا و بیماری های عفونی بار دیگر 
قوت گرفته و باید ورزشکاران مراقبت شوند تا دچار این بیماری نشوند 
اما تماشاگرانی که ماسک هم بر صورت نداشتند، تا مدت ها قهرمانان 

را احاطه کرده بودند و شرایط برای انتقال بیماری هم کامال مهیا بود.
هر چه بود این بار این سهل انگاری به خیر گذشت،اما مهم ترین سوال 
در این باره این است چرا امنیت برای برگزاری این مسابقات برقرار نبود 

و مقصر این اتفاقات کیست؟

خبر روز

»تاج« رسما وارد انتخابات شد
 مهدی تاج، رییس پشیین فدراسیون فوتبال، رسما وارد انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شد.
  به گزارش »ورزش ســه«، بدون شــک  تاج با توجه به تجربه ریاست فدراســیون فوتبال یکی از
  شــانس های اصلی بــرای حضور دوباره روی صندلی ریاســت ســاختمان ســئول خواهد بود.
 مهدی تاج، مهدی محمد نبــی و منصور قنبــرزاده را به عنــوان نایب رییــس اول و دوم خود به

  مجمع عمومی فدراســیون فوتبال معرفی کرده اســت.پیش تر عزیزا... محمدی به عنوان یکی 
از نامزدهای ریاست فدراســیون فوتبال ثبت نام خود را قطعی کرد؛ اما حیدر بهاروند از نهایی کردن 

ثبت نام خود انصراف داد.
 

همه خریدهای این تیم قرمز است
نساجی بعد از جذب محمد شریفی و علی شجاعی از تیم پرسپولیس در تالش برای جذب یک بازیکن 
دیگر از جنس قرمز است؛ علیرضا ابراهیمی.ابراهیمی از تیم گل گهر پیراهن تیم پرسپولیس را بر تن 
کرد اما فصل گذشته در بیشتر بازی های این تیم نیمکت نشــین بود و حاال در لیست خروجی تیم 
قرار گرفته است. حمید مطهری با شناخت کافی از این مدافع او را در لیست خرید نساجی قرار داده و 
باشگاه در روزهای اخیر صحبت های متعددی را با این بازیکن داشته  و امیدوار است این مذاکرات 

در نهایت منجر به عقد قرارداد شود.
علیرضا ابراهیمی در صورت عقد قرارداد با تیم نساجی، سومین بازیکن تیم مازنی جذب شده از تیم 
پرســپولیس خواهد بود. البته ابراهیمی از تیم زادگاهش یعنی مس کرمان هم پیشنهاد برای بازی 
دریافت کرده است و باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی با چه تیمی قرارداد خواهد بست. حمید 
مطهری، همچنین در تالش است دو بازیکن خارجی در خط دفاع و حمله را به ترکیب تیم اضافه کند 
تا تیم نساجی با شرایط بهتری آماده حضور در بازی ها شود.تا به این جای کار محمد شریفی و علی 
شــجاعی خریدهای نســاجی بودند. هم چنین مرتضی منصوری با جدایی از نساجی به تیم مس 
رفسنجان  ملحق  شد. کریم اسالمی، بهترین مهاجم نســاجی در فصل گذشته که زننده 8 گل برای 

تیمش بود هم این روزها به تمرینات تیم نساجی ملحق شده است.
 

استقالل برای آماده سازی،  2 هفته کم می آورد!
تمرینات استقالل با حضور بیشتر بازیکنان شــکل جدی تری به خود می گیرد، اما آبی ها تا شروع 
مسابقات لیگ برتر ۴ هفته زمان برای آماده ســازی در اختیار خواهند داشت. این در حالی است 
که مدت زمان کافی برای آمادگی پیش از فصل6 هفته اســت، بنابراین استقالل به نوعی ۲ هفته 
زمان برای آماده سازی کم می آورد. به همین خاطر نمی توان از تیم ساپینتو در هفته های ابتدایی 
به خصوص در هفته های اول و دوم انتظار نمایشی فوق العاده داشت؛ چرا که شروع مسابقات هم 
برای این تیم جنبه ادامه آماده سازی را خواهد داشت.بر اساس اعالم سازمان لیگ، قرار است فصل 

جدید بازی های لیگ برتر ۲۱ مرداد شروع شود. 
به نظر می رسد استقالل برگزار کننده دیدار افتتاحیه باشد چون در فصل گذشته به عنوان قهرمانی 
لیگ برتر دســت پیدا کرد. از خوش شانسی استقالل که با نظر ســازمان لیگ برگزاری سوپر جام 
با نساجی به تعطیالت نیم فصل موکول شده اســت چرا که در غیر این صورت آبی ها مجبور بودند 
یک هفته پیش از شروع بازی های لیگ برتر برگزار کننده دیدار سوپر جام باشند. سوپر جام فصل 
گذشته هم در میانه های راه بین دو تیم پرسپولیس و فوالد در استادیوم اختصاصی گل گهر برگزار 
شد.با وجود فرصت کم برای آماده سازی، ساپینتو، در تالش است با تلیفق تمرینات و استفاده از 
فرصتی که در اختیار دارد تیم را به آمادگی پیش از شروع بازی ها برساند. البته پیش بینی می شود 
لیگ برتر پس از چند هفته وارد فاز استراحت شــود چرا که ۲8 شهریور فیفادی آغاز می شود. این 
بدین معنی است که ساپینتو فرصت خوبی خواهد داشــت تا پروسه بدنسازی تیمش را در همان 

هفته های ابتدایی تکمیل کند.

