
پس از گذر از پیک ششم کرونا در کشور و فروکش کردن تعداد مبتالیان و صفرشدن آمار مرگ ومیر برای چند روز، برخی گمان کردند که کرونا تمام شده و به زودی جشن پایان آن را 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان

3

5

سخنگوی صنعت برق استان:

رکورد مصرف برق در اصفهان شکسته شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان :

کشف فرار مالیاتی 28میلیاردی در اصفهان

5

  سماجت دردسرساز یک ویروس سه ساله؛ 

کرونا در پیک هفتم

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

افزایش ۴ برابری بودجه 
 مساعدت به عمران
 مساجد اصفهان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان خبرداد:

احداث 78 سایت اینترنت 
روستایی در استان اصفهان

دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
استان:

7۰ درصد نساجی کشور در 
استان اصفهان فعال است

7

3

5

7
استاندار اصفهان:

نباید در خصوص توانمندی ها و 
داشته های اصفهان بزرگنمایی شود

5

  قرار است خط 2 متروی اصفهان از بیخ گوش موزه معماری ایران بگذرد؟

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

درآمد روزانه یک 
 میلیونی کودکان کار

 در اصفهان

دلواپسی برای قلب تاریخ شهر

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

6

   آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی  شرکت فوالدمبارکه اصفهان )20 - 1401(

در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای بنائیان به شماره تلفن۵۲۷۳۶۸۳۰-۰۳۱ و اطالعات بازرگانی با آقای عباسی 
۵۲۷۳۳۶۰۲-۰۳۱ و ۰۹۱۳۸۸۶۱۶۰۵ تماس حاصل فرمائید.

امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار پس از بررسی کارشناس قراردادهای حمل و نقل از فرم های ارزیابی کیفی 
وتوانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد.

الزم به ذکر است شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که توان صدور بارنامه در منطقه سیرجان را داشته  باشند 
)استعالم از طریق اداره راهداری استان کرمان(

6

سریال انحالل در باشگاه ذوب آهن

7

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید پوشاک می گوید بازار 
پوشاک، دو دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگالدش شده است؛

تحویل پوشاک ترک، سه روزه درب منزل!
3

 

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

۴۸۵۲۸۵۸۹فراخوان عمومی۱

انجام  عملیات حمل 
مواد اولیه معدنی از 

منطقه سیرجان به  فوالد 
مبارکه و فوال سبا

قرار دادهای خرید۱۴۰۱/۰۴/۳۱

چرا صف نانوایی ها شلوغ شد؟

از اینجا رانده، از آن جا 
مانده!

 بازار اجاره نشینی هر روز گران تر 
از دیروز

درد بی صدا می بارد

34
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8 صفحه - قیمت 3000تومان 

هفتهنامه
اقتصادی
اجتماعی

5

۴۰۰ میلیارد خسارت ساالنه ناشی از 
گردوغبار در اصفهان

6

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
تا 31تیرماه 

تشدید طرح برخورد با ناهنجاری ها 
در سواحل کیش

3

رییس پلیس راهور استان اصفهان به متخلفان و سلب کنندگان آرامش مردم 5
هشدار داد: از چنگ قانون نمی توانید فرار کنید

دور دور، زیر ذره بین پلیس

هفتهنامهاقتصادی-اجتماعی

معجزه صنعت
همراه با

تلفن:
031 -   36253880
031 -  36253881 

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد 

ُامیکرون مثل سرماخوردگی است ولی ...
در برخی افراد می تواند عوارض داشته باشد، عوارض کوتاه مدت شدید مانند سینه 

پهلو و بستری شدن عوارض دراز مدت مثل درگیری حافظه، مغز، ضعف بدنی.
ُامیکرون در نبود اصول بهداشتی، می تواند به افزایش انفجاری مبتالیان شود.

عالیم رایج ُامیکرون
آبریزش بینی

خستگی
عطسه
سردرد
گلودرد

رعایت نکات بهداشتی تنها راه مقابله با 

ُامیکرون



 گمانه زنی ها درباره تغییرات مجمع؛ 

چهکسانیازدورمیزبلندمیشوند؟
قرن نو: این روزها دوباره اســم مجمع  تشخیص مصلحت نظام بر سر 
زبان ها افتاده؛ البته بــا این تفاوت که گمانه زنی هــا حول محور تغییر 
و تحوالت در ترکیب اعضــای این نهاد می چرخد؛ یعنــی احتماال قرار 
اســت عده ای از روی صندلی های چندســاله خود بلند شوند و جای 
شان را به دیگران بدهند.یک ماه بعد از فوت آیت ا... هاشمی زمزمه ها 
و گمانه زنی ها درباره ریاســت مجمع بر ســر زبان ها افتاد. »موحدی 
کرمانی«، »هاشــمی شــاهرودی« و »ناطق نوری« افرادی بودند که 
بیشترین احتماالت در مورد آنها شــنیده می شد. بهمن ماه 95 با حکم 
رهبری، آیت ا... موحدی کرمانی به عنوان رییس موقت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام منصوب شد؛ کسی که تقریبا در جایگاه دیدگاه و نظرات 
در نقطه مقابل هاشــمی رفسنجانی قرار داشــت و عقایدی مخالف با 
دولت و مجلس وقت داشت.ســال 97  با فوت هاشمی شاهرودی و 
انتصاب آملی الریجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گردونه تغییر و تحوالتی که برخی محسن رضایی را پشت پرده آن معرفی 
می کردند، تکمیل شــد. از آن زمان بود که صدای مجلس در اعتراض 
به اقدامات مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قدم برداشتن در مسیر 
قانون گذاری بلندتر شــد؛ تا جایی که مجلس انقالبی هم این موضوع 

را نتوانست تحمل کند و انتقادات شان از تریبون خانه ملت بلند شد. 

عصر جدید و تغییرات احتمالی 
این روزها دوباره اسم مجمع  تشــخیص مصلحت نظام بر سر زبان ها 
افتاده البته با این تفاوت که گمانه زنی ها حــول محور تغییر و تحوالت 
در ترکیب اعضای این نهاد می چرخد؛ یعنی احتماال قرار اســت عده ای 
از روی صندلی های چندساله خود بلند شوند و جای شان را به دیگران 
بدهند.محمدرضا باهنر از اعضای این مجمع اولین کسی بود که درباره 
احتمال تغییر ترکیب مجمع تشــخیص مصلحت نظام ســخن گفت: 
»تحلیل من این است که مجددا ریاست مجمع به آقای آملی سپرده 
خواهد شد و ایشان به عنوان رییس مجمع و آقای ذوالقدر هم به عنوان 
دبیر می مانند؛ البته ممکن است یک تغییرات نه خیلی زیاد در اعضای 
مجمع اتفاق بیفتد و این تغییرات طبیعی اســت. مجمع تشــخیص 
نیازمند آدم های قدرتمند مجرب است و ما در مجمع تشخیص سه چهار 
دیپلمات قدرتمند می خواهیم، سه چهار اقتصاددان و صاحب مکتب نیاز 
داریم، خأل وجود چند آدم فرهنگی قدرتمند مجرب احساس می شود، 

اینها اگر به مجمع تشخیص تزریق شوند، خوب است.«
آنطور که باهنر و محمد صدر می گویند سایه تغییرات روی سر برخی از 
جمله حاشیه سازها و البته سالخوردگان بیشتر سنگینی می کند و حذف 

این افراد در محاسبات سیاسی محتمل تر به نظر می رسد. 

زمزمه حذف احمدی نژاد
در میان اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد 
یکی از همان افرادی است که حرف و حدیث در موردش کم نبود. از سال 
96 بعد از حضور پرسروصدایش در وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهوری گفته می شد ممکن است در ترکیب جدید مجمع نامی 
از او برده نشود. حاال دوباره با پررنگ شدن گمانه زنی ها درباره تغییر ترکیب 
این نهاد گمانه زنی ها درباره حذف احمدی نژاد قوی تر شده است. باهنر 
درباره احتمال حذف احمدی نژاد می گوید: »احمدی نژاد حرف هایی که 
می زند خیلی مطابق با روال عادی سیاســیون کشور نیست. یک زمانی 
یک خبرنگار از من پرسید که آقای احمدی نژاد این حرف ها را که می زند 
هنجارشکنی اســت این نظام نمی خواهد با او برخورد کند؟ پاسخ این 
است که بعضی وقت ها بعضی از این آقایان دنبال این هستند که جنجال 
جدید اتفاق بیفتد و اصال دنبال این هستند که بیا من را بگیر و ببر، نظام 
اسالمی مدبرتر و شجاع تر از این است که بخواهد در بازی یک آدم قرار 
بگیرد.«محمد صدر نیز درباره احتمال این حذف می گوید: »من نمی دانم 
که در دوره بعد ایشان هست یا نیست، و در دوره فعلی ایشان خیلی در 

جلسات مجمع فعال نیست و عمدتا هم وقتی به مجمع می آید نزد آقای 
اژه ای، رییس قوه قضاییه می رود )برای همان مشــکالتی که همکاران 
قدیمی اش داشتند( و به ایشــان نامه می دهد وگرنه ایشان در مجمع 
خیلی فعال نیســت.« این اظهارنظرها این گمانــه را تقویت می کند که 
احتماال قرار است محمود احمدی نژاد به عنوان یک شاگرد دردسرساز در 
مدرسه  همیشه جلوی چشم باشد تا کنترل آن هم راحت تر باشد و احتماال 
منظور باهنر از مصلحت بزرگ تر هم همین مصلحت حضور احمدی نژاد در 

مجمع تشخیص و در حلقه محاصره سیاسیون است. 

بازنشستگی سالخوردگان
»این احتمال وجود دارد که برخی اعضایی که سن باالیی دارند و توان حضور 
در جلســات مجمع را ندارند در دوره بعد حضور نداشته باشند. مثال فقهای 
شورای نگهبان در جلسات مجمع شرکت نمی کنند که یک دلیل آن می تواند 
سن باال و ســختی حضور در جلسات باشــد.« این جمالت را محمد صدر 
درباره احتمال تغییرات در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید؛ 
موضوعی که به نظر می رسد مخاطبانی چون آیت ا... جنتی در میان آنها باشد.

اخبار
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روزنامه جمهوری اسالمی:

 بپذیریم یا نپذیریم، بدحجاب ها دست پخت تربیتی همین 
نظام هستند

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: موضوع حجاب و برخورد با بدحجاب ها از تریبون های مختلف به دفعات 
مطرح می شود، بدون آنکه در این مقوله، وحدت رویه و سیاست مدونی مطابق با احکام شرع و قانون ارائه 
شود.تردیدی نیست که این روزها عده ای برای ترویج بی حجابی و بی عفتی در کشور به شدت فعال شده اند 
که حاصل یک اقدام برنامه ریزی شده در این زمینه است ولی این حرکت هدفمند، هرگز مجوزی برای این 
نیست که برخی افراد از طریق تریبون هایی که در اختیار دارند نسخه هایی برای مقابله با بدحجابی بپیچند و 
از جامعه هم توقع داشته باشند این نسخه ها بدون کم و کاست به مورد اجرا گذاشته شود. این افراد هرگز به 
این سوال پاسخ نداده اند که چه شده اکنون شاهد شیوع مظاهر بدحجابی در کشور هستیم و چه کسانی در 
این زمینه به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی خود عمل نکرده اند؟! حامیان برخورد فیزیکی با بدحجابی، 
هرگز به این سوال پاسخ نداده اند که وجود آزاردهنده صحنه هایی پس از گذشته 42 سال از انقالب و آن هم 
توسط جوانانی که چه بپذیریم و چه حاضر به پذیرش آن نباشیم، دست پخت تربیتی همین نظام هستند، 
چه علت هایی دارد و مبارزه با این افراد، پرداختن به معلول ها و غفلت کردن از علت هاســت و هرگز ما را به 
نتیجه نمی رساند و شاید به همین دلیل هم رییس قوه قضاییه تاکید کرد که»در مقوله حجاب و عفاف، اقدام 

هیجانی صورت نگیرد و مسئوالن همه بخش ها باید در چارچوب قانون گام بردارند«.
 

روسیه: 

 »پوتین« در مورد خرید پهپاد از ایران با تهران گفت وگو 
نخواهد کرد

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سفر به ایران در ۱9 
جوالی)2۸ تیر ماه( درباره خرید پهپاد گفت وگو نخواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک، پسکوف در پاسخ به این 
سوال خبرنگاران که آیا این موضوع )خرید پهپاد( در ســفر پوتین به تهران مورد بحث قرار خواهد گرفت یا 
خیر، گفت:  »خیر«. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در آستانه سفر جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا به منطقه غرب آسیا عصر دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، ادعا 
کرد که بر اساس اطالعات آمریکا، ایران در حال مقدمه چینی برای ارسال پهپاد به روسیه به منظور استفاده 
آن ها در اوکراین است.وی مدعی شــد که تهران درحال فراهم سازی زمینه آموزش روس ها برای کار با این 
پهپادهاست. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین مدعی شد که مشخص نیست ایران هم اکنون این پهپادها 
را در اختیار روسیه قرار داده است یا نه؟وی ادعا کرد: اطالعات ما نشان می دهد که دولت ایران در یک جدول 
زمانی تسریع شده برای ارسال چند صد پهپاد از جمله پهپادها با قابلیت حمل سالح به روسیه است. سالیوان 
در ادعاهای خود افزود، ارسال این تسلیحات از ایران به روسیه نشان می دهد که بمباران های شدید روسیه 
در اوکراین که طی هفته های اخیر منجر به دستاوردها در شرق اوکراین شده، به قیمت تامین سالح های این 

کشور تمام شده است.
 