مستطیل سبز

کاپیتان تیم ملی لهستان: 
انتظار بازی سختی برابر 

ایران دارم 
عملکرد درخشان تیم ملی والیبال ایران و نهایتا 
برد برابر صربستان باعث شــد شاگردان بهروز 
عطایی جواز حضور در مرحله حذفی لیگ ملت 
ها را کســب کنند. این اتفاق در حالی رخ داد که 
عملکرد ایران در هفته اول بســیاری از والیبال 
دوســتان را ناامید کرده بود ؛اما تیم عطایی در 
ادامه همه چیز را به شکل شگفت انگیزی تغییر 
داد. در همین زمینه کاپیتان تیم ملی لهســتان 
از عاقبت دســت کم گرفتن تیم ایران در مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ ملت ها می هراســد.به 
گزارش »ورزش سه« تیم والیبال لهستان مرحله 
اصلی لیگ ملت های امسال را با موفقیت پشت 
سر گذاشت. شاگردان نیکوال گربیچ با نتیجه سه 
بر یک اسلوونی را شکســت دادند و مقام دوم 
خودشان در دور گروهی را قطعی کردند. بارتوش 
کورک، کاپیتان تیم لهستان پس از این بازی به 
سواالت خبرنگاران پاسخ داد.کورک در خصوص 
این مسابقات گفت:»ما واقعا در چند روز اخیر 
ریتم مناســبی را گرفته ایم. شــروع مسابقات 
برای ما آزاردهنده بود، از فرصــت ها برابر ایران 
اســتفاده نکردیم. با این حال، از آن شکســت 
درس گرفتیم و در مســابقات بعدی بسیار بهتر 
به نظر می رســیدیم«.با این حال کاپیتان تیم 
لهستان در گفت و گو با پولست اسپورت تاکید 
کرد که همچنان عناصری از بازی را می بیند که 
نیاز به بهبود دارند:» نمی توانیم منکر این قضیه 
شویم که هنوز عالی نشده ایم. ما باید هر روز به کار 
خود ادامه دهیم و بازی خود را بهبود ببخشیم.« 
مرحله نهایی لیگ ملت های امسال از ۲۰ جوالی 
در بولونیای ایتالیا آغاز می شود. لهستانی ها در 
مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ایران خواهند 
رفت. کورک در این خصوص گفت:» فرصتی برای 
بازی برگشت وجود نخواهد داشت. ما چند روز 
پیش با آنها بازی کردیــم تا بدانیم چه انتظاری 
داریم.  نمی توانیم ایران را دست کم بگیریم زیرا 
پایان بدی خواهد داشــت. انتظار بازی سختی 
را دارم، اما معتقدم کیفیت کافی برای صعود به 
نیمه نهایی را داریم.«گفتنی است؛ برنده بازی 
ایران و لهستان در مرحله نیمه نهایی به مصاف 

برنده دیدار  آمریکا و برزیل خواهد رفت.

فوتبال جهان

وز عکس ر

روی طارمی خطا کنید، 
او بازهم گل می زند!

ســتاره پورتو در بازی تدارکاتی این 
تیم موفق شــد یک گل چشم نواز با 
جنگندگــی منحصر به فــرد خود به 
ثمر برســاند. مهدی در شرایطی که 
تعادل کافی نداشــت بــه قلب خط 
دفاع رقیب زد و بدون توجه به حضور 
گلر و سه مدافع با شوتی مهار نشدنی 
بهــت بازیکنان حریف و تحســین 

پورتویی ها را برانگیخت.

ایسنا: در شــرایطی که خداداد عزیزی مدعی شده 
افرادی از ســوی وزارت یا وزیــر ورزش با کارلوس 
کی روش جهت تصــدی ســرمربی گری تیم ملی 
فوتبال ایران مذاکراتی را انجــام داده اند، مدیرکل 
حقوقی این وزارتخانه از حق پیگیری قانونی موارد 
مطرح شــده خبر داد. خداداد عزیزی، ملی پوش 
ســابق تیم ملی فوتبال ایران که قرار بــود همراه با 
تیم ملی ایران به کانادا ســفر کند و از وی به عنوان 
جانشین کریم باقری در کادر فنی تیم ملی فوتبال 
ایران نام برده می شــود در واکنش به حاشیه های 
اخیر تیم ملی فوتبال گفته است: »خبر موثق اینکه 
آقایانی از ســوی وزارت ورزش و حمید ســجادی، 
وزیر ورزش مذاکراتی با کی روش داشته اند، جالب 
اســت که بازگشــت به عقب و کی روش از کجا در 

می آید؟ شــما دوباره می خواهید ما را مســتعمره 
فوتبال پرتغال کنید؟ دوباره دســت به سینه مقابل 
کی روش بایستیم و به ما بگوید شنا بروید و پا شوید 
و بنشینید؟ یادتان رفته است؟«. پس این اظهارات 
اما مرتضی فالح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و 
جوانان با اشــاره به اظهارات یکی از بازیکنان سابق 
فوتبال ایران، تصریح کرد: ایــن اظهارات در حالی 
مطرح شده که عاری از واقعیت و مذاکره ای از سوی 
وزارت ورزش و جوانان با هیچ مربی انجام نشــده 
و قطعا اتهامات وارد شــده خالف واقع است و حق 
پیگیری قانونی این اظهارات از طریق این وزارتخانه 
در مراجع ذی صالح قانونی محفوظ است. وی افزود: 
در حالی کــه وزارت ورزش و جوانان و ســخنگوی 
محترم دولت صریحا اعالم کرده اند در مسائل فنی 

و صالحیت فدراسیون فوتبال هیچ گونه مداخله ای 
به هر نحو مقتضــی ندارند و نخواهند داشــت؛ اما 
برخی افــراد بدون توجه به وظایــف نظارتی وزارت 
ورزش و جوانان اتهاماتی را علیه دولت و وزارتخانه 
مطرح می کنند که عــاری از واقعیت و مصداق بارز 
نشــر اکاذیب است.دو دســتگی به وجود آمده در 
تیم ملی فوتبال ایران آن هم در آستانه جام جهانی 
ناشــی از عدم مدیریت صحیح در فوتبال ایران به 

شمار می رود . 

وزارت ورزش از »خداداد عزیزی« شکایت می کند؟
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سرنوشتاراضیمالکینکنارگذرشرقاصفهانچهمیشود؟

  اجرا با »اما« و »اگر« و »شرط« و »شروط«!
اگرچه قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان قرار است تا پایان  ریحانه سجادی 
امسال به بهره برداری برسد، اما حدود یک و نیم کیلومتر 
این طرح ملی با دستور قضایی متوقف است.شبکه کریدور آزادراهی شمال به جنوب 
)طرح کنارگذر شرق اصفهان( پیش از پیروزی انقالب در سال ۱۳۵۵ تعریف شد و به 
گفته مدیران راه و شهرسازی، طی این سال ها هیچ تغییری در مسیر این طرح ایجاد 
نشده بود.اواخر سال گذشــته، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد که 
ادامه پروژه آزادراه شرق اصفهان در حدود ۳۰ کیلومتر بر مدار اجراست که در سال ۱۴۰۱ 
برای بهره برداری آماده می شود، اما اکنون بخشی از اراضی واقع در این طرح ملی، به 
دلیل عدم رضایت مالکین با دستور مقام قضایی متوقف شده است.گفته می شود که 
حدود ۲۳ هزار متر از اراضی قطعه سوم از آزادراه شرق اصفهان متعلق به حدود ۴۵ یا 
۵۰ مالکی است که طی سال های گذشته این اراضی را به امید داشتن سرمایه ای در 
آینده خریده بودند، اما از بد حادثه اراضی آنها در محدوده این طرح ملی قرار گرفت و 
دولت برای اجرا و تکمیل طرح، ناچار به تملک این اراضی است. این اراضی واقع در 
قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان و روبه ری منازل مسکن مهر بهارستان از جاده قلعه 
شور عبور می کند.یکی از مالکین به ایسنا، توضیح داد: بعدازاینکه توافقی بین مالکین 
این اراضی با دولت صورت نگرفت، وزارت راه قیمتی پایین تر پیشنهاد کرد و درنهایت 
بعد از مخالفت ما، ۲۴ دی مــاه ۱۳۹۹ وزارت راه با دریافــت حکم تخریب و تصرف 
براساس ماده ۹ با دستور قضایی از معاون وقت دادستان زمین ها و اراضی ما را تخریب 
کردند و از آن تاریخ به بعد پول اراضی را به مالکین پرداخت نکردند.وی گفت: ابتدا قرار 
بود برای تعیین تکلیف و تملک این اراضی اعمال ماده ۴ و ۵ صورت گیرد که براساس 
آن وزارت راه باید با مالکین این زمین ها به توافق می رسید و براساس قیمت متعارف 
روز، پول آنها را پرداخت می کرد و بعد از کسب رضایت تصرف و تخریب انجام می شد.