بایدن: 

همچنان معتقدم باید به برجام برگردیم
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با یک رسانه صهیونیستی گفت که همچنان معتقد است کشورش باید به 
برجام برگردد. جو بایدن،رییس جمهور آمریکا که وارد تل آویو شد در مصاحبه ای مدعی شده کماکان معتقد 
است که آمریکا بایستی به برجام برگردد. بایدن در مصاحبه با کانال ۱2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در عین 
حال با تالش برای سلب مسئولیت از واشنگتن گفته »اوضاع اکنون در دست ایران است.« رییس جمهور 
آمریکا در پاسخ به این سوال که چرا فکر می کند توافق هسته ای باید احیا شود، گفت: »تنها چیزی که از ایران 

فعلی بدتر است ایران مجهز به سالح هسته ای است.«

 هرگز از امنیت و حاکمیت امارات چشم پوشی نمی کنیم
رییس امارات عربی متحده، امنیت این کشور را یک اصل اساسی خواند و گفت که هرگز درباره امنیت و 
حاکمیت کشورش کوتاهی نخواهد کرد.»محمد بن زاید« رییس امارات عربی متحده گفت که این کشور 
هرگز درباره حاکمیت خود کوتاهی نخواهد کرد و به سیاست های خود در حمایت از صلح و ثبات در منطقه 
و جهان ادامه خواهد داد.بن زاید در سخنانی که از تلویزیون رسمی امارات پخش شد، گفت: امارات به 
رویکرد قاطع خود در تقویت پل های شراکت، گفت وگو، روابط موثر و متوازن مبتنی بر اعتماد، دوستی و 
احترام متقابل با کشورهای جهان ادامه خواهد می دهد. بنابر گزارش وبگاه »الخلیج اونالین«، رییس 
امارات تاکید کرد که امنیت کشورش اصل اساسی است که از آن چشم پوشی نکرده و درباره آن کوتاهی 
نخواهند کرد.وی افزود که ما به سمت همه کشورهای منطقه و جهان که با ما در ارزش های همزیستی و 
احترام متقابل برای تحقق پیشرفت و شکوفایی برای همه شریک هستند، دست دوستی دراز می کنیم.

 

رژیم صهیونیستی از سامانه ضد پهپادی رونمایی کرد
همزمان با سفر رییس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی، ارتش رژیم صهیونیستی از یک سامانه 
لیزری ضد پهپادی رونمایی کرد. با ورود »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا به فلســطین اشغالی، 
ارتش رژیم موقت صهیونیستی از سالح جدیدی که یک سامانه لیزری ضد پهپادی موسوم به »شعاع 
آهنین« است، رونمایی کرد.خبرگزاری فرانسه با اعالم این خبر گزارش داد که این سامانه مشتمل بر 
فناوری رصد هوایی و هدف قرار دادن اجسام پرنده است و گفته می شود که هدف اصلی این سامانه، 
مقابله با ایران است.ارتش رژیم صهیونیستی همچنین تصاویری از پهپادهایی که این سامانه و سامانه 
گنبد آهنین قادر به رهگیری آن هستند، در برابر بایدن به نمایش گذاشتند.در همین ارتباط »دانیال 
گولد« رییس تحقیقات وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که 
شعاع آهنین تا چند سال آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و در کنار گنبد آهنین مستقر می شود.

 

جهاد اسالمی: به آمریکا اعتماد نداریم
عضو برجسته جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفت: ما به آمریکا و سیاست های آن اعتماد نداریم 
و تفاوتی ندارد که چه کسی و از چه حزبی ساکن کاخ سفید باشد.شیخ نافذ عزام در یک گفت و گوی 
رادیویی افزود: بایدن هیچ برنامه ای برای فلسطین ندارد و تنها تالش می کند یک ائتالف جدید در 
منطقه ایجاد و روابط خود را با برخی کشورها بازسازی کند.وی گفت: آمریکا در کنار دشمن ما ایستاده 
و هرگز موضع اخالقی در قبال دیگر ملت ها اتخاذ نکرده است.شیخ عزام اضافه کرد: منطقه با هرج 
و مرجی دســت و پنجه نرم می کند که از دونالد ترامپ به ارث مانده و او کاری کرد که هیچ رییس 
جمهور دیگری نکرد.وی افزود: بایدن تالش می کند که روابط آمریکا را با برخی کشــورها بازسازی 
کند و وجهه آمریکا را در منطقه بهبود ببخشد و این کار نیز از طریق ایستادن در کنار ستم دیدگان و 
ایجاد راه حل های اخالقی انجام نمی دهد بلکه می خواهد تصویری را جایگزین تصویری دیگر کند.

این عضو برجسته جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفت: آمریکا اهداف خطرناکی دارد ولی دنیا تغییر 
کرده و آمریکا نمی تواند هر زمان و هر طور که بخواهد با ملت های دیگر رفتار کند.وی افزود: اسراییل 

نمی تواند وارد جنگ نظامی با ایران شود زیرا هم او و هم آمریکا قدرت نظامی ایران را می دانند .

کره جنوبی: پول های ایران را بعد از برجام می دهیم
معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی اظهار کرد: دولت سئول پس از احیای برجام، برای آزادسازی 
دارایی هفت میلیارد دالری ایران و از سر گرفته شــدن تبادالت نفتی دو کشور اقدام خواهد کرد.به 
نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، »چو هیون دونگ« معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی در تماس 
با »علی باقری کنی« همتای ایرانی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات رفع تحریم ها، مسائل 

دوجانبه و دارایی های مسدود شده تهران را به بحث گذاشتند.

خبر روز

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی:

 »بایدن« به گدایی نفت 
آمده است

نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشــاره به سفر 
رییس جمهور آمریکا به منطقه غرب آســیا، 
به بررسی چرایی حضور بایدن به این منطقه 

پرداخت.
عباس مقتدایی با اشاره به سفر رییس جمهور 
آمریکا به منطقه غرب آســیا گفت: بایدن به 
خاطر اینکه کشورش با بحران انرژی مواجه 
شده برای گدایی نفت به منطقه آمده است.

وی افزود: رییس جمهور آمریکا تالش دارد با 
اقداماتش در منطقه غرب آسیا آینده اروپا را 
نیز در حوزه مسائل منطقه ای به نفع کشورش 
تغییر دهد و با اقدامات خود فضا را برای اروپا 
هم تنگ کند.نایب رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشــت: آمریــکا از تخاصم 
روسیه با تعدادی از کشورهای اروپایی به نفع 
خودش استفاده می کند و عالوه بر این بایدن 
به دنبال تقویت ایران هراسی در منطقه است.
مقتدایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران به شدت با دخالت بیگانگان در مسائل 
منطقــه مخالفت می  کند و ایــن را یک اصل 
اساسی می داند که باید امنیت منطقه توسط 
کشورهای منطقه حفظ و حراست شود. وی 
افزود: آمریکا همچنان سیاست دستیابی به 
گاوهای شیرده را در برخی از کشورهای عربی 
و منطقه دنبال می کند و به دنبال دوشــیدن 
شیر از این گاوهای شیرده است.نایب رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: حضور 
بایدن در منطقه نه از ســر اقتدار بلکه از ســر 
نگرانی از آینده است و از سر استیصال امروز 
رو به منطقه غرب آسیا آورده است.مقتدایی 
خاطرنشــان کــرد: توصیه ما به کشــورهای 
منطقه این اســت که کمک کنند  تا بیگانگان 
از منطقه بروند نه اینکه به حضور و فتنه گری 
بیگانگان کمــک کننــد. ایــران در لحظات 
 سخت از همســایگان خود به خوبی حمایت

 کرده و می کند.

بین الملل رییس جمهور : 

مالک عمل در بحث حجاب و عفاف، مر قانون است
رییس جمهور با بیان اینکه عمده بانوان و دختران ما مقید به حفظ حجاب و عفاف هســتند، گفت: مالک عمل در اجرای قانون عفاف و حجاب مر قانون اســت و 
اقدام سلیقه ای یا خارج از چارچوب های قانونی نباید در این زمینه انجام شود.سید ابراهیم رییسی در نشست هیئت دولت با اشاره به ضرورت اقدامات تبیینی و 
اقناعی با موضوع عفاف و حجاب، جامعه ایرانی را جامعه ای عفیف و عالقه مند به حجاب دانست و گفت: امروز عمده بانوان و دختران ما در جامعه بسیار مقید به 
حفظ حجاب و عفاف هستند و باید از آنها تشکر کرد.رییس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی همه دستگاه های اجرایی، مالک عمل 
در این زمینه را مر قانون و آموزه های روشن دینی دانست و با رد هر گونه اقدام سلیقه ای یا خارج از چارچوب های قانونی در این زمینه گفت: قانون حجاب و عفاف، 
تکلیف همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی را در زمینه ترویج و حفظ حجاب، مشخص کرده است. رییسی جامعه ایران را جامعه ای دینی و عالقه مند به 
رعایت احکام و قواعد شرعی خواند و با قدردانی از منش و روحیات مردم در این حوزه، گفت: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به نوعی عالقه قلبی عمده مردم است. 

دستگاه های مسئول باید تالش کنند، ضمن رعایت قواعد و موازین قانونی، در این مسیر گام بردارند.

نخســت وزیر ســابق رژیم موقت صهیونیستی در 
مراسم استقبال از رییس جمهور آمریکا در تل آویو 
گفت که تحریم هــای اقتصادی علیــه ایران کافی 

نیست.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق رژیم موقت 
صهیونیستی در جریان مراســم استقبال از رییس 
جمهور آمریکا در فلسطین اشــغالی به گزافه گویی 

مجدد علیه ایران پرداخت.
به نوشــته روزنامه »یدیعوت آحارانوت« بنیامین 
نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر سابق رژیم 
اسراییل در جریان استقبال از بایدن گفت که تنها یک 
گزینه نظامی می تواند ایــران را از ادامه جاه طلبی 

هسته ای خود باز دارد.
وی در جریان اســتقبال از جو بایدن با گزافه گویی 
اظهار داشت که تحریم سیاســی و اقتصادی علیه 
ایران کافی نیست و هیچ راهی برای متوقف کردن 

ایران جز تهدید نظامی مناسب وجود ندارد.
هواپیمای حامل »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا، 
در فرودگاه »بن گوریــون« در تل آویــو فرود آمد. 
مقامــات رژیم صهیونیســتی از جمله »اســحاق 
هرتزوگ« رییس و »یائیر الپید« نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به اســتقبال رییس  جمهور آمریکا 
رفتند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها سفر بایدن 
به فلسطین اشغالی را نمایشــی و تنها در خدمت 

منافع صهیونیســت ها عنوان کردنــد. »واصل ابو 
یوسف« یکی دیگر از اعضای کمیته اجرایی ساف، 
نتایج مثبت عمده سفر بایدن در زمینه پیشبرد آرمان 
فلســطین را رد کرد و اشــاره کرد که ایاالت متحده 
حمایت خــود را از اســراییل و اقدامــات آن علیه 
فلسطینی ها از جمله مصادره زمین، تخریب خانه ها 

افزایش داده است.

 گزافه گویی »نتانیاهو« علیه ایران در مراسم استقبال
 از »بایدن«

وز عکس ر

ورود رییس جمهور 
به استان کرمانشاه

ســید ابراهیــم رییســی صبــح 
پنجشــنبه بــه منظــور برگزاری 
بیست و هشتمین ســفر استانی 
دولت مردمی، با استقبال نماینده 
ولی فقیــه، اســتاندار و جمعی از 
مســئولین اســتانی وارد استان 

کرمانشاه شد.
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افزایش تولید فرآورده های نسوز بابومی سازی دانش تولید
با نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره شاتل و شکل دهی آجر نسوز در کارخانه فرآورده های نسوز 
مبارکه، میزان تولید بــه ۵۴ هزارتن افزایش یافت.علی تدیــن، مدیرعامل کارخانه فرآورده های 
نسوز گفت: با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و بومی سازی دانش تولید، ۴ هزارتن 
به انواع محصوالت فرآورده های نسوز افزوده شد.معاون بازرگانی کارخانه نیز با اشاره به اینکه در 
۳ ماهه نخست امسال از صادرات بیش از ۳۰۰ تن ازفرآورده های نسوز به کشور های افغانستان، 
ارمنستان، سوریه، عراق، ترکیه وگرجستان ۸۰۰ هزاردالر ارز وارد کشــور شده، پیش بینی کرد: تا 
پایان امســال نیز با صادرات دو هزار و ۵۰۰ تن، ۲ میلیون دالر درآمد ارز نصیب کشور شود.هیراد 
عباس زاده، میزان تولید آجر نسوز دراین کارخانه را ۲۲۴ نوع دانست و ادامه داد: محصوالت این 
کارخانه که دمای ۸۰۰ تا ۱۷۰۰ را تحمل می کند در صنایع ذوب آهن، فوالد و صنایعی که باکوره های 

ذوب سروکاردارد کاربرد دارد.این کارخانه درشهرستان مبارکه قراردارد.
 

کاهش چشمگیر حجم آب سد زاینده رود
وجود ۳۲۸ میلیون متر مکعب آب در ســد زاینــده رود بیانگر کاهش چشــمگیر آب در ابتدای 
تابستان است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ورود ۲۲/۵ 
مترمکعب بر ثانیه و خروج ۲۸ مترمکعب آب از سد زاینده رود گفت: از ابتدای مهرماه سال گذشته 
تاکنون ۸۸۶ میلیون مترمکعب آورد آبی به این ســد مخزنی ثبت شــده است.محمود چیتیان 
افزود: همچنین در این مدت ۷۸۳ میلیون مترمکعب آب از این ســد مخزنی خارج شده است.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین 
سد های مرکز کشور و تامین کننده آب آشــامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه 
مرکزی ایران است.این سد قوسی شکل که ســال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری 

غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
 

دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان:

70 درصد نساجی کشور در استان اصفهان فعال است
دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اســتان گفت: اگر بخواهیم بازار های پوشاک دنیا را بگیریم 
باید به روش های مدرن پوشاک تولید کنیم.ســید آرش امامی اظهار کرد: حجم بازار نساجی و 
پوشاک دنیا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر است، اما نزدیک یک سوم این بازار هم از نظر عدد و هم از نظر 
محتوا در دست ما نیست و در اختیار خارجی هاست.به گفته وی، ۷۰ درصد نساجی کشور و شاید 
بیش از ۶۰ درصد پارچه های تخت بافت و ۶۰ درصد ریسندگی های کشور در استان اصفهان فعال 
هستند. دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به سهم ۱.۹ درصدی استان 
اصفهان در صنعت نساجی کشــور، گفت: برای اعتالی صنعت پوشاک ابتدا باید زیرساخت های 
آن را مهیا کنیم که شهرک پوشاک یکی از زیرساخت هاســت که شامل سالن های مد، پوشاک، 

دفاتر منطقه ای فروش می شود.
وی افزود: بازار پوشاک دنیا ۴۰۰ میلیارد دالر است که ۲۸ میلیارد دالر آن در اختیار ترکیه است،  در 
شهرک پوشاک اصفهان دیگر تولید پوشاک به روش های قدیمی به صالح نیست و اگر بخواهیم 
بازار های دنیا را بگیریم بایــد به روش های مدرن تولیــد کنیم.امامی تاکید کــرد: امروز باید به 
روش مدرن و نو تولید پوشاک کنیم، بنابراین در شــهرک پوشاک، تولید مدرن پوشاک خواهیم 
داشت، متاسفانه ما در ایران برند پوشاک نداریم و تنها تولیدکنندگان بزرگ پوشاک داریم.دبیر 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: اگرچه تفاوت بین تولیدکنندگان پوشاک 
در کشــور داریم، اما روی برندسازی پوشــاک اصال کار نشده اســت، بنابراین ما امروز به دنبال 
ایجاد برند پوشاک در کشور هستیم، نمی توانیم بازار منطقه پوشــاک را دست بگیریم در حالی 

که برندسازی نکرده ایم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید پوشاک می گوید بازار پوشاک، دو دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگالدش شده است؛

تحویل پوشاک ترک، سه روزه درب منزل!

ایســنا: عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکه بازار ۸۵ میلیونی کشور دو دستی تقدیم ترکیه، چین و 
بنگالدش شده، گفت که در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت 
پوشاک هستیم؛ به طوری که شبکه های گسترده فروش آنالین پوشاک 

ترکیه ظرف سه روز پوشاک ترک را در منزل تحویل می دهند.
مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی اراده ای 
برای مقابله با قاچاق پوشاک در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: قاچاق 
پوشاک در کشور به شرایط قبل از سال ١٣٩٧ که به طور لجام گسیخته ای 
کاالی قاچاق عرضه می شد، برگشته است.وی با بیان اینکه از نیمه سال 
۱۳۹۸ برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه متوقف شد، گفت: در این 
مدت برخورد با کاالی قاچاق ناچیز بوده است. برای مثال در شرایطی که 
از یک فروشگاه آنالین معروف پوشاک قاچاق ضبط شد، حتی برای یک 
ساعت سایت این فروشگاه بسته نشد.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشــاک ایران معتقد است رویکرد ستاد مقابله با 
قاچاق کاال و ارز تغییر کرده و به جای پیگیری های سال ۱۳۹۷ بیشتر به 
سمت انفعال رفته است. حتی اخیرا اعالم کرده وظیفه برخورد با قاچاق را 
ندارد، بلکه فقط هماهنگ کننده است و باید دستگاه های مرتبط کنار هم 

قرار گیرند. این در حالی اســت که هماهنگ کردن این تعداد دستگاه با 
یکدیگر کار زمان بر و پیچیده ای است.

قاچاقچیان ماه های زیادی از سال، حاشیه امن دارند!
افتخاری با بیان اینکه طی ماه های اخیر در هر مقطعی یک دســتگاه با 
برخورد با قاچاق در ســطح عرضه مخالفت کرده، گفت: از طرف دیگر با 
توجه به مناسبت ها و تعطیلی ها در کشــور، قاچاقچیان زمان زیادی از 
سال در حاشیه امن هستند؛ برای مثال در ماه محرم، شب عید نوروز و 
اعیاد دیگر با آنها برخورد نمی شود.وی با بیان اینکه با افزایش دستمزد، 
حامل های انرژی و در مقابل ثبات نسبی نرخ ارز، قاچاق سودآور شده، 
تصریح کرد: در سال گذشته شاهد هجمه قاچاق پوشاک از بنگالدش و 
چین بودیم و حاال هم در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت 
پوشاک هستیم. روزانه چند ده تن قاچاق پوشاک از طریق رویه مسافری 

به کشور وارد می شود.
همچنین به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی 
و پوشاک، شبکه های گســترده فروش آنالین پوشــاک ترکیه هم در 
کشور فعالیت می کنند؛ به طوری که ظرف سه روز پوشاک ترک در منزل 

تحویل داده می شــود و تمام فعالیت بانکی هم از سیستم مجاز داخل 
کشور استفاده می شود. عالوه بر این ها، سهمیه مناطق آزاد و ته لنجی نیز 
وجود دارد.افتخاری با بیان اینکه بازار ۸۵ میلیونی کشور دو دستی تقدیم 
ترکیه، چین و بنگالدش شده، تصریح کرد: قاچاق پوشاک از ترکیه به طور 
سرسام آوری در حال افزایش است. این در حالی است که هیچ برنامه ای 
برای حمایت از تولیدکنندگان در داخــل وجود ندارد. حتی وزارت صمت 
پوشاک را از اولویت اول در بحث مقابله با قاچاق خارج و به اولویت پنجم 
منتقل کرده است. وی با بیان اینکه کشور هر روز با شیوه های نوین قاچاق 
مواجه است، گفت: سال گذشته با افزایش قاچاق پوشاک از بنگالدش و 
توسعه فروش آنالین پوشاک مواجه بودیم و امسال هم قاچاق از ترکیه 

به روش های گوناگون افزایش یافته است.

مجوز فعالیت برندهای خارجی سال ۹۹ تمام شد 
در این میان به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران، قرار بوده از ابتدای تیرماه با برندهای مخرز پوشاک قاچاق 
برخورد شود، اما عمال هیچ اتفاقی نیفتاده است. این در حالی است که 
کلیه برندهای خارجی در کشــور غیرقانونی هستند. برندهایی که اعالم 
می کنند در کشور در حال تولید هستند هم غیر قانونی محسوب می شوند 
و طبق استعالمی که از کشــورهای مبدا گرفته شده، آنها هیچ نمایندگی 

در ایران ندارند.
وی افزود: در اصل از ســال ۱۳۹۹ مجوز فعالیت برندهای خارجی که در 
ایران تولید می کردند، تمام شده و فعالیت آن ها در حال حاضر غیرقانونی 
است. اما این برندها همچنان در حال فعالیت هستند و هیچ برخوردی 

با آن ها صورت نمی گیرد.

بالتکلیفی در مقابله با قاچاق پوشاک
همچنین به گفته وی، سال گذشته ستاد مقابله با قاچاق مقرر کرده بود، 
مال ها و مراکز تجاری، تابلوهای برندهای محــرز قاچاق را جمع آوری 
کنند که این امر محقق نشده و تاکنون هم برخوردی با آنها صورت نگرفته 
است. با وجود اینکه ستاد نامه کتبی در این رابطه داشته، امروز می گوید 
مسئول جمع آوری تابلوهای شهرداری اســت و برخورد با پدیده قاچاق 
عمال به بخش های مختلف پاسکاری می شود. بنابراین در این شرایط که 
با برندهای محرز قاچاق برخورد نمی شود و صندوق های مکانیزه هم هنوز 
نصب نشده، طرح شناسه کاال به تنهایی تاثیری بر کاهش قاچاق نخواهد 
داشت. همچنین تبصره چهار ماده ۱۸ که بر اســاس آن هر کاالی فاقد 
شناسه، قاچاق محسوب می شــود و باید ضبط شود، در حال پاسکاری 

بین دستگاه های مختلف است و تا این لحظه ابالغ نشده است.  

قیمت مسکن در محدوده خیابان مشتاق هر متر ۲۶ 
تا ۷۰ میلیون تومان برای آپارتمان اعالم شــده است؛ 
همچنین مبلغ اجاره در این منطقه چهار تا ۲۰ میلیون 
تومان است.به گزارش ر ایمنا، براساس داده های پورتال 
یکی از دفاتر معامالت امالک کالن شهر اصفهان، قیمت 
مسکن برای واحدهای آپارتمانی از متری ۲۶ میلیون 
تومان برای خانه ای در خیابان مشتاق دوم تا متری ۷۰ 
میلیون تومان در خیابان مشتاق اول می رسد.در لیست 
آپارتمان های ارائه شده در این منطقه عالوه بر این موارد، 
در یکی از دفاتر مشاور امالکی واقع در خیابان مشتاق 

دوم، آپارتمان دو خوابه ای با متراژ ۸۰ متر واقع در همان 
خیابان قیمت هر متر ۲۶ میلیون تومان ارائه شده است.
عالوه بر این موارد در لیست خانه های با قدمت باالتر 
دفتر مشاور امالکی واقع در خیابان مشتاق دوم، خیابان 
باغ مشهد خانه ای با قدمت بیش از ۱۱ سال ارائه کرده که 
دربست است، قیمت هر متر از این خانه ۸۵ متری ۴۱ 
میلیون تومان ارائه شده و مبلغ نهایی آن را سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان اعالم کرده اند.همچنین آپارتمانی 
با متراژ ۲۳۰ متر در خیابان مشــتاق اول به قیمت هر 
متر ۷۰ میلیون تومان برای فروش ارائه شده است که 
مبلغ خرید نهایی آن را حدود ۱۶ میلیارد تومان تعیین 
کرده اند. این خانه در طبقه اول یک ســاختمان شش 
طبقه واقع شده و قدمت آن کمتر از پنج سال است. این 
آپارتمان سه اتاق خواب دارد.عالوه بر این، قیمت رهن 

و اجاره در این منطقه برای یک واحد مسکونی با قدمت 
بیشتر از ۱۰ سال و متراژ ۱۱۰ متر در خیابان مشتاق دوم 
۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره است.
همچنین یک واحد مســکونی ۱۸۸ متری در خیابان 
مهرآباد ارائه شــده که مبلغ رهن آن دو میلیارد تومان 
است. این واحد مسکونی سه خوابه و قدمت آن بیش 
از ۱۲ سال است.به گفته مشاوران امالک منطقه، در این 
منطقه تعداد خانه هایی که برای رهــن و اجاره در این 
فصل ارائه شده بیشتر از سایر مناطق بوده اما صاحبان 
امالک میل به گرفتن مبالغ اجاره قابل توجهی دارند. 
یک آپارتمان ۲۰۰ متــری در خیابان مشــتاق دوم به 
قیمت رهن ۲۰۰ میلیون تومان به دفتر مشــاور امالک 
واقع در همان خیابان سپرده شده که اجاره آن ماهانه ۲۰ 

میلیون تومان است.

قیمت مسکن اصفهان ۲۳ تیر ۱۴۰۱؛

اجاره خانه در اصفهان هرماه 20 میلیون تومان!