وی درباره قیمت متعارف و روز این زمین ها در ســال ۹۹ به ایسنا، توضیح داد: در آن 
زمان هر متر از زمین های ما ارزشی بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان داشت که وزارت راه 
در آن زمان نه تنها رضایت ما را جلــب نکرد، بلکه از آن تاریخ بــه بعد هزینه ای به ما 
پرداخت نکرد، اگرچه سه ماه فرصت داشت تا پول اراضی مالکین را براساس قیمت 
متعارف روز و عرف منطقه ای پرداخت کنند که این کار صورت نگرفت.وی ادامه داد: با 
توجه به عدم توافق مالکین با وزارت راه، کار ما به دادگاه کشید و تعداد قابل توجهی از 

مالکین شکایت و پرونده آنها در شعب مختلف بررسی شد.
یکی دیگر از مالکین این اراضی به ایسنا، گفت: من مالک هزار مترمربع از این اراضی 
هستم و متاسفانه در اجرای این طرح ملی، دولت ساخت وساز زمینم را بدون پرداخت 
یک ریال تخریب کرد، البته ابتدا قرار به توافق بود، اما می خواســت زمین های ما را 
حدود یک دهم ارزش واقعی آن تملک کند.وی با بیان اینکه امروز ما در این موضوع 
با یک شخص طرف نیستیم، بلکه با ارگان های دولتی طرف هستیم، اظهار کرد: برای 
احقاق حق خود شکایت کردیم، اما درنهایت کارشناسان ما را تهدید کردند تا آنها قیمت 
واقعی زمین های ما را اعالم نکنند.دیگر مالک این اراضی هم توضیح داد: برای تعیین 

تکلیف این موضوع ما کارشناس گرفتیم و وزارت راه نیز کارشناس از تهران تعیین کرد، 
در حالی که امروز هر متر زمین هایی که در محدوده طرح آزادراه شرق نیست، ارزشی 
باالتر از ۹ میلیون تومان دارد، اما دولت به ما قیمتی در حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر 
مترمربع پیشنهاد کرده است.وی  البته گفت: اراضی ما از اواخر سال ۹۸ تخریب و در 
تملک آزادراه شرق اصفهان قرار گرفت که بعد از عدم توافق ما با وزارت راه، با پیگیری و 
شکایت دستور توقف این طرح را گرفتیم.مالک دیگری تاکید کرد: ما مخالف اجرای 
این طرح ملی نیستیم، اما خواستار پرداخت قیمت زمین هایمان به قیمت روز و نه به 

قیمت غیرکارشناسی آن هستیم.
به گفته این مالک، امروز شاید با پولی که به ما می دهند به ازای هزار متر زمین دیگر 
بتوانم ۱۰۰ متر زمین خریداری کنم، امروز دولت با قیمت پیشنهادی خود، به نوعی حق 
ما را ضایع می کند.وی در پاسخ به این سوال که اگر وزارت راه اراضی شان به قیمت روز 
سال ۹۹ پرداخت شود حاضر به رضایت می شوند، گفت: اگر همان زمان که اراضی ما 
را تصرف و تخریب کرده بودند، دولت بابت هر متر اراضی مان بین یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده بود، رضایت می دادیم، در حالی که 
آن زمان وزارت راه برای هر متر زمین قیمتی برابر با ۳۵۰ هزار تومان تعیین کرد.امروز 
قیمت روز اراضی ما حدود ۶ میلیون تومان اســت در حالی که دولت قصد دارد این 
اراضی را با یک دهم قیمت یعنی معادل ۶۰۰ یا ۸۰۰  هزار تومان معامله کند.ما به دادگاه 
شکایت کردیم و از یکی دو شعبه دستور توقف قسمتی از طرح را که زمین هایمان در 
آن واقع بود را گرفتیم و بقیه بخش های این طرح همچنان کار می کنند. برای احقاق 
حق خود با دادستان، شرکت زیرساخت و راه و شهرسازی و ... بارها و بارها صحبت 
کرده ایم، اما به نتیجه نرســیدیم، از سوی دیگر در ســفر رییس جمهور به اصفهان، 
دراین باره نامه نگاری کرده ایم.به گفته برخی مالکین این اراضی، هزینه این زمین ها را 
خود وزارت راه باید پرداخت کند و ظاهرا بعد از تعیین قیمت توسط وزارت راه و شرکت 
تخصصی زیرساخت، پیمانکار مربوطه باید هزینه تملک اراضی را به مالکان پرداخت 
کند.این عدم توافق موجب شد تا کارشناسانی از سوی مالکین و همچنین وزارت راه و 
کارشناس مرضی طرفین برای تعیین قیمت زمین مشخص شود که به گفته مالکین 
این اراضی، آنها چند مرحله کارشــناس تعیین کردند، اما با تهدید و فشار به آنها برای 
 عدم اعالم قیمت واقعی، منجر به اســتعفای کارشناسان شــد.به گفته مالک یکی

 از ایــن اراضی، کارشــناس وزارت راه هــر مترمربع ایــن اراضی را ۶۰۰ هــزار تومان 
ارزش گذاری کرده در حالی که بر مبنای نظر کارشناسان ما، ارزش هر متر این اراضی 

۵ میلیون تومان است.

چرا اراضی مسیر آزادراه شرق اصفهان را خریدند؟!
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان دراین باره به ایسنا، توضیح داد: 
باید توجه داشت طرح ملی کنارگذر شرق اصفهان، پروژه امروز و دیروز نیست از قبل 
انقالب از سال ۵۵ تعریف شده بود و سوال ما از مالکین معترض این است که چطور 

در مسیر این بزرگراه زمین خریده اند؟!مهران زینلیان در پاسخ به این سوال که شاید 
برخی افراد سودجو با توجه به ناآگاهی مالکین، این اراضی را به آنها فروخته اند، گفت: 
این گونه نیست و هر فرد در زمان خرید هر ملک و زمینی باید استعالم های مختلف از 
شهرداری، راه و شهرسازی و ... را بگیرد و در جریان این پروژه ملی یا مالکین استعالم 
نگرفته بودند و یا اینکه در جریان خریدوفروش این اراضی یک فساد سیستماتیک 
وجود داشته است. وی تاکید کرد: مسیر این پروژه ملی در استعالم ها مشخص بوده 
و افرادی که این اراضی را خرید کرده اند با توجه به نتیجه استعالم ها، خرید این اراضی 
توسط آنها قابل قبول نیست.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه 
داد: در بحث قیمت این اراضی نیز کارشناسان رسمی دادگستری ورود پیدا کرده اند 
و قاعدتا تصمیم آنها برای همه الزم االجراست.وی از مالکین این اراضی گالیه کرد که 
چرا نسبت به استعالم ها توجه نکرده اند و اگر مشخص شود پیش از خرید استعالم 
کرده و یا از وجود این اراضی در مسیر پروژه ملی کنارگذر شرق مطلع بودند به طورقطع 
با آنها برخورد خواهد شد.زینلیان درباره توقف حدود یک و نیم کیلومتر این طرح ملی 
با دستور قضایی در پی شکایت مالکین این اراضی، در پاسخ به احتمال عدم توافق 
دوباره مالکین، تصریح کرد: این موضوع از ســوی کارشناســان رسمی دادگستری 
قابل پیگیری است و در نهایت توسط کارشناس مرضی طرفین دستگاه قضایی قیمت 

زمین ها تعیین خواهد شد.

از ناآگاهی مردم سوءاستفاده شد
مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشور نیز در این باره به خبرنگار ایسنا، توضیح داد: 
تملک اراضی قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان توسط شــرکت احداث آزادراه شرق 
اصفهان انجام می شود و دولت در این کار مشارکت می کند و به نوعی تمام امور آزادراه 
با شرکت احداث آزادراه است.علیرضا صلواتی با بیان اینکه تمام بیش از ۲۸ کیلومتر 
مسیر در سال های گذشته انجام شده و کمتر از ۲ کیلومتر بافی مانده بود، افزود: در 
بحث تملک این اراضی ابتدا بحث توافق مطرح شــد که برخی مالکان توافق کردند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد با ناآگاهی و عدم استعالم از دستگاه های ذی 
ربط در محور آزادراه شرق، اقدام به احداث باغ و ویال کردند، توضیح داد: نکته تاسف بار 

ماجرا این بود که در طرفین آزادراه ساخت و سازی نبود، اما دقیقا در محور آزادراه این 
باغ و ویالها ساخته شده و با دادن اطالعات غلط به مردم خرید و فروش این اراضی 
انجام شده بود.مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشور با اشاره به اینکه طراحی شبکه 
کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور که کنارگذر شــرق اصفهان هم بخشی از آن 
است، به سال های آغازین دهه پنجاه برمی گردد و هیچ تغییری طی این پنجاه سال 
انجام نشده، ادامه داد: مشخص بود که آزادراه از این مسیر عبور می کند؛ با این وجود 
برخی افراد سودجو به دروغ به مالکین این زمین ها در زمان خرید، اعالم کرده بودند 
که مســیر طرح آزادراه تغییر کرده و به نوعی به آنها اطالعات غلط داده بودند که این 
زمین ها در موقعیت خوبی قرار دارد و مردم نیز با خرید این اراضی اقدام به ســاخت 

باغ و ویال کرده بودند.

تعیین قیمت اراضی مردم توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
صلواتی با بیان اینکه در پی عدم توافق مالکین، چندین مرحله کارشناس برای اعالم 
قیمت زمین تعیین شد، ادامه داد: این گونه نیست که وزارت راه و یا شرکت ساخت، 
خودشان کارشناس برای مردم تعیین کنند و کارشناس مالکین، کارشناس وزارت راه و 
کارشناس مرضی الطرفین برای قیمت گذاری اراضی تعیین شد.وی افزود: البته خود 
مالکان یکی دو مرتبه کارشناسان خود را تغییر دادند که این موجب به طول انجامیدن 
تعیین تکلیف اراضی آنها در این طرح ملی شد.مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشور 
گفت: در نهایت دستگاه قضایی کارشناس مرضی طرفین تعیین کرده است که قاعدتا 
هرچه کارشناسان برای قیمت زمین ها تعیین کند، فصل الخطاب خواهد بود.وی درباره 
ادعای مالکین این اراضی نســبت به تهدید کارشناسان شان از سوی پیمانکار وزارت 
راه، اظهار کرد: اتفاقا عکس این موضوع بود و آنقدر به کارشناسان مرضی طرفین فشار 
آوردند که آنها انصراف دادند و حتی مالکین، کارشناس خودشان را خلع و کارشناس 
جدید تعیین کردند.صلواتی با تاکید بر اینکه دولت کارشناســان را تحت فشــار قرار 
نداده است، گفت: قاعدتا قیمت اراضی مردم توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
و منتخب دستگاه قضا تعیین می شود و تصور می کنم این موضوع به زودی تعیین 

تکلیف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با تاکید بر اینکه بی آبی در این کالن شهر بیداد 
می کند، گفت: به دلیل خشکسالی و کیفیت بد هوا، 
امکان کاشــت بعضی از درختان همچون چنار و بید 
مجنون را در شهر نداریم.مجید عرفان منش اظهار کرد: 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه آبیاری بیش از ۶۰ درصد از 
عرصه های فضای سبز شهری اصفهان با روش آبیاری 
تحت فشار انجام می شود، اظهار کرد: بعضی از درختان 

کهنسال از ابتدا به نوع آبیاری غرقابی عادت کرده اند و 
به همین دلیل نمی توان روش آبیاری آن را به آبیاری 
قطره ای تغییر داد.وی ادامه داد: طبق قراردادهایی که 
با شــرکت های بخش خصوصی منعقد شده است، 
برنامه تفصیلی آبیاری وجود دارد که بر اســاس آن 
روزهای بیست وسوم هر ماه برای ماه بعد برنامه ریزی 
می شود، همچنین طبق تقویم آبیاری، هر گیاه در وقت 
مناسب و به اندازه الزم آبیاری می شود که با توجه به 
تنوع وجود گونه ها در قطعات فضای ســبز، سعی در 
اجرای دقیق آن داریم.عرفان منش با بیان اینکه در 
فصل گرما بعضی از گیاهان شب ها آبیاری می شوند، 
اظهار کرد: یکی از مزیت های آبیاری شــبانه سطح 
تعرق کم گیاه و از دست ندادن آب است، همچنین این 