خبر روز

دبیرکل اتاق بین الملل جوانان ایران:

صدور مجوز غیرحضوری تا پایان سال اجرایی خواهد شد
دبیرکل اتاق بین الملل جوانان ایران گفت: دولت تا پایان سال جاری، کلیه مراحل صدور مجوز را به 
صورت غیرحضوری و در کمتر از ســه روز امکان پذیر می کند.نوید ادریس اظهار کرد: درحال حاضر 
بیشتر از ۳۰ دســتگاه دولتی ازجمله ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره ارشاد و شهرداری در 
حوزه های اقتصادی اقدام به صدور مجوز می کنند؛ درصورتی که کشورهایی مثل سنگاپور مستقیما 
از دولت مجــوز دریافت می کنند.وی افزود: صدور مجوز در کشــور، بیشــتر بــه صورت حضوری 
و راســتی آزمایی هایی اســت که پیش از صدور مجوز اتفــاق می افتد؛ درواقع افراد بــا ارائه عدم 
سوءپیشینه، ایده نامه و شرایطی که می تواند محقق شود، مجوز دریافت می کنند و پس از آن دیگر 
نظارتی انجام نمی شود.دبیرکل اتاق بین الملل جوانان ایران با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، 
کمتر از ۲۴ ساعت مجوز دریافت می کنند، گفت: در این کشورها از طریق ایمیل یا سامانه های ۲۴ 
ساعته، می توان درخواست مجوز را ثبت کرد و برخالف کشور ما نظارت ها پس از صدور مجوز انجام 
می شود؛ درواقع صدور مجوز شــروعی برای نظارت بر آن واحد صنفی است.ادریس ادامه داد: در 
بیشتر کشورها شــرایط انعطاف پذیری برای دور زدن قوانین موجود به شرط اینکه واحد اقتصادی 
بتواند به تعهداتش در حوزه کسب وکار عمل کند، وجود دارد.وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها هنوز 
به صورت کامل مجازی نشده گفت: درحال حاضر رتبه ایران از نظر صدور مجوز در دنیا باالی ۱۰۰ است 
که با کشورهایی آفریقای جنوبی برابری می کند.دبیرکل اتاق بین الملل جوانان ایران ادامه داد: دولت 
تا پایان سال جاری کلیه مراحل صدور مجوز را به صورت غیرحضوری و در کمتر از سه روز امکان پذیر 
می کند. ادریس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مثبت در درگاه مجوزها این است که مشاغل 

غیرقانونی و به اصطالح زیرزمینی به واسطه آنالین شدن امضاهای طالیی نداشته باشیم.
 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

ذخایر کاالهای اساسی کشور در بهترین وضعیت قرار دارد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه ذخایر کاالهای اساسی کشور در عالی ترین 
ســطح قرار دارد و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد، گفت: انواع کاالهای اساسی به حداکثر 
میزان ممکن در انبارها، سیلوها و مخازن کشور ذخیره سازی شده است.»سید سعید راد« با بیان اینکه 
تمامی مراکز ذخیره سازی کشور مملو از کاالهای اساسی است، افزود: محصوالت اساسی موردنیاز 
مردم به میزان مورد اطمینان در مراکز مختلف در اقصی نقاط کشور نگهداری می شود. مدیرعامل شرکت 
بازرگانی  دولتی ایران با اشاره به این که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و گاهی سیاسی در زمینه کمبود 
ذخایر اساسی به نگرانی مردم دامن می زند، اظهار کرد: برای تامین امنیت غذایی با تمام توان تالش 
می کنیم و انتظار داریم برخی افراد با اظهارات نادرست خود به امنیت روانی جامعه آسیب نزنند. راد با 
اشاره به اینکه عالوه بر خرید تضمینی نزدیک به پنج میلیون تن گندم از کشاورزان، نسبت به واردات 
صدها هزار تن گندم نیز اقدام کرده ایم، خاطرنشان کرد: همان طور که در زمینه ذخیره سازی گندم در 

بهترین وضعیت ممکن قرار داریم، در مورد سایر کاالهای اساسی نیز از شرایط ایده آل برخورداریم.
 

وزیر نیرو:

3۸ درصد مشترکان برق پاداش گرفتند
وزیر نیرو با اشاره به وفای به عهد دولت درباره پاداش به مشترکان صرفه جو، گفت: بر اساس قبوضی 
که از ابتدای خردادماه تاکنون صادر شده حدودا ۳۸ درصد مشترکان برق موفق به دریافت پاداش 
صرفه جویی شــدند.علی اکبر محرابیان، مهم ترین علت موفقیت صنعت برق را تا امروز، همکاری 
مشــترکان دانســت و گفت: از بین قبوضی که از ابتدای خردادماه تاکنون صادر شده حدودا ۳۸ 
درصد مشترکان پاداش صرفه جویی دریافت کردند و به این معنی است که این مقدار از مشترکان 

توانسته اند مصارف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.

اخبار

سخنگوی صنعت برق استان:کافه اقتصاد

رکورد مصرف برق در اصفهان شکسته شد
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در روز بیست ویکم تیرماه، اوج مصرف روز در ساعت ۱۱:۱۶ بوده است که ۴,۷۶۸ مگاوات برق در استان اصفهان تولید، ۵,۴۲۱ مگاوات 
برق مصرف و ۶۵۳ مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق اصفهان وارد شد. از ابتدای خردادماه تاکنون این بیشترین میزان مصرف در استان اصفهان بوده است.

سیدمحمدرضا نوحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در روز بیست ویکم تیرماه، اوج مصرف روز در ساعت ۱۱:۱۶ بوده است که ۴,۷۶۸ مگاوات برق در استان اصفهان 
تولید، ۵,۴۲۱ مگاوات برق مصرف و ۶۵۳ مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق اصفهان وارد شــد. از ابتدای خردادماه تاکنون این بیشترین میزان مصرف در 
استان اصفهان بوده است.وی افزود: همچنین اوج مصرف شب در این تاریخ، ساعت ۲۱:۲۸ بوده است که ۴,۶۱۴ مگاوات برق تولید، ۵۶۳ مگاوات برق مصرف و ۴۴۹ مگاوات 
برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان وارد شد.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در روز چهارشنبه بیست ودوم تیرماه،اوج مصرف روز در ساعت 

۱۰:۱۳ بوده است که ۴,۸۵۲ مگاوات برق در استان اصفهان تولید، ۵,۱۵۵ مگاوات برق مصرف و ۳۰۳ مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق اصفهان وارد شد.

نمایشگاه بین 
المللی خودرو

نوزدهمین نمایشــگاه بین 
المللــی خودرو در شــیراز 
آغــاز بــه کار کرد و تــا روز 
گذشــته)جمعه( میزبــان 

عالقه مندان بود.

وز عکس ر

دبیرکارگروه مد و پوشاک اتاق 
بازرگانی اصفهان:

نیازمند حمایت و معافیت 
مالیاتی در حوزه مد و 

پوشاک هستیم
دبیر کارگروه مد و پوشــاک اتــاق بازرگانی 
اصفهان گفت: انتظار اتــاق بازرگانی از بخش 
حاکمیتی کشور این است که به مسئوالن گفته 
شــود در حوزه مد و پوشــاک، بستر هویتی، 
حمایتــی و معافیــت مالیاتی بــرای ایجاد 

پوشش و نه حجاب ایجاد شود.
نفیســه عروجی با بیان اینکه جامعه سنتی 
در دنیای مدرن امروز ما جایــی ندارد، اظهار 
کرد: نمی توانیم ســنت را مدرن کنیم و عمال 

چارچوب ها و اصول را از بین می بریم.
وی تاکید کرد: فاصله بین سنت و مدرن تنها با 
هویت پر می شود که ابعاد اجتماعی، صنعتی، 
محیطی و ... دارد و هر فرد به خاطر تمایز باید 
هویت خود را پیدا کند، اما باید دید یک زن با 
پوشش ســنتی اصفهان می تواند در محیط 
ادارات کار کند؟ قطعا خیر و در جوامع صنعتی 
و بین المللی نمی توانیم این گونه ظاهر شویم 
و این شکاف باعث شده ایجاد نرخ بیکاری، 
فقر و ... می شود.به گزارش ایسنا، دبیرکارگروه 
مد و پوشــاک اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
زمانی کــه کمیته تلفیق فرهنگ در شــورای 
عالی فرهنگ کشــور فعال اســت، پس چرا 
در بخش پوشاک برای اشــتغال و طراحی 
استفاده نمی کنیم.عروجی با بیان اینکه ایران 
روزگاری صادرکننده فرهنگ بود، تاکید کرد: 
خوشبختانه تنها موضوع و بخشی که تحریم 
نمی شود، فرهنگ است، اما آیا حاکمیت برای 
معرفی فرهنگ در پوشش خود از نخبگان و 
پژوهشگران کشور استفاده کرده است؟ البته 
کارگروه مد و پوشاک اتاق بازرگانی پای این 
موضوع ایســتاده و در بخش های مختلف 
کار مــی کند به نوعی بسترســاز اســت.وی 
تاکید کرد: متاسفانه وقتی به طراحان لباس 
می گوییم یک پوشــش هویتی ایجاد کنند، 
نمی داند چه باید انجام دهند. اکثریت جامعه 
طراحان این موضوع نمی دانند و اقلیت تنها با 
پژوهش های مختلف به این مهم رسیده اند.

عکس: برنا
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مفاد آراء
4/135 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1884 - 1401/02/29 هيات دوم خانم زهرا حســينی رنانی به 
شناسنامه شماره 1271078309 کدملي 1271078309 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/08 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 1304 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت سيد رسول حسينی از سند شماره 54362 مورخ 1351/3/13 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
رديف 2- راي شماره 1883 - 1401/02/29 هيات دوم آقای حميد کاظمی به شناسنامه 
شــماره 4577 کدملي 1293172189 صادره اصفهان فرزند مجيد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 146/08 متر مربع قســمتی از پالک شماره 
1304 فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
 از مالکيت سيد رســول حسينی از ســند شــماره 54362 مورخ 1351/3/13 دفترخانه

 شماره 29 اصفهان
 رديــف 3- راي شــماره 2497 - 1401/03/11 هيات ســوم آقای ســيد ضياءالدين 
مير حسينی رنانی به شناسنامه شماره 282 کدملي 1290146683 صادره اصفهان فرزند 
سيد اسماعيل ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 388/24 متر مربع از پالک 1176 
فرعی از 17  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب از مالکيت مالک 

رسمی رقيه اکبری طبق صفحه 29 دفتر 137 امالک
رديف 4- راي شــماره 3539 - 1401/04/01 هيات اول آقای ســيد يداله مير حسينی 

رنانی به شناســنامه شــماره 3729 کدملي 1293163686 صادره اصفهان فرزند سيد 
مهدی در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 146/74 متر مربع قســمتی از 
پالک شــماره 833 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکيت کشــکول و عباس نيلی و حسين کشــکولی از مورد ثبت صفحه 73

 دفتر 57 امالک
رديف 5- راي شــماره 1925 - 1401/02/31 هيات ســوم آقای علی غالمی رنانی به 
شناســنامه شــماره 283 کدملي 1290255199 صادره اصفهان فرزند محمد علی در 
ششدانگ يکباب ساختمان باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 89/55 متر مربع از 
پالک شــماره 397 فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 487 دفتر 339 امالک و سند انتقالی 411/67 

مورخ 1388/01/16 دفتر 112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

م الف: 1350422  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/136 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند
 مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2846 - 1401/03/22 هيات چهارم آقای ســعيد ســهرابی به 
شناسنامه شــماره 166 کدملي 1290226059 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 172/50 متر مربع از پالک 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی حسين شيره جونی بموجب طبق سند 

انتقالی 36553 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

م الف: 1350511  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

4/137 شــماره نامه: 140185602033001155- 1401/04/06 چون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین دو قفیزی فوق استخر  پالک ثبتی 11 فرعی از 101  اصلی 
واقع در روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام ولی اله محمد اســماعیلی فرزند غالمحسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 1401/06/13  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:1401/04/25  م الف: 1349592  رحمت اله شاهدي مدیر واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

4/138 شماره نامه: 140185602033001164- 1401/04/06 نظر به اینکه سند 
مالکیت دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب  خانه به پالک ثبتی شماره 176 فرعی 
از 100-  اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 6555 صفحه 
167 دفتر 49 به نام زهرا بیگم عابدی طامه فرزند قاسم صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس به موجب دادنامه حصر وراثت 51/99 مورخ 1399/02/18 قاضی شورای حل 
اختالف شعبه دوم نطنز زهرا بیگم فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: ملک سادات، 
مریم، سید تقی ، سید مهدی و سید قاسم شــهرت همگی میری طامه فرزندان و 
الغیر در ادامه بموجب درخواست کتبی به شماره وارده: 140121702033001604 
مورخ 1401/03/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره 
شناســه یکتــا 140102155610000215 و 140102155610000102 و رمز 
تصدیق 497886 و 649637 و شماره 21994  مورخ 1401/03/17 و 21881 مورخ 

1401/02/08 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 168 نطنز رسیده است مدعی مفقود 
شدن سندمالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است  و درخواست 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1349758 

رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
فقدان سند مالکیت

4/139 شــماره نامه: 140185602011001191 -1401/04/22 نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شماره 3 فرعی از 1861 
اصلی واقع در بخش 1 خوانســار ذیل ثبت 8976 در صفحه 109  دفتر امالک جلد 
51  به نام سمانه زاهدی طهران  تحت شــماره چاپی مسلسل 0348152 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است ســپس علی اکبر جهانی به موجب  وکالت نامه با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011003214 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 140102154538000558 به 
گواهی دفترخانه 155 کرج رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
 جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1350442  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

پیشینه تیران
شهرستان تیران از پاک ترین هوا برخوردار است. شما هم اگر دل تان لک زده برای ذره ای هوای پاک بهتر است همین حاال عازم سفر به تیران شوید. مردم شهر 
تیران اکثرا کشاورز و باغ دار هستند. همین امر موجب شده که وجب به وجب شــهر تیران باغ های دلگشای میوه و به خصوص تاکستان های دلربا باشد. انواع 

و اقسام انگورها در شهر تیران کشت می شود. عالوه بر تاکستان در این شهر، درختان گردو و چند نوع دیگر از میوه های خوشمزه و دلبرانه نیز کشت می شوند.
در این شهر زیبا، اولین جاذبه گردشگری که با آن مواجه خواهید شد صفا و بخشندگی طبیعت است. در واقع شکوه و جاذبه از وجب به وجب خاک این شهر تراوش 

می کند. هر زمان مهمان این شهر دلبرانه بودید، حتما از این محصوالت طبیعی میل کنید تا شیرینی سفر برای تان دوچندان شود. 
نکته مهمی که الزم است در مورد پیشینه تاریخی شهرستان تیران گفته شود این است که در گذشته که مشخص نیست چقدر دور، نام این شهرستان طهران بوده 
است. مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی این ادعا را تایید می کند. به عالوه اینکه پسوند نام خانوادگی اغلب اهالی شهرستان تیران، طهرانی است. بر این اساس 
همین امر خود گواه صادقی است بر نام پیشین این شهر سبز و درخشــان. در مورد نام تیران و کرون در کتاب االصفهان تالیف میر سید علی جناب سال ۱۳۵۳ 
هجری قمری آمده است: در دوران حکومت قاجار کرون به عنوان یکی از بلوکات اصفهان به شمار می رفته است. در آن زمان کرون به دو قسمت علیا و سفلی تقسیم 
می شده و در حدود ۴ × ۱۲ فرسخ مساحت داشته است. در آن دوره کرون علیا چند آبادی معروف داشته که عبارتند از: کرون دهق، کرون علوی و کرون حسنی. 
جالب است بدانید که در آن زمان مناطق تیران و عسگران از آبادی های به نام و مشهور در کرون سفلی محسوب می شده است. در کتب و دست نوشته هایی که 
از دوران قاجار به یادگار باقی مانده نام منطقه تیران امروزی به صورت طهران، تیران و آهنگران ثبت شده است. در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی که دوره معاصر به 
شمار می رود، شهرستان تیران و کرون تشکیل شد. در همان سال شهر تیران به عنوان مرکز شهرستان نوظهور تیران و کرون مشخص شد. شهرستان تیران و کرون 
از دو بخش و چهار دهستان تشکیل شده است. چهار دهستان عبارتند از: رضوانیه، ورپشت، کرون سفال و کرون علیا. پس از آن در خردادماه سال ۱۳۷۹ عسگران 
که یک آبادی نظیر تیران بود نیز به شهر بدل شد و به عنوان مرکز بخش کرون شناخته شد. به این ترتیب شهرستانی با ترکیبی از تیران و کرون به منصه ظهور رسید.

چشمه مرغاب 
این چشمه در دهانه داالنکوه تیران واقع شده و برای تامین آب خود از برف های دائمی کوه تغذیه می کند و به همین دلیل در تمام فصول سال دارای آبی فراوان و 
زالل است. علت زالل بودن آب این چشمه این است که از دل سنگ های آهکی رشته کوه های زاگرس بیرون می آید. در واقع برف های موجود در کوه های اطراف، 
به دل کوه نفوذ کرده و پس از این که از دل کوه و از میان سنگ های آهکی می گذرد، توسط طبیعت تسویه می شود و از راه چشمه مرغاب به بیرون راه پیدا می کند. 
چشمه مرغاب یکی از بهترین و زیباترین جاذبه های گردشگری اصفهان محسوب می شود که عالوه بر زیبایی، به ریه های شما هوای تازه و پاک هدیه می دهد. 
منطقه چشمه مرغاب به دلیل کوهستانی بودن، در زمستان بسیار سرد است؛ بنا بر این بهترین زمان برای سفر به مرغاب بهار و تابستان است که البته پاییز آن نیز 

خالی از لطف نیست و زیبایی های خودش را دارد. توصیه می کنیم اگر به تیران سفر کردید چشمه مرغاب را از دست ندهید.

   

پارک ملی قمیشلو
    پارک ملی قمیشلو واقع در شمال غرب اصفهان، عالوه بر آثار تاریخی و فرهنگی که در خود دارد، دارای تنوع و تراکم حيات وحش، جوامع و رويشگاه های متنوع 
و شانس ديدن حيات وحش ويژه و چشم اندازهای زيبای کوهستانی و دشتی نیز هست که از ويژگی های بارز این منطقه به شمار می آید. همچنين آثار باستانی 
موجود در منطقه نظير قلعه تاريخی قمیشلو، چهره  ای ويژه به منطقه داده و اهميت آن را دو چندان کرده است. در سال ۱۳۴۳ کانون شکار ایران این منطقه را با 
وسعت ۳۷,۰۰۰ هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر گرفت. در سال ۱۳۵۰ منطقه سیاه کوه و عمر کوه در مجاور منطقه حفاظت شده به عنوان منطقه شکار 

ممنوع تصویب شد. در سال ۱۳۷۴ با الحاق دو منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع، پناهگاه حیات وحش قمیشلو به تصویب رسید.
پارک ملی و منطقه حفاظت شده قمیشلو در میان چهار جاده اصلی قرار گرفته است که مســیرهای دسترسی متنوعی را برای گردشگران فراهم می کند. مسیر 
نخست، جاده ای اســت که از پلیس راه اصفهان تهران به علویجه و دهق می رود و در سمت شمال منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار دارد. در سمت شرق منطقه 
حفاظت شده قمیشلو، جاده بزرگراه خلیج فارس قرار گرفته که کمربندی غرب اصفهان محسوب می شود و از ادامه اتوبان کاشان به اصفهان به کمربندی شمال 

نجف آباد می رسد.
عالوه بر این، جاده تیران به داران نیز در سمت جنوب منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار گرفته است و همچنین در سمت غرب منطقه حفاظت شده قمیشلو، جاده ای 

به چشم می خورد که از میانه مسیر دهق علویه به جاده تیران به داران می رسد و روستاهای حسین آباد و میرآباد در امتداد آن قرار دارند.    

سد و روستای خمیران
دریاچه سد خمیران واقع در نزدیکی روستای خمیران،دهستان ورپشت از توابع بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان قرار گرفته است. )۲۸ 
کیلومتری شمال غربی شهرستان تیران(ارتباط محدوده سایت با شهر تیران از طریق محور خاکی خمیران به طول ۳ کیلومتر و در ادامه از طریق بزرگراه داران - 
اصفهان است.دسترسی منطقه به آبادی های اطراف از جمله تندران و جعفرآباد از طریق محور آسفالته خمیران است.این سد انواع ماهی از جمله کپور شیرماهی 

صاردین و قزل اال دارد.
دریاچه سد خمیران از ظرفیت های جذاب و هیجان انگیز استان اصفهان برای تفریحات آبی محسوب می شود.

روستای خمیران از لحاظ جغرافیایی در ســمت غربی استان اصفهان است که با شــهر اصفهان ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. خمیران از شرق به روستای ورپشت و 
جاجا و از غرب به روستای محمود آباد و جعفرآباد و از جنوب غربی به روستای خرمنان و خیرآباد و از شمال شرقی به روستای تندران ،از شمال غربی به روستای 

محمدیه منتهی می شود. این روستا چهارمین روستا تا مرکز شهرستان است .

یکی از شهرهای جذاب و تماشایی در استان اصفهان که می تواند به عنوان یک مقصد گردشگری ناب معرفی شود،مناطق تیران و کرون است. شهرستان 
تیران در قسمت جنوب غربی استان اصفهان واقع شده است. شهرستان تیران از ســمت جنوب غربی به استان چهارمحال بختیاری و از سمت شرق و 

همین طور سمت شمال به شهرستان نجف آباد، از سمت غرب به شهرســتان های فریدن و چادگان و از سمت جنوب به شهرستان لنجان محدود می 
شود. شهرستان تیران سرشار از جاذبه های جذاب گردشگری است.
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کشف فرار مالیاتی 2۸میلیاردی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف فرار مالیاتی ۲۸ میلیاردی و دستگیری یک نفر در این 

خصوص در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری گفت: در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی فردی به هویت معلوم، 
اکیپی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بررسی موضوع را 

دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار کرد: مامــوران با همراهی عوامــل اداره کل امور مالیاتی در راســتای مــاده ۱۸۱ قانون 
مالیات های مســتقیم، از محل بازدید و با انجام اقدامات میدانی، بررســی سیستم و جمع آوری 
اسناد مالی متهم و انتقال به امور مالیاتی استان اصفهان پرداختند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گفت: در بررسی های صورت گرفته یک فقره فرار مالیاتی ۲۸ میلیاردی کشف شد، در این خصوص 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد، همچنین پرونده ارزش 
افزوده وی نیز در دست حسابرسی مالیاتی است.ســردار میرحیدری بر جدیت و قاطعیت پلیس 
امنیت اقتصادی این فرماندهی برای شناسایی و برخورد قانونی با مجرمان و افراد سودجو تاکید 
کرد و گفت: ماموران با دقت فعالیت های اقتصادی افراد را رصد کــرده و در صورت ارتکاب تخلف 

آن ها را به دست قانون می سپارند.
 

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

درآمد روزانه یک میلیونی کودکان کار در اصفهان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به الینحل ماندن معضل کودک کار و خیابانی، گفت: مقابله 
با کودک کار و خیابانی مقابله با معلول است، درحالی که باید به علت بپردازیم.ولی ا...نصر اظهار کرد: 
با ظرفیتی که از طرف دادستانی ایجاد شده و تشکیل ۵ کارگروه تخصصی، اقدامات خوبی درحال 
اجراست، اما مهم ترین مشکل ما تکرار چرخه ورود کودکان کار اتباع خارجی به کار و خیابان است 
که این معضل همچنان الینحل مانده است.وی گفت: مقابله با کودک کار و خیابانی مقابله با معلول 
است، درحالی که باید به علت بپردازیم، از جمله فقر، مشکالت اقتصادی و مهاجرت که باعث ورود 
برخی خانواده ها به حاشیه شهر شده و این خانواده به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی کودکان شان 
را به خیابان می فرستند.به گزارش ایســنا، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مستمری 
ماهیانه نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر، گفت: ما 
به طور میانگین می توانیم ماهیانه ۴۲۰ هزار تومان مستمری بپردازیم، درحالی که درآمد این کودکان 
خیلی بیشتر از مستمری ماهیانه ماست و گاهی حتی روزانه درآمد یک میلیون به باال دارند. همین 

موضوع مشکالت ما را برای شناسایی و پوشش کودکان کار بیشتر می کند.
 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان:

هدایت تحصیلی، ثبت نام دهمی ها را ناتمام گذاشت
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سامانه هدایت تحصیلی از سوی 
وزارتخانه مشکل دارد و موضوعی کشوری است.ســید احمد بنی لوحی اظهار کرد: پیش ثبت نام 
دانش آموزان نهم به دهم با کارنامه انجام می شود؛ اما برای تکمیل ثبت نام هر دانش آموز به هدایت 
تحصیلی نیاز دارد.وی گفت: وظایفی همچون بارگذاری نمرات خرداد در ســامانه و استعدادیابی 
دانش آموزان که وظیفه آموزش و پرورش استان بود، تماما انجام شد.بنی لوحی معتقد است: بر 
مبنای اصول سال های پیش از ۱۵ تیرماه ثبت نام متوسطه دوم انجام می شد؛ اما به خاطر مشکالت 

سامانه هنوز دانش آموزان موفق به دریافت هدایت تحصیلی نشده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش استان اصفهان افزود: وزارت آموزش و پرورش پیگیری 
های الزم برای تعمیر سامانه ها را انجام داده و در تالش برای مرتبط کردن دو سامانه سیدا و هدایت 

تحصیلی هستند.

  سماجت دردسرساز یک ویروس سه ساله؛ 

کرونا در پیک هفتم

ایمنا: پس از گذر از پیک ششــم کرونا در کشــور و فروکش کردن تعداد 
مبتالیان و صفرشدن آمار مرگ ومیر برای چند روز، برخی گمان کردند که 
کرونا تمام شده و به زودی جشن پایان آن را خواهیم گرفت. حاال در نیمه 
نخست تیرماه ۱۴۰۱ مبتالیان در ایران افزایش یافته و رنگ بندی شهرها 
از آبی درحال تغییر است.گسترش اولیه و شیوع سویه امیکرون، سرعت 
باالیی داشت؛ به طوری که در کمتر از ســه ماه کل جهان را درگیر خود کرد. 
البته این شیوع ناگهانی با سرعت زیاد، فروکش کردن با سرعت باال را هم به 
همراه داشت.هم اکنون همه کشورهای جهان موج ششم کرونا را پشت سر 
گذاشته اند و تابه حال روند کاهشی بیماری را تجربه می کردند. پس از این 
فروکش کردن ناگهانی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
کاهش یافت و برخی پایان کرونا را تصور می کردند.با کاهش آمار مبتالیان 
و فوتی های ناشی از ویروس کرونا، برخی صاحب نظران نظریه پایان کرونا 
را مطرح کردند که دیگر امکان موج جدید وجود نخواهد دارد و کرونا در حال 
پایان است؛ اما آمارها نشــان می دهد که در بیشتر کشورها ازجمله ایران 
پس از روند کاهشی بعد از پیک ششم، حاال شاهد افزایش تعداد مبتالها 
هســتیم. پس درحال حاضر با این وجود نظریه پایان کرونا رد شده و در 

آینده ای نزدیک اتفاق نخواهد افتاد.

پایان کرونا یا اوج گیری بیماری؟
دبیرکل سازمان بهداشــت جهانی در گفت وگوی اخیر خود اظهار کرد: موارد 

ابتال به کرونا در ۱۱۰ کشور جهان در حال اوج گیری است و موارد ابتالی جهانی 
۲۰ درصد افزایش داشته و تعداد فوتی ها نیز روندی صعودی دارند. در هفته 
اخیر در کشور فرانسه آمار مبتالیان افزایش ۵۴ درصدی داشته و مقامات 
این کشور آغاز موج هفتم کرونا در این کشــور را اعالم کرده اند.همان طورکه 
قابل پیش بینی بود، بعد از دوره سکون چندماهه، سناریوی رخ داده در اروپا 
و آمریکا در کشور ایران هم درحال وقوع است. ساب واریانت هایBA ۴. و۵ 
BA. و همچنین دلتا از اواسط مرداد ۱۴۰۱ پیک هفتم در ایران را ایجاد خواهند 
کرد و سویه غالب کشور خواهند شد. اگرچه تعداد مبتالیان کمتر از پیک پنجم 
با زیرسویه های BA ۱.BA.۲ خواهد بود، اما موارد بستری و فوتی نسبت به 
ابتال بیشتر می شود. پزشکان معتقدند توانایی این دو زیرسویه در آلوده کردن 
و شدت درگیری بیشتر از سویه های قبل خواهد بود.مسئوالن مراکز درمانی، 
متخصصان عفونی بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها و پزشکان 
در مطب ها، از افزایش میزان مراجعه بیماران با نشانه های کرونا که اغلب به 
شکل سرماخوردگی است، خبر می دهند و حاال همین افزایش، در آمارهای 
روزانه وزارت بهداشت از شیوع کرونا در کشور هم مشخص است.شمار بیماران 
طی دو هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که تعداد مبتالیان 
روزانه از اول تیرماه که ۲۶۵ نفر بود، روز بیست ودوم تیرماه، به پنج هزار نفر 
رسید. آمار فوتی ها هم باکمی نوسان، باال رفت اما به گفته متخصصان عفونی، 
هنوز نگرانی از بابت تعداد فوتی ها وجود ندارد. تعداد بستری ها هم در ابتدای 
تیرماه، ۶۷ نفر بود که به ۵۴۱ نفر رسیده در این شــرایط نگرانی ها از شیوع 

دوباره کرونا و ورود به پیک هفتم کرونا افزایش یافته است.