اقدام راندمان آبیــاری را افزایش می دهد.وی گفت: 
وظیفه اصلی سازمان پارک ها و فضای سبز شهری، 
ایجاد محیط زیستی مناسب برای شهروندان است؛ 
اصفهان یکی از آلوده ترین استان های کشور است و 
باید با فضاهای سبز شهری بتوانیم هوایی قابل تنفس 
برای شهروندان به ارمغان آوریم.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با تاکید بر 
اینکه بی آبی در اصفهان بیــداد می کند، تصریح کرد: 
به دلیل خشکســالی و کیفیت بد هوا، امکان کاشت 
بعضی از درختان همچون چنار و بید مجنون را در شهر 
نداریم، حتی این نوع درختان که از سال های گذشته در 
معابر و پارک های شهر کاشته شده، به دلیل آلودگی 

هوا در آستانه نابودی است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

بی آبی در اصفهان بیداد می کند

برگزاری مرحله شهرستانی چهل وپنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن در اصفهان

مدیرکل امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت:۹ منطقه استان اصفهان از 
۲۳ تیر تا ۱۳ مرداد میزبان مرحله شهرستانی چهل وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
خواهند بود.حمید بخشــی اظهار کرد: مرحله شهرستانی چهل وپنجمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم در بخش آوایی، از تاریخ ۲۳ تیر تا ۱۳ مرداد در ۹ منطقه از استان اصفهان برگزار می شود 
و مسابقات بخش معارفی نیز در تاریخ ۱۲ مرداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.این رقابت ها در 
منطقه یک شامل شهرستان های خمینی شهر و فالورجان به میزبانی امامزاده سیدمحمد )۲۵ و ۲۶ 
تیر(؛ منطقه دو شامل جلگه، بن رود و کوهپایه به میزبانی جلگه )۲۳ و ۳۰ تیر(؛ منطقه سه شامل 
نواحی یک و دوی شهر اصفهان به میزبانی آستان مقدس امامزاده ابوالعباس )۲۸ و ۲۹ تیر و ۱۳ 
مرداد(؛ منطقه چهار شامل نجف آباد و تیران و کرون به میزبانی نجف آباد )۳۰ تیر(؛ منطقه پنج شامل 
اردستان، خوروبیابانک و نایین به میزبانی نایین )۳۰ تیر(؛ منطقه شش شامل گلپایگان، خوانسار 
و فریدن به میزبانی امامزاده عبدا...دامنه )چهارم مرداد(، منطقه هفت شامل شاهین شهر و برخوار 
)چهارم و ششم مرداد(؛ منطقه هشت شامل شــهرضا، سمیرم، مبارکه و لنجان به میزبانی آستان 
مقدس امامزاده شاهرضا )پنجم، ششم و هفتم مرداد( و منطقه ۹ شامل کاشان، آران وبیدگل، نطنز 
و بادرود به میزبانی کاشان )پنجم تا هفتم مرداد( برگزار می شود.وی ادامه داد: دو هزار و ۱۲۸ نفر 
در بخش آوایی چهل وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ثبت نام کرده اند که رشته های 
قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جــزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، دعاخوانی و 

اذان را شامل می شود. در رشته هم سرایی نیز چهار گروه از دو شهرستان ثبت نام کرده اند.
 

 ماجرای آبیاری باغ شهردار گلدشت
 با خودروی آتش نشانی چه بود؟

شهردار گلدشت گفت: خودروی آتش نشــانی مذکور به منظور آبگیری از استخر مخزن برای رفع کمبود 
ذخیره آب در آن محل حضور داشته است.در روزهای اخیر تصاویری از خودروی آتش نشانی شهرداری 
گلدشت در شبکه های مجازی دست به دست شده و در آن ادعا می شود که این خودرو در حال آبیاری 
باغ شهردار گلدشت است.در این رابطه شهردار گلدشت در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب مالکیت این باغ 
اظهارداشت: این باغ متعلق به مجموعه شهرداری گلدشت است که در حدود سه سال پیش در راستای 
مطالبات شهرداری تملک شده و من در آن زمان در این شهرداری نبوده ام و طبیعتا ادعای مطرح شده 
مبنی بر مالکیت شخص، دروغ است  .محمدمهدی فردوسی در ارتباط با علت حضور این خودرو در محل 
باغ بیان کرد: چند وقت پیش آتش سوزی گسترده ای در یکی از انبارهای علوفه واحدهای صنعتی شهر 
رخ داد که مهار آن به وسیله آتش نشانی شهرداری های گلدشت، خمینی شهر و نجف آباد انجام شد اما به 
دلیل وسعت آتش سوزی، مهار آن به طول انجامید و این باعث کمبود شدید آب در مخازن و خودروهای 
ما شد .وی افزود: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این کمبود آب از محل های مختلفی از جمله همین باغ 

که استخر مخزنی جهت آبگیری در آن وجود دارد، انجام شد.
 

افزایش تولید صنایع دستی در اصفهان
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان گفت: صادرات صنایع دستی اصفهان نسبت به سه 
سال گذشته دو برابر شده است.نورا... عبدالهی  اظهار کرد: امسال در مقایسه با سه سال گذشته با توجه 
به کاهش کرونا و سفر توریست ها در اصفهان تولید صنایع دستی افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، 
صادرات صنایع دستی استان اصفهان روند مطلوبی دارد و ۲ برابر سال های گذشته شده است.عبدالهی 
گفت: یکی از چالش های تولید صنایع دستی این است که هر روز مواد اولیه گران تر از روز قبل می شود 

و قدرت خرید مردم را  کاهش می دهد و این یک آسیب بزرگی برای هنر دوستان و هنرمندان است.