پدیدار شدن نشانه های ورود به موج هفتم کرونا
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت های ویژه و عضو ستاد کرونای 
کشور در آخرین نظرات خود اظهارکرد: نشانه های ورود به موج هفتم کرونا 
پدیدار شده اســت. وی که در بیمارستان مســیح دانشوری فعال است، 
توضیحات بیشــتری درباره افزایش آمار مراجعه کننده ها با عالئم کرونا 
به بیمارستان ها، مطب ها و درمانگاه ها داد.به گفته وی، براساس آخرین 
اعالم وزارت بهداشت، »سالمندان و افراد با بیماری های زمینه ای و نقص 
ایمنی، درخطر بیشــتری قرار دارند و آن طور که تصویربرداری از بیماران 
نشان می دهد در مراحل حاد، ریه بیماران هم درگیر می شود.«براساس 
اعالم عضو ستاد کرونا کشور، عالئم ابتال شبیه سرماخوردگی است؛ البته 
اگر عفونت ها از باال به پایین باشد، حکایت از درگیری ریه دارد: هم اکنون 
ســویه غالب همان ۴BA. و ۵BA. است. با اینکه تغییرات محسوس در 
تعداد مبتالیان دیده می شود اما هنوز روی آمار بستری شده های آی سی یو 
این تغییرات را نمی بینیم؛ بنابراین این امید وجود دارد که بیماری با شدت 
پایین، افراد را به مدت حدود سه هفته درگیر کند و تعداد فوتی ها افزایش 
پیدا نکند.وی ادامه داد: بعید به نظر می رسد که دوباره درگیر پاندمی کرونا 
شویم؛ اما به هرحال این ها نشانه های ورود به موج هفتم کروناست، اگر 
موارد ابتال باالتر رود، ممکن است درگیر پیک شویم. امیکرون مانند دلتا 
نیست، نباید مردم را ترساند اما باید احتیاط کرد درمان کرونا پرهزینه است، 
حاال هم نسبت به قبل، میزان هزینه درمان کرونا، بیشتر شده؛ بنابراین هر 
ابتال و بستری، بســیار هزینه بر خواهد بود و باید از ابتالی افراد جلوگیری 
شود.هاشمیان با تاکید بر استفاده از ماسک در فضاهای بسته اضافه کرد: 
نمی توان به مردم گفت مانند گذشته پروتکل ها را رعایت کنند، به هرحال 
شیوع کرونا هم مانند گذشته نیســت و دیگر نمی توان مردم را محدود یا 
مجبور به قرنطینه کرد. سازمان جهانی بهداشت هم این اجازه را به کشورها 

نمی دهد. باید با واکسیناسیون، ایمنی را باال برد.

احتمال دو رقمی شدن فوتی های روزانه کرونا به زودی
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت چندی پیش با اشاره به روند 
افزایشی موارد ابتال به کرونا در کشور ، اظهار کرد: آنچه مسلم است، موارد 
ابتال از نوع امیکرون بوده و زیرسویه ۵BAدر ایران شناسایی شده است. 
آمار فوتی ها هم با کمی نوسان، باال رفت اما به گفته متخصصان عفونی، هنوز 
نگرانی از بابت تعداد فوتی ها وجود ندارد.وی با بیان اینکه زمزمه های موج 
جدید بیماری در کشور به گوش می رسد، افزود: امیدواریم که موج جدیدی 
در پیش نباشد. اگر در موج قبلی یک میلیون ابتال  داشته ایم، در موج جدید 
۲۰۰ هزار نفر خواهد بود یعنی شدت موج جدید احتمالی، کمتر از موج قبلی 
است.معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به طور معمول یک تا دو 
ماه طول می کشد که آثار موج جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و 
به دنبال آن، فوتی ها، دو تا سه هفته بعد از بستری ها رخ می دهد. سه رقمی 
شدن مرگ های روزانه را پیش بینی نمی کنیم، اما احتمال دو رقمی شدن 

فوتی های روزانه وجود دارد.

با مسئولان جامعه

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

فاز های توسعه ای سنگین، باعث وضع فعلی زاینده رود شده است
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: آنچه موجب وضعیت فعلی زاینده رود شده ایجاد فاز های توسعه بود و ما نگران افزایش این فاز ها هستیم 
.اسماعیل کهرم در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان کاشان اظهار کرد: در کنار آثار دو هزار ساله بیستون کارخانه سیمان در سال های گذشته ایجاد کردیم، 
در تاالب انزلی دو هزار و ۴۰۰ فروند قایق انداختیم تا کرایه دهیم و پول بگیریم و این قایق ها نیز روی برگ نیلوفر های آبی می رفتند و آنان را نابود کردیم.وی افزود: 
این اقدامات تیشه به ریشه آثار طبیعی و تاریخی این مملکت است، ایجاد صنایع آب بر در منطقه خشک کاشان یکی از آفات و تهدیدات برای این منطقه محسوب 
می شود و با حضور در منطقه آثار سوء خود را به دنبال دارد.مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: اگر آب دو متر از ال به الی خاک عبور کند، پاک 
می شود، ما باید تابع طبیعت باشیم و در غیر این صورت به جز ضرر چیزی عاید ما نمی شود.به گفته کهرم، منطقه کاشان در نقطه گرم و نیمه خشک قرار دارد، تعداد 
شهر ها و روستا هایی که با تانکر آب رسانی می شوند باالی ۳۶۰ شهر و روستاست و این واقعیت آب کشور است، از این رو باید برای مصرف آب مدیریت الزم را انجام 
داد.وی  معتقد است: صنایع آب بر در منطقه آران و بیدگل مدعی عدم استفاده از منابع آب زیرزمینی هستند، اما به نظر من نادرست است، میزان استفاده آب برای 

تولیدات محصوالت صنایع آب بر مشخص است و اینکه هیچ آب زیرزمینی استفاده نمی شود، ادعایی نادرست است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان 
گفت: ۷۸ ســایت اینترنت در روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار استان اصفهان در راستای دسترسی به اینترنت 
با کیفیت، احداث، بهینه ســازی و ارتقــا پیدا خواهد 
کرد.جعفر مطلب زاده ادامه داد: به منظور دسترســی 
روستاییان استان اصفهان به اینترنت با کیفیت، ۳۵ 

سایت جدید احداث و ۴۳ سایت موجود بهینه سازی 
و یا ارتقا خواهد یافت.به گفته وی، این طرح در قالب 
اجرای طرح USO )توسعه خدمات عمومی اجباری 
روستایی( اجرا می شود همچنین احداث، ارتقا و بهینه 
سازی ۵۵ ســایت به اپراتور همراه اول و احداث، ارتقا 
و بهینه سازی ۲۳ سایت به اپراتور ایرانسل ابالغ شده 
است.مطلب زاده افزود: اپراتور های تلفن همراه در ۱۷ 
شهرستان استان باید این اقدامات را در صورت تامین 
تجهیزات تا پایان آذر امسال اجرا کنند.این طرح ها در 
روستا های شهرستان های اردستان، اصفهان، برخوار، 

بویین میاندشــت، چادگان، خوانسار، خوروبیابانک، 
دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، 
فریدون شــهر، کاشــان، گلپایگان، نایین و نظنز اجرا 
می شود.وی گفت: بودجه این طرح ها در مناطقی که 
برای اپراتور ها توجیه اقتصادی ندارد، توســط وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخت می شود.ضریب 
نفوذ اینترنت سیار و ثابت در روستا های باالی ۲۰ خانوار 
این استان ۸۳ درصد اســت.به گفته مطلب زاده، این 
شــاخص برای اپراتور همراه اول ۶۳.۵ درصد و برای 

اپراتور ایرانسل ۳۳ درصد و رایتل ۳.۵ درصد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبرداد:

احداث 7۸ سایت اینترنت روستایی در استان اصفهان

 سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در اصفهان، 
طالفروش در کما

سه سارق مسلح از یک طالفروشی در اصفهان با ضرب گلوله، صاحب مغازه را مجروح و طال های 
وی را به سرقت بردند.اقتصاد۲۴ نوشت: یک سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در خوراسگان 
اصفهان منجر به زخمی شدن صاحب این مغازه شد. ســه سارق این طالفروشی پس از سرقت 
طال ها از محل متواری شــدند. این طالفروش در حال حاضر به دلیل شــدت جراحات وارده در 
کماست.طبق شنیده های اقتصاد ۲۴، یکی از سارقان با یک خودروی تیبا که دارای پالک تقلبی 
است و دو همدســت وی با خودرویی دیگر پا به فرار گذاشــتند. در تعقیب و گریز سارق سوار بر 
خودروی تیبا با پلیس، این خودرو در کوچه پس کوچه های خوراســگان اصفهان متواری شد که 

تالش های پلیس و شلیک گلوله به تیبا منجر به پنجر شدن خودروی سارق شد.
تعقیب و گریز ادامه داشت و ماموران چندین بار به راننده دستور ایست دادند، اما تیباسوار به فرار 
خود ادامه داد. در این میان ماموران دست به اسلحه شده و چندین تیر به تیبا شلیک کردند. اما 
تیر ها نیز باعث توقف خودرو نشد؛ این در حالی بود که راننده خودروی مسروقه هنگام فرار ناگهان 
با یک خودروی دیگر که در حال عبور از خیابان بود تصادف کرد. تصادف به قدری شــدید بود که 
خودرو نیز صدمه دید و متوقف شــد. ســارق که داخل خودرو بود بالفاصله پیاده شد و پا به فرار 
گذاشت؛ اما ماموران موفق شدند وی را بازداشــت کنند. یکی از ماموران انتظامی حاضر در محل 
گفت: ۲ همدست دیگر این سارق نیز که با یک خودروی دیگر متواری شده اند در محور »اصفهان-

الیگودرز« شناسایی و دستگیر شدند.  سارق تیباسوار به چند فقره سرقت طال اعتراف کرده است. 
دو سارق دیگر نیز به دلیل پرونده های سنگین برای بازجویی های بعدی به تهران منتقل شده اند. 

 

واژگونی پراید در محور شهرضا – اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در حادثه واژگون شدن پراید در محور 
شــهرضا – اصفهان خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه واژگونی پراید در محور شهرضا به اصفهان 
ســاعت ۹ و ۲۰ دقیقه به مرکز اورژانس اســتان اصفهان گزارش شــد. در این حادثه یک دستگاه 
خودروی پراید واژگون و با نیوجرسی برخورد کردکه این حادثه قبل از میدان میوه تره بار شهرضا از 
سمت اصفهان اتفاق افتاد.این حادثه پنج مصدوم شامل دو مرد ۶۵ و ۴۲ ساله، یک خانم ۲۶ ساله 
و دو کودک چهار و ۱۴ ساله داشت.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: دو واحد امدادی 

۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد و مصدومان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.
 

توقیف پنج موتور  سنگین در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف ۵ موتورسیکلت ســنگین قاچاق به ارزش 
۲۵ میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: 
در راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح برخورد با موتورســیکلت های سنگین 
متخلف به صورت ویژه در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی در اجرای این طرح با انجام یک ســری اقدامات پلیســی و 
هوشمندانه موفق به شناسایی و توقیف ۵ دســتگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق شدند 
که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بودند.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:  
ارزش موتورسیکلت های توقیف شده از سوی کارشناســان ۲۵ میلیارد ریال تعیین شده، در این 
خصوص ۲ نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شــدند. سردار 
هاشــمی فر گفت: از شــهروندان می خواهیم ضمن نظارت بر فرزندان خود و آگاه سازی آن ها 
پیرامون تبعات خرید و خطرات استفاده از چنین وسایلی، در صورت مشاهده و ایجاد مزاحمت 
اینگونه موتورسیکلت ها در خیابان های شهر مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

خبر روزحوادث

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اصفهان:

آموزش های مهارتی در 
اصفهان برمبنای نیازسنجی و 
در محیط کار دنبال می شود

مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهان گفت:آموزش های مبتنی بر نیاز بازار 
کار همراه با تنوع مشاغل در محیط کار واقعی 

از کارآمدی باالیی برخوردار است.
آرش اخوان طبســی اظهار کرد: پیاده سازی 
نظام آمــوزش دوگانــه، دعــوت از اصناف 
و ســفارش محــور کــردن آموزش هــا در 
شهرســتان ها در حال پیگیری و اجراست و 
مراکز بین کارگاهی به دلیل تاثیر در نگهداشت 
و بهــره وری نیــروی انســانی در برخــی از 

واحد های صنعتی استان دایر شده است.
وی،با بیان اینکه آموزش های مبتنی بر نیاز بازار 
کار همراه با تنوع مشاغل در محیط کار واقعی 
از کارآمدی باالیی برخوردار است، گفت: اگر 
فقط دولــت آموزش دهنده و صــرف تمرکز 
بر آموزش قبل از اشــتغال باشد از کارآمدی 
پایینی برخــوردار است.کارشناســان فنی و 
حرفه ای برای نیازســنجی در شهرســتان ها 
به بررســی زمینه ها و ظرفیت های مختلف و 
توانمندی های سرمایه های انسانی آن منطقه 
به منظور گســترش و ارتقای شایستگی های 
حرفه ای و ارزیابی می پردازند.به گفته اخوان 
طبسی، از ابتدای امســال تاکنون اقدامات 
بسیاری از سوی این مرکز برای تربیت شاغالن 
ماهر و مجرب موردنیاز مشاغل صنعتی استان 
اصفهان با برگــزاری آموزش های حین کار و 
به روزرسانی مهارت ها و دانش موردنیاز نیروی 
کار شاغل و یا آماده به کار صورت گرفته است.

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان بر 
تقویت عوامل مهم تولید و اشتغال آفرینی در 
استان ازجمله ارتقای شایستگی های حرفه ای 
و بهبود محیط کار در صنایع تاکید کرد و گفت: 
اکنون آموزش های جدیدی ازجمله درزمینه 
فناوری های سبز، تعمیر و نگهداری موتور های 
برقی، انرژی های تجدید پذیر، بیوتکنولوژی، 
نانو و هوشمند سازی در مراکز فنی و حرفه ای 

استان ارائه می شود.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت ششم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد 

شهرداری شــاپورآباد در نظر دارد به استناد صورت جلسه شــماره ۴ به شماره ۶/۴۹ مورخ 

۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صورت جلســه شماره ۹ به شــماره ۶/۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۲ پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه 
سمیه )جنب کانال آب( شهر شاپورآباد را از طریق مزایده عمومی به شرح زیر به فروش برساند 
بنابراین از کیله متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و اطالعات بیشتر به شهراری 
مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای هر متر مربع برای زمینهای تجاری با مراجعه به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند.
نکته ۱ : قیمــت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توســط شــهرداری و پالکهای تجاری با 

احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
نکته 2 : نحوه فروش زمینهای تجاری به صورت نقد و اقساط می باشد به طوری که مبلغ %۶۰ 
قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی ۴ ماه توسط متقاضی پرداخت می گردد. )مبلغ 

سپرده واریزی جزء واریزی نقدی محاسبه می گردد(
قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری می باشد. )تحویل قولنامه پس از 

تسویه حساب و پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد(
۱- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به حســاب شماره ۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی 

واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نمایند.

۲- متقاضیان می بایســت مبلغ ۵% قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه نقد به 
حساب شماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شــرایط مزایده تا پایان وقت روز 
ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و در مزایده 

شرکت نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
۵- پیشنهادات رسیده در رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲  با حضور کلیه 
اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری تشکیل می گردد 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنًا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.

۶- ســپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

۷- هزینه آگهی روزنام در مرحله اول و دوم، هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت 
نام در سامانه ستاد و خرید توکن و ... بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ اول
شهرداری شاپورآباد 

م الف: 1351037
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ناامیدی برای رونالدو؟ »توخل« حرف آخر را زد
توماس توخل، سرمربی آلمانی چلسی مدعی شــد خرید مهاجم در فصل تابستان اولویت این باشگاه 

نخواهد بود.
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی منچستریونایتد طی روزهای اخیر در تمرینات پیش فصل و در ادامه تور 
تابستانی این باشگاه در بانکوک غایب بوده و برخی اخبار حاکی از آن است که او درخواست جدایی داده 
است. از باشگاه های زیادی به عنوان مقصد احتمالی رونالدو نام برده شده، اما به نظر می رسید در این 

میان قصد چلسی برای توافق با این بازیکن جدی تر از تیم های دیگر باشد.
تاد بولی، مالک جدید چلسی عالقه دارد انتقالی بزرگ و جنجالی را در فصل تابستان رقم بزند و توماس 
توخل نیز در گذشته به تمجید از عملکرد کریســتیانو رونالدو پرداخته است. اما سرمربی آلمانی چلسی 
در مصاحبه ای اذعان داشت در حال حاضر تیمش مدافعان باکیفیتی را از دست داده و آنها ابتدا به دنبال 
تقویت خط دفاعی خود در فصل تابستان هستند. بدین ترتیب به نظر می رسد شانس انتقال رونالدو به 
چلسی هم چندان زیاد نیست و احتماال او چاره ای جز ماندن در اولدترافورد برای فصل بعد نخواهد داشت.

توماس توخل گفت: »من احتمال خرید یک مهاجم را در فصل نقل و انتقاالت تابستانس امسال را رد نمی 
کنم، اما در حقیقت تقویت این پست در حال حاضر اولویت ما نیست. در این مقطع مهم ترین اولویت ما 
خط دفاعی بوده و این یک راز و موضوعی پنهانی نیســت. ما بازیکنان بزرگی را از دست داده ایم و اکنون 

باید آنها را جایگزین کنیم.«
 

یک گزینه دیگر رئال مادرید هم پرید!
سرژ گنابری، ستاره آلمانی قرارداد خود را با بایرن مونیخ تمدید می کند و انتقال او به باشگاه رئال مادرید 

منتفی شده است.
قرارداد سرژ گنابری، وینگر تکنیکی بایرن مونیخ در تابستان سال 2023 تمام می شود و عدم توافق برای 
تمدید، باعث شده بود تیم های بزرگی از جمله رئال مادرید در هفته های اخیر برای خرید او اقدام کنند. اما 
نشریه بیلد با انتشار گزارشی مدعی شد روند مذاکرات برای تمدید قرارداد بین مدیران باشگاه بایرن مونیخ 
و سرژ گنابری در روزهای اخیر مثبت بوده و احتمال تمدید قرارداد این ستاره آلمانی افزایش یافته است. 
اگرچه در روزهای اخیر چلسی عالقه خود برای جذب سرژ گنابری را ابراز کرده، اما این باشگاه گزینه ای 
جدی برای این بازیکن نیست و ستاره آلمانی بعد از سپری کردن چند فصل در آرسنال، تمایلی به رفتن به 
تیم رقیب ندارد. همچنین تالش رئال مادرید نیز برای خرید سرژ گنابری بی اثر بوده و این بازیکن ترجیح 
می دهد به فوتبال خود در آلمان ادامه دهد. رئال مادرید قصد داشت در همین فصل تابستان سرژ گنابری 
را جذب کند و یا در صورت عدم تمدید قرارداد، با او برای انتقالی آزاد در فصل آینده به توافق برسد. نشانه 

هایی وجود دارد که گنابری قرارداد خود را در آینده ای نزدیک تمدید خواهد کرد.
بدین ترتیب یک گزینه هجومی دیگر برای رئال مادرید نیز منتفی شد و نام سرژ گنابری به لیست بازیکنانی 
چون ارلینگ هالند، کیلیان امباپه، ریچارلیسون و ... پیوست. پس رئال مادرید فصل بعد با ستاره هایی 
چون کریم بنزما و وینیسیوس جونیور به کار خود ادامه خواهد داد و خرید مهاجم جدید احتماال به تابستان 

سال 2024 موکول خواهد شد.
 

یک پیشنهاد جذاب روی میز برای »مسی«
مدیران پاری سن ژرمن قصد دارند به زودی پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله و تا تابستان سال 2024 را 

به لیونل مسی ارائه بدهند.
با وجود عملکرد ضعیف لیونل مسی در فصل 2021-2022 و شدت گرفتن انتقادات از این بازیکن آرژانتینی 
در فرانسه، مدیران باشگاه پاری سن ژرمن معتقدند لیونل مسی  می تواند در سال پیش رو بهترین سطح 
خود را در این تیم به نمایش بگذارد و همه به درخشش مســی امیدوارند هستند. حاال نشریه مارکا در 
گزارشی مدعی شد پاری سن ژرمن پیشــنهاد تمدید قرارداد لیونل مسی برای یک سال دیگر و تا ژوئن 

سال 2024 را به زودی و رسما به این بازیکن ارائه خواهد داد.

چهره روز

بمب اصلی نقل  و انتقاالت لیگ برتر در اصفهان!
باشــگاه ســپاهان رســما برای جذب یک ســتاره مطرح خارجی اقدام کرده اســت.طی چند روز 
اخیر خبر هایی در خصوص جذب چند بازیکن خارجی توســط تیم ســپاهان مطرح شــده است.

سرشناس ترین گزینه ای که در این میان نامش پیرامون تیم اصفهانی مطرح شده ، گومیس ستاره 
فرانسوی است که سابقه بازی و درخشش در الهالل عربستان را دارد. در این خصوص گفته می شود 
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان برای جذب مهاجم گاالتاسرای با وی رسما وارد مذاکره 

شد تا درصورت توافق نهایی ستاره سابق تیم فوتبال الهالل را به نقش جهان اصفهان ببرد.
 

»پنشنبه« به ذوب آهن پیوست
احسون پنشنبه، هافبک تاجیکستانی با عقد قراردادی 2ساله به ذوب آهن اصفهان پیوست.هافبک 
ملی پوش تاجیکستانی با امضای قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن دو فصل آینده را در ایران و اصفهان 
به همراه سبزپوشان اصفهانی خواهد بود.این بازیکن 23 ســاله اهل تاجیکستان، سابقه 3۷ بازی 
ملی برای تیم کشورش را در کارنامه خود دارد و طی دو سال حضورش در لیگ برتر ازبکستان، به عنوان 
یکی از بازیکنان ارزشمند لیگ فوتبال این کشور معرفی شده است.» احسون پنشنبه« ۵2 بازی در 
لیگ برتر ازبکستان برای تیم نوبهار انجام داده و با این تیم قهرمان نیم فصل شده است و قبل از آن با 
تیم استقالل دوشنبه چهار قهرمانی لیگ، سه قهرمانی جام حذفی و سه قهرمانی سوپر جام را تجربه 
کرده است. همچنین در ســال 201۸ به عنوان بهترین بازیکن لیگ تاجیکستان انتخاب شده است. 

این بازیکن همچنین از سوی AFC به عنوان بازیکن برتر آسیای میانه مورد توجه قرار گرفته است.
 

سرنوشت عجیب خرید جدید استقالل
یکی از خرید های جدید استقالل نتوانسته نظر مساعد ساپینتو را جلب کند.استقالل قبل از اینکه با 
ریکاردو ساپینتو به توافق برسد چند بازیکن لیگ برتری را جذب کرد. اتفاقی که باعث تعجب اهالی 
فوتبال شد و حاال به نظر می رسد این باشگاه وارد یک دردسر مهم در خصوص خرید های خود شده 
است.گفته می شود سرمربی پرتغالی نسبت به برخی از بازیکنان جدید جذب شده توسط باشگاه نظر 
مساعدی ندارد و به زودی نام آنها را در لیست خروج قرار خواهد داد. البته این موضوع بیشتر پیرامون 
بازیکنی مطرح است که از یک تیم مدعی راهی استقالل شد؛بازیکنی که در فصل قبل بیشتر به عنوان 
یک نیمکت نشین در تیمش حضور داشت.باید منتظر ماندو دید ساپینتو که به زودی قرار است لیست 
خروج تیمش را اعالم کند، روی نام چه بازیکنانی قلم قرمز می کشد. آیا بازیکن لیگ برتری در فاصله 

خیلی کوتاه بعد از عقد قراردادش مجبور به جدایی خواهد شد؟
 

» دایی« به »فردوسی پور« چه گفته بود؟
علی دایی همچنان یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ملی است آن هم در حالی که شنیده می شود 
شاید اسکوچیچ به کار خود ادامه دهد.علی دایی سال ها قبل در مصاحبه ای معروف با برنامه نود در 
واکنش به ۵ کاندیدای سرمربیگری تیم ملی در پاسخ به سوال عادل فردوسی پور گفته بود: به نظر 
من البی هرکس قوی تر باشد، سرمربی تیم ملی می شود. در واقع دایی با این حرف خود همه آن ۵ 
نفر را به نوعی دلخور کرد ؛اما فردای آن روز خودش سرمربی تیم ملی ایران شد!جالب اینکه اسطوره 
فوتبال ایران وقتی پس از دریافت حکم سرمربیگری با ســوال خبرنگاران در مورد بحث البی کردن 
مواجه شد در پاسخ گفت: من فقط با خدا البی کردم و به همین دلیل هم سرمربی تیم ملی ایران شدم.

 البته همان طور که می دانید دایی در اقدامی که خیلی فوتبالی نبود در نهایت از سرمربیگری تیم ملی 
کنار رفت و جالب اینکه این روزها بار دیگر نام او به عنوان یکی از گزینه ها شنیده می شود هرچند که 
خودش اعالم کرده بود تمایل چندانی برای حضور در تیم ملی ایران و جام جهانی ندارد؛ اما به هر حال 

تجربه سال های گذشته نشان می دهد که در فوتبال ایران هر احتمالی را باید جدی گرفت.