اظهار نظر  روزاخبار

یک روان شناس اجتماعی:

شهرداری، متولی کاهش 
معضالت در چهارباغ نیست

یک روان شناس اجتماعی با بیان اینکه سرریز 
مسائل اجتماعی شهر اصفهان در چهارباغ بروز 
پیدا می کند، گفت: این نگاه که شهرداری متولی 
کاهش معضالت چهارباغ است، درست نیست 
زیرا شهرداری یک دستگاه خدمات رسان است 
و باید دستگاه های متولی مسائل اجتماعی هم 
به وظایف خود عمل کنند. میالد مشایخی اظهار 
کرد: امروزه علوم روان شناسی و جامعه شناسی 
با شهرســازی آمیخته شــده و با تالش برای 
کاستن از جرم و جنایت بهسازی اعصاب و روان 
مردم را مورد هدف قرار می دهد.وی افزود: در 
واقع پیاده راه ها به واســطه تعامالت اجتماعی 
گسترده ای که دارند، مکانی برای ارتباط هرچه 
بیشتر شــهروندان با یکدیگر و فضای شهری 
است که نقش مهمی در تقویت هویت و حس 
تعلق شهری شهروندان دارد. پیاده راه ها به خاطر 
کارکرد مثبتی که در فضای شهری دارند، یکی از 
مولفه های شادی و نشاط اجتماعی شهروندان 
محسوب می شوند؛ البته زمانی می توان گفت 
پیاده راه ها توانســته اند نقش مهمی در ارتقای 
ســالمت روان افراد جامعه ایفا کنند که در آن 
فعالیت هــا و رویدادهای انســان محور برگزار 
شود.این روان شناس اجتماعی تصریح کرد: 
هرچند پیاده راه چهارباغ اصفهان از لحاظ اجرا 
با انتقاداتی روبه رو بوده اســت که من هم این 
انتقادها را قبول دارم؛ امــا برنامه های متنوع 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری که در این 
گذر فرهنگی برگزار می شود، باعث شده است 
که این پیــاده راه به عنوان یکــی از مولفه های 
مهم نشاط اجتماعی و افزایش شادی در شهر 
اصفهان شناخته شــود.وی اظهار کرد: اگر در 
پیاده راه چهارباغ شــاهد جرائمــی چون نزاع 
و سرقت هســتیم به خاطر فضای چهارباغ 
نیســت بلکه عوامل متعددی در وقوع این 
حوادث نقش دارند که یکــی از این عوامل 
مجاورت این گــذر فرهنگی بــا مطب های 
پزشــکی اســت و به دلیل اینکه بسیاری از 
شهرهای اطراف اصفهان از وجود این پزشکان 
بی بهره هستند، شاهد حضور افراد غیربومی 

به ویژه در محور چهارباغ هستیم.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

گردشگران از ظرفیت های اقامتی شهرستان های غربی و جنوبی استفاده کنند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: به گردشگرانی که در ایام تابستان به ویژه اعیاد قربان و غدیر خم قصد سفر به این 
استان را دارند توصیه می شود که از ظرفیت های اقامتی شهرستان های غربی و جنوبی استفاده کنند.حیدر صادقی افزود: با توجه به شرایط جوی موجود و همچنین به 
منظور توزیع مناسب سفر در سطح استان، به گردشگران توصیه می شود که در تعطیالت تابستانی، شهرستان های غربی و جنوبی را به عنوان مقاصد سفر خود انتخاب 
کنند.وی با بیان اینکه هوا و شرایط جوی در این مناطق معتدل تر و بهتر است، اظهار داشت: ظرفیت اسکان مناسبی در این شهرستان ها از جمله هتل، مهمانپذیر، 
واحدهای بوم گردی و کمپ گردشگری پیش بینی شده است.صادقی ادامه داد: عمده مسافرت ها در استان اصفهان به شهرهای اصفهان، کاشان و نطنز صورت می 
گیرد درحالی که در سایر شهرستان ها نیز امکانات گردشگری خوبی فراهم شده است.وی با اشاره به اینکه برای تعطیالت اعیاد قربان و غدیر هنوز ظرفیت هتل ها و 
اماکن اقامتی استان اصفهان، تکمیل نشده و ضریب اشغال آنها به صد درصد نرسیده است، خاطرنشان کرد: شرایطی که برای عید فطر و در زمینه تکمیل ظرفیت هتل 

های برخی شهرها در اصفهان پیش آمد برای عید قربان پیش نیامده؛ اما این احتمال در روزهای آینده بسته به الگوی سفرها وجود دارد.

یادگار وندالیسم بر 
تن گیاهان باغ گل ها

وندالیســم، رفتــاری آگاهانه 
تعمــدی و غرض ورزانه اســت 
که با اراده و خواســت افراد و با 
ســوءگیری تخریبــی و عمدتا 
بدون کســب نفع مادی صورت 
می گیــرد؛ انــواع محیط های 
ورزشــی، توریســتی، تاریخی، 
فرهنگی، آموزشــی و شــهری 
می تواند مورد هجــوم وندال ها 

قرار گیرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

رییس دانشــگاه جامع علمی و کاربردی اســتان اصفهان گفت: در مجموع 
۳۹۱ کد رشته محل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته توسط ۲۲ مرکز 

آموزش علمی و کاربردی استان اصفهان ارائه می شود.
بهزاد رضایی، در نشســت خبری، اظهار کرد: تمام مراکز دانشــگاه علمی و 
کاربردی مربوط به نهادهای عمومی هســتند و یا توســط بخش خصوصی 

اداره می شوند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد جوانان تصمیم دارند با گذراندن دوره های 
مهارتی وارد بازار کار شوند، تصریح کرد: در برنامه ششم، هدف گذاری رسیدن 
به آموزش ۳۰ درصدی مهارت محور تعریف شد که تاکنون متاسفانه ۱۳ درصد 
محقق شده است. در همین راستا دانشــگاه جامع علمی و کاربردی شکل 

گرفته و در حال ارائه خدمات مهارت محور است.
رییس دانشــگاه جامع علمــی و کاربردی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
آموزش های حین خدمــت از دیگر عرصه های آموزش اســت که در مراکز 
دانشــگاه علمی و کاربردی در قالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه 
می شود، گفت: در حال حاضر بر اســاس طرح آمایش استان برنامه ریزی 

شده که در این راستا گام برمی داریم.
رضایی از فعالیت ۳ مرکز رشــد و ۹ مرکز نوآری در دانشــگاه جامع علمی و 
کاربردی اســتان اصفهان خبر داد و گفت: تا سال قبل، پذیرش بعد از اعالم 
نتایج کنکور ارائه می شد و امسال برای نخستین بار پذیرش در دانشگاه قبل 

از اعالم نتیجه کنکور انجام می پذیرد.
وی با بیان اینکه ثبت نام در مقطع کارشناســی ناپیوســته دانشگاه جامع 
علمــی و کاربردی از ۲۹ خــرداد و در مقطع کاردانی از ۱۴ تیرماه آغاز شــده 
اســت، تصریح کرد: عالقه مندان به تحصیل در دانشــگاه علمی و کاربردی 
فرصت دارند با مراجعه به آدرس پایگاه ســازمان ســنجش آموزش کشور 

برای ثبت نام اقدام کنند.
رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان توضیح داد: امسال 

در مقطع کاردانی ۲۲۲ کدرشته محل و در مقطع کارشناسی نیز ۱۶۹ کد رشته 
ارائه می شود.

رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی اســتان اصفهان در پاسخ به سوال 
ایسنا در خصوص وضعیت کنونی دانشــگاه اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 
۱۱ هزار دانشجوی فعال در مراکز علمی و کاربردی استان اصفهان در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی مشــغول به تحصیل هســتند، البته این تعداد به جز 

آموزش های کوتاه مدت، پودمانی و ضمن خدمت است.
رضایی در پاسخ به سوال دیگر ایســنا، اضافه کرد: در خصوص سطح بندی 
مراکز در استان اصفهان وضعیت خوبی داریم. این روند از سه سال گذشته 

آغاز شده و همواره مراکزی از استان اصفهان در سطح ملی، رتبه داشته اند.
وی افزود: در سال گذشته، از مجموع ۳۱ مرکز کشور، ۸ مرکز رتبه داشتند که 
۲ مرکز در اصفهان بود. درحال حاضر مراکز سطح ۴ در استان محدود داریم.  
۲۲ مرکز علمی و کاربردی در استان اصفهان فعال است که هر مرکز تقریبا به 

طور متوسط، ۵۰۰ دانشجو دارد.
به گفته رضایی، با توجه به اینکه ۲۲ هزار فارغ التحصیل مقطع دانشگاه های 
فنی و حرفه ای و کارو دانش در کشــور داریم، توجه بیشتر به آموزش های 

مهارتی مورد نیاز است.
رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی اســتان اصفهان در پاسخ به سوال 
دیگر ایسنا، با اشاره به اینکه اقبال به ســمت جذب نیازهای مهارتی تغییر 
کرده است، گفت: بر اساس آخرین آمار سازمان سنجش، تاکنون ۳۸ هزار 

ثبت نام در کشور انجام شده که البته ثبت نام نهایی شهریورماه است.
غالمرضا مالکی، معاون علمی دانشــگاه علمی و کاربردی اســتان اصفهان 
نیز در این نشســت، اظهار کرد: نظام مهارت دارای دو بال اســت که توسط 

دانشگاه های علمی و کاربردی و فنی حرفه ای اداره می شود.
وی با بیان اینکه دانشــگاه علمی و کاربردی کمترین بار مالی را برای دولت 
دارد، داشتن مجوز برگزاری دوره های پودمانی و شغل محور بودن رشته های 
فعال این دانشــگاه را از نقاط تمایز دانشــگاه علمی و کاربردی اعالم کرد. 
کمترین دانشگاهی در کشــور وجود دارد که یکباره کد رشته جدید مبتنی بر 
نیاز جامعه داشته باشد.مالکی در توضیح رشته های فعال در دانشگاه، گفت: 
رشته های فعال این دانشگاه در حوزه آی تی ۴۱ رشــته، در حوزه ورزش و 
سالمت ۴۹ رشته، ۱۴ رشــته در حوزه حقوق و در حوزه مدیریت و خدمات 
اجتماعی ۱۶ و ۵ کد رشته در حوزه های برق و انرژی های تجدیدپذیر است.

بهرام زمانی، سرپرســت مرکز آموزش علمی و کاربردی ســازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان نیز در این نشســت گفت: این مرکز در سال 

۱۳۸۶ تاسیس شد و بیش از ۴ هزار دانشجو داشته است.
وی افزود: ۲۳ کدرشــته کاردانی و کارشناســی قابل ارائه است که ۱۱ رشته 
در مقطع کارشناســی و ۱۲ رشته در مقطع کارشناســی است.زمانی، جامعه 
مخاطب این مرکز را ۱۱۳ شــهرداری اعالم کرد و گفت: خدمات آموزشی در 
قالب آموزش های بلند مدت و ضمن خدمت ارائه می شود. این مرکز دارای 
۲ آزمایشــگاه تخصصی مکانیک خاک،عمران و بتن است که در رشته های 

شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر و موسس مجموعه قلمچی در نشستی با خبرنگاران، فلسفه و اهداف آموزش 
های خود را مبتنی بر سیستم پژوهش محور از اولین مراحل ابتدایی تا دوره های 
پایانی عنوان کرد که حاصل آن، ایجاد رضایت و شادمانی در دانش آموز با مشاهدات 
عینی و کاربردی و دسترسی به آزمایشــگاه ها و تجهیزات مختلف براساس نیاز 
دروس است.محمد شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد و موسس 
مجموعه دکتر شفیعی و قلمچی با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله این مجموعه در دوفاز 
دخترانه و پسرانه طبق تاییدیه وزارت علوم و مجوز آموزش و پرورش گفت: برنامه 
های آموزش پژوهش محور از کودکان ۳ ســال تا مقطع دبیرستان در این مرکز 
اجرا می شود.وی ازسابقه فعالیت ۱۰ ساله مرکز تحقیقات دارای پروانه پژوهش 
به منظور آموزش و تحقیقات قبل و بعد از دانشــگاه و مجــوز تولید و توزیع مواد 
شیمیایی ازوزارت صمت، مجوز برگزاری آموزش های ضمن خدمت و دیگر دوره 
ها و ســرفصل های مورد نیاز برای آموزگاران خبر داد و افزود: در مرکز تحقیقات 
و مدارس این مجموعه تحت عنوان مرکــز تحقیقات و فناوری های نوین دمش 
سپاهان، شیوه جدید آموزشــی که موفقیت آمیز بوده است را نهادینه ساختیم.

شفیعی با اعتقاد به اینکه دانش آموزان باید از درس خواندن لذت ببرند، بیان کرد: 
سیستم آموزشی ما در این مجموعه، پژوهش محور و تحقق رضایتمندی دانش 
آموزان از عملکرد خود فارغ از آشفتگی و اضطراب است. چنانچه، امکان استفاده 
از کارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف با تجهیزات به روز فراهم شده است و ورود 
دانش آموز از سنین پایین به حوزه پژوهش، سرانجامی موفقیت آمیز را برای او رقم 
خواهد زد. زیرا، اثبات شده که در آموزش پژوهش محور، شکست جایگاهی ندارد. 
وی با اذعان به استفاده از کادری مجرب در مراکز دکتر شفیعی، گلدونه و قلمچی، 
اظهار کرد: ســاالنه حدود ۱۵۰۰ دانش آموز دختر وپسر از شهر اصفهان را پذیرش 
می کنیم و دانش آموزان عالوه بر دروس، از دوره های مهارتی بهره مند می  شوند. 

همچنین، تهیه بیش از ۴۵۰ عنوان کتاب دانش آموزی درزمره فعالیت های این 
مجموعه است.دکتر شفیعی موفق به ارائه مقاالت فراوان معتبر داخلی و خارجی و 
کتابی در زمینه شیمی، کسب ۳۴مدال طالی جهانی و رتبه اول اروپا و آسیا از سال 
۲۰۱۲در شیمی محیط زیست، ثبت چندین اختراع، رتبه نخست در طرح مهدویت و 
رتبه های برتر در رویدادهای علمی داخلی و بین المللی شده است، در دانشگاه آزاد 
اسالمی نیز مجری برگزاری همایش های علمی، دارای مرکز تحقیقات پیشرفته 
بیوتکنولوژی، آکادمی شیمی و بیوشیمی، مرکز تحقیقات الکترونیک، مکانیک 
و خودروسازی و طراح ســاخت خودروی پرشین گلف با سیستم هوشمند بوده 
است.در ادامه، مهســا صالحیان مدیر مجموعه گلدونه گفت: همه دانش آموزان 
دختر مجتمع آموزشی گلدونه با استفاده از تمامی امکانات تخصصی علوم پایه، 
فنی مهندسی و پزشکی، عالوه بر مقاطع علمی، از آموزش مهارت های زندگی  بهره 
مند می شوند. صالحیان، شــعار مجموعه گلدونه را »مدرسه شاد با دختران شاد 
و متعهد« با استفاده از متخصصان و مشاوران در زمینه های مختلف عنوان  کرد 
و افزود: اعتقاد بر تربیت دختران با اعتماد به نفس برای آینده ای موفق است که 
از وجود خود راضی و بدون احساس نیاز به وابستگی، موفق در برقراری ارتباط و 
دارای ثبات در برابر آســیب های اجتماعی باشند. وی از فعالیت مدرسه پزشکی 
)بیوتکنولوژی( و دیگر امکانات مدرن آموزشی و آزمایشگاهی در مجموعه گلدونه 
خبر داد و گفت: با پیگیری ارتباط مستقیم و صمیمانه با دانش آموزان، توانسته 
ایم در ایجاد انگیزه برای یادگیری موثر، استعدادیابی، شخصیت شناسی، برگزاری 
اتاق های فکر و بازی، برنامه های ورزشی متنوع، آموزش های حضوری و آنالین 
برای دانش آموزان شهرهای دیگر گام های موثری برداریم.مدیر مجموعه گلدونه 
و قائم مقام موسسه قلمچی گفت: مجموعه مراکز دکتر شفیعی، قلمچی و گلدونه 

توانسته اند برای بیش از ۵۰۰نفر به طور مستقیم، ایجاد اشتغال کنند. 

رییس دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان خبر داد:

راه اندازی ۵۷ کد رشته جدید در پذیرش مهر ۱۴۰۱
مدیر و موسس مجموعه دکتر شفیعی اعالم کرد:

  موفقیت دانش آموزان درنتیجه آموزش های پژوهش محور
 و مهارت آموزی  

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶
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وزیر صمت، در جریان سفر به اســتان اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه چند پروژه صنعتــی در مجتمع فوالد ســبا را افتتاح و از نزدیک 
از خطوط تولید این شــرکت بازدید کرد.ســیدرضا فاطمی امین در این آیین 
که جمعی از نمایندگان مــردم اصفهان و شهرســتان های لنجان و مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند، پس از افتتاح واحدهای گاززدایی 
 )RO۲( و اســمز معکوس ثانویه )V.O.D & V.D( و کربن زدایی تحت خأل
فوالد ســبا و بازدید از فوالد مبارکه گفت: امروز به پاس قدردانی از زحمات و 
تالش های مدیران و کارکنان سختکوش فوالد مبارکه، از این مجموعه دیدن 
کردم. فوالد مبارکه، کشورمان را از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد. 
وی، عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید 
محصوالت ویژه را قابل تقدیر دانســت و با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما، 
هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد است، گفت: پیش از این زمانی که قصد 
تولید الکتروموتور را داشــتیم، فوالد الکتریکی را از دیگر کشــورها خریداری 

و وارد می کردیم که خوشــبختانه فــوالد مبارکه، کشــورمان را از واردات این 
محصوالت خاص بی نیاز کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت 
تثبیت قیمت انواع محصوالت فــوالدی در بازارهای داخلی تصریح کرد: فوالد 
مبارکه با جبران کسری محصوالت به خوبی توانست مدیریت بازار را نیز انجام 
دهد و در حفظ تعادل آن تاثیرگذار باشــد که جای تقدیــر دارد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این شرکت در حوزه فناوری نیز اقدامات 
موثری انجام داده و عالوه بر این، با سرمایه گذاری های قابل توجهی که انجام 
داده، مصرف آب واحدهای خود را نسبت به سایر تولیدکنندگا ن فوالد جهان به 

کمترین حد ممکن کاهش داده است.

فــوالد مبارکه دغدغه کشــور در حــوزه تولیــد فوالدهــای الکتریکی 
را برطرف کرد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغه های این وزارتخانه را دســتیابی 

به توانمنــدی تولید فوالدهای ویــژه، نظیر فوالدهای موردنیــاز صنعت تولید 
ترانسفورماتورها دانســت و در همین خصوص خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
فوالد مبارکه با تحقیق و به روز آوری دانش فنی و در ادامه نیز با اجرا و به بهره 
برداری رساندن طرح های توســعه هدفمند، دغدغه این وزارتخانه و کشور را 

برطرف ساخت.

کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه 
فاطمی امیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــا تاکید بــر اهمیت 
تکمیــل حداکثــری زنجیــره تولیــد در کشــور تصریح کــرد: در بســیاری 
 مواقع بــا حلقــه مفقــوده در زنجیره تولیــد مواجه هســتیم و ایــن باعث

 می شود که سرمایه گذاری ها ارزش افزوده الزم را به همراه نداشته باشند و 

همچنان به واردات نیازمند باشیم. 
خوشبختانه در این زمینه شاهد هستیم که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری های 
هدفمند و با دســتیابی به دانش فنی تولید فوالدهای ســیلیکونی و در ادامه 
 نیز با احداث خطــوط نورد این قبیل محصوالت، در حــال کامل کردن زنجیره 

تولید است.
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده اند، تولید، جهاد در 

برابر دشمن است. 
با وجود اعمال تحریم های ظالمانه دشــمنان، حجم تجارت خارجی ایران در 
سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دالر بوده و این نشان دهنده جهادی است که در تولید 
و تجارت رقم خورده اســت و جا دارد از حرکت جهادگونه رزمندگان و سربازان 

جبهه صنعت قدردانی کنیم.

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛

قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه 