کافه ورزش

 اصفهان، پایگاه
 رفتینگ آسیا

رییس هیئت قایقرانی اســتان اصفهان گفت: 
حدود دو سال پیش فدراسیون رفتینگ جهانی 
با اکثریت آرا اصفهــان را به عنوان مقر رشــته 
رفتینگ در آســیا انتخاب کرد و تیمی یکپارچه 
از اصفهان به مســابقات کاپ اروپا اعزام شــد 
که نتایج درخشــانی را کســب کردند.سلمان 
قاضی عسکر با اشاره به نتایج درخشان و کسب 
3 مدال تیم رفتینگ بانوان اصفهان در مسابقات 
کاپ اروپا، ایتالیا، اظهار کرد: سال 1400 مسابقات 
انتخابی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان، 
کاپ اروپا و قهرمانی آسیا رشته رفتینگ در کشور 
برگزار شد که تیم اصفهان در بخش بانوان و آقایان 
به مقام دوم رســید.وی افزود: پس از انصراف 
تیم های نخست انتخابی، با حمایت دو اسپانسر 
و هیئت قایقرانی استان اصفهان تیم های بانوان 
و آقایان متشکل از بازیکنان و کادر فنی اصفهانی 
به مسابقات کاپ اروپا رفته و یک مدال طال و دو 
نقره در بخش خانم ها کسب شد.قاضی عسکر 
یادآور شد: پیش از این قرار بود فروردین ماه سال 
جاری مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه برگزار 
شود، اما به دلیل اوضاع نابسامان جنگی اوکراین 
لغو شد.رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان، 
ادامه داد: دومین مســابقات بین المللی مهم، 
کاپ اروپا بود که با انصراف تیم های نخست، دو 
تیم بانوان و آقایان اصفهان اعزام شدند و نتایج 
درخشانی کسب کردند.قاضی عسکر خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه رفتینگ رشــته المپیکی 
نیســت، از لحاظ مالی مورد حمایت فدراسیون 
قایقرانی نبوده و ورزشــکاران با هزینه شخصی 
یا اسپانســر به مســابقات اعزام می شوند.وی 
اضافه کرد: هادی قاضی عسکر، نماینده ایران و 
اصفهان و عضو هیئت مدیره فدراسیون جهانی 
رفتینگ است و حدود دو سال پیش با حداکثر 
آرا اصفهان را به عنوان مقر رشته رفتینگ در آسیا 
انتخاب کردند.رییس هیئت قایقرانی اســتان 
اصفهان درباره رویدادهــای بین المللی پیش 
روی رشــته رفتینگ، توضیح داد: مســابقات 
قهرمانی جهانی کوزوو در مردادماه برگزار خواهد 
شــد که زمزمه هایی از لغو آن به گوش می رسد. 
 همچنین مســابقات قهرمانی آســیا، هند نیز 

در پیش است.

اخبار جهان

وز عکس ر

»بیرانوند« در 
نقش بزرگ تر 
پرسپولیس 

علیرضا بیرانوند در نیمه دوم 
بازی دوســتانه با پیکان در 
شــرایطی به میدان رفت که 
اکثر بازیکنان ترکیب در این 
نیمه تجربه زیادی نداشــتند 
و به نوعی ایــن دروازه بان در 
نقش کاپیتان ظاهر شده بود.

سرمربی تیم دومیدانی ذوب آهن:

عمده بودجه دومیدانی باشگاه برای ورزشکاران بود
سرمربی تیم دومیدانی ذوب آهن گفت: نتایج تیمی برای ما بسیار حائز اهمیت بود و با توجه به قوی بودن رقبایی مانند پلیمر و نفت، عمده بودجه را به قسمت ورزشکاران 
تخصیص دادیم.سجاد مرادی، پس از کسب مقام نخست در مرحله اول بیست وششمین دوره رقابت های لیگ برتر دومیدانی کشور در گفت وگو باایسنا، اظهار کرد: در 
لیگ اول باشگاه های کشور سال 1401، ذوب آهن اصفهان با 221 امتیاز به مقام نخست رسید و تیم های پلیمر خلیج فارس و نفت تهران به ترتیب دوم و سوم شدند. وی 
افزود: نتایج تیمی خوبی کسب کردیم و در 200، 400 و ۸00 متر نفرات اول را داشتیم. همچنین در پیاده روی و ۵000متر نیز به قهرمانی رسیدیم. سرمربی تیم دومیدانی 
ذوب آهن درباره ادامه برنامه رقابت های لیگ برتر دومیدانی، توضیح داد: لیگ دوم بعد از مسابقات کشورهای اسالمی حدود یک ماه آینده برگزار خواهد شد. لیگ 
سوم نیز دو هفته پس از آن ادامه خواهد داشت.مرادی ابراز امیدواری کرد: در مسابقات لیگ اول که در دو روز برگزار شد، ذوب آهن به مقام نخست رسید.امیدوارم 
بتوانیم این روند خوب را در لیگ های دوم و سوم ادامه داده و در اختتامیه پس از لیگ سوم به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور برسیم.وی تاکید کرد: نتایج 

تیمی برای ما بسیار حائز اهمیت بود و با توجه به قوی بودن رقبایی مانند پلیمر و نفت، عمده بودجه را به قسمت ورزشکاران تخصیص دادیم. 

باشــگاه ذوب آهن اصفهــان تصمیم بــه انحالل چند 
رشته ورزشی خود گرفته است.به گزارش ایراسین، در 
هفته های گذشته شــایعاتی مبنی بر انحالل برخی از 
رشته های ورزشی باشگاه ذوب آهن به دلیل مشکالت 
مالی مطرح شده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری 
از دغدغه مندان ورزش اصفهان شــده اســت. باشگاه 
ریشــه دار ذوب آهن در حالی که طی سال های اخیر در 
برخی رشته ها نظیر بسکتبال و هندبال نتایج خوبی کسب 
کرده، در بحران های متعدد مالی قرار گرفته و این مسئله 
ممکن است به ورزش اصفهان و ایران آسیب بزند.طبق 
شنیده ها این تصمیم از ســوی مدیران شرکت سهامی 
ذوب آهن گرفته شده و هیئت مدیره کارخانه ذوب آهن 
قصد کاهش ســرمایه گذاری در عرصه ورزش را دارد و 
این مسئله ممکن است به انحالل بسیاری از تیم های 
ورزشی این باشگاه بیانجامد. اگر شایعات رنگ واقعیت 

بگیرد، در فصــل آینده به جز تیم فوتبال بزرگســاالن و 
پایه های آقایان ذوب آهن هیچ تیمی از این باشگاه در 
رقابت ها حاضر نخواهد شد.پیش تر شــایعاتی درباره 
انحالل تیم های والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال 
مردان و زنان، هندبال مردان و زنان، وزنه برداری و چند 
رشته دیگر وجود داشــت، اما در روزهای اخیر احتمال 
انحالل تیم فوتبال زنان این باشــگاه نیز مطرح شد تا 
نگرانی ها درباره این تصمیم به اوج خود برسد.البته در 
این رابطه برخی مسئوالن باشگاه ذوب آهن اظهار نظراتی 
داشــته اند، در همین راســتا اگرچه علیرضا احسانی، 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفته بود: »در صورت کسب 
میزان بودجه مورد نظر نه تنها تیمی منحل نشده، بلکه 
اضافه نیز خواهد شد«؛ اما برخی دیگر از مسئوالن باشگاه 
نظیر مدیر روابط عمومی و امور بین الملل خبر از احتمال 
انحالل تیم ها دادند.محمدمهــدی رمضانی در این باره 

گفته بود: »باید قبول کرد شــرایط فعلی ورزش سخت 
اســت و نیاز به مداخله دولت و ارگان های مربوطه را در 
برخی موارد است. سطح قراردادها در شرایط اقتصادی 
موجود بسیار افزایش یافته که همین امر حامیان مالی 
و شــرکت های ســرمایه گذار را مجبور بــه حفظ منافع 
سهامداران خود می کند«.این اتفاقات هولناک درحالی 
در مرحله تصمیم گیری قرار دارد کــه انحالل هر یک از 
رشته های ورزشی باشــگاه ذوب آهن آسیب زیادی به 
ورزش ملی ایران وارد می کند و باعث سرمایه ســوزی 

بسیاری خواهد شد.

سریال انحالل در باشگاه ذوب آهن

 این گزینه را هیچ کس گردن نمی گیرد؛

بازگشت متهم به صحنه!

تابناک: گروهى که مى خواهند القــا کنند کار انتخابات فوتبال 
پیش از مجمع ٨ شــهریور تمام شــده و با فضاسازى ذهنى 
مخالفان خود را ناامید و حتى مرعوب ســازند، این روزها راه 
افتاده اند و در جامعه فوتبال پخش کرده اند که بازگشت تاج از 

جای خاص و مجهولی توصیه شده است. 
گزینه نظام، دولت ، فالن نهاد یا سازمان، بهمان مرجع نظارتی 
، »اینگونه تصمیم گیرى شــده«، »خواســت فیفــا و اى اف 
سى است«، »کار تمام اســت«؛ این جمله بندی های مبهم و 
ترکیب هاى مشکوک و نامانوس را تنها از زبان برخى اطرافیان 

یکى از نامزدهاى انتخابات فدراسیون فوتبال مى شنوید.
گروهى که مى خواهند القا کنند کار انتخابات فوتبال پیش از 
مجمع ٨ شــهریور تمام شده و با فضاســازى ذهنى مخالفان 

خود را ناامید و حتى مرعوب سازند! 
آیا واقعــا نهاد و مرجــع و مقامی وجود دارد که حاضر باشــد 
ریسک توصیه بازگشت مهدی تاج را به جان بخرد درحالی که 
هنوز پرونده غرامت بیش از 200میلیاردی ســرمربی بلژیکی 
به عنوان گل سرسبد شاهکارهای او بســته و یا تعیین تکلیف 

نشده؟
بررسی های سازمان بازرســی کل کشور، کمیسیون اصل نود ، 
قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در افتضاحات مدیریتی تاج به 
کجا رســید؟ همان اقداماتی که با شروعش ، تاج قلب خود را 

گرفت و استعفا داد و به سواحل اسپانیا گریخت!
فضاى رســانه اى موجود اطراف انتخابات فوتبــال به خوبى 
نشان مى دهد که بیشــترین حجم انتقادات متوجه شخص 
رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عملکرد مهدى تاج خصوصا 
در ماجراى غرامت پرونده ویلموتس شــکل گرفته و این پیام 
روشــنى به تیم جنگ روانى این کاندیداى انتخابات ریاست 
فدراسیون است؛ شــما گزینه مســتقیم یا غیر مستقیم هیچ 
نهاد، ارگان و سازمانى نیستی، چرا که کسی جرات ندارد چنین 

نابودگری را توصیه کند و پایش بایستد.

از نماینــده مجلس تا گوینــده رادیــو ، مجــرى تلویزیون ، 
خبرنگاران و رسانه هاى دولتى و غیر دولتى بر مبناى رسالت 
و وظیفه خود همچنین مطالبات مردمى اقدام به نقد عملکرد 
مهدى تاج کرده و حضور دوبــاره او را در این عرصه به چالش 

کشــیده اند. هیچ توصیه و سفارشى خارج از این چارچوب 
وجود نــدارد و انتخابات فوتبال هم قرار نیســت متاثر 

از این فضاى ساختگى برخى مشــاوران و اطرافیان 
برگزار شود.

همانطور که وزیر ورزش هم ثبت نام تاج بر انتخابات 
فدراســیون را خالف قانون ســه دوره تصدی اعالم 
کرد و صراحتا با اساســنامه فدراســیون فوتبال در 

تضاد است.
نه فیفــا و AFC و نه هیچ نهاد و ســازمان داخلى 

توصیه اى در این خصوص به اعضاى 
مجمع خواهند داشــت و 

نه هیچ کدام از اعضا 
تحت تاثیر اینگونه 
فضاسازى هاى 
متوهمانه قرار 

مى گیرند.

سرنوشت فوتبال روز هشتم شــهریور رقم خواهد خورد با قید 
این حقیقت که اهالى فوتبال حافظه کوتاه مدت ضعیفى ندارند 
و اتفاقات سال هاى اخیر را فراموش نکرده و عامالن وضعیت 

موجود را از یاد نبرده اند.
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ویبابیاناینکهدراینپنجشبهنرسرایخورشــیدوبنیادبینالمللیغدیرنیزهمراهاینویژهبرنامه
خواهندبود،خاطرنشانکرد:امیدارماینبرنامهمورداستقبالشهرونداناصفهانیقرارگیردوامیدبخش

اجرایبرنامههایبیشتردرآیندهباشد.


درمنطقه۶شهرداریاصفهانانجامشد؛

قطع 2 درخت آفت زده و خطرآفرین با مجوز قانونی سازمان پارک ها
معاونخدماتشهریمنطقهشششهرداریاصفهانگفت:دودرختنارونآفتزدهدراینمنطقهکه
جزودرختانخطرآفرینبهشمارمیرفت،باکسبمجوزقانونیازسویسازمانپارکهاوفضایسبز
شهرداریاصفهانقطعشــد.مرتضیرادمهراظهارکرد:باتوجهبهمکاتبهسازمانپارکهاوفضایسبز
شهرداریاصفهانبامناطقپانزدهگانهشهرداریاصفهانمبنیبرمعرفیدرختانخطرآفرینبرایشهرو
شهروندان،فهرستیازایندرختانتهیهوبرایاینسازمانارسالشد.ویافزود:پسازبازدیدکارشناس
سازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریاصفهاندرسیزدهمتیرماهسالجاری،دودرختنارونواقعدر
ابتدایخیابانسعادتآبادشرقیازسمتشیخصدوقجزودرختانآفتزدهشناختهونامهرسمیمجوز
قطعایندرختانصادرشد.معاونخدماتشهریمنطقهشششهرداریاصفهانخاطرنشانکرد:در
ایننامهقیدشدهاستکهدودرختمذکوردرآستانهشکستگیتنهوخطرسقوطقراردارند.ویادامهداد:
چندروزقبلدستکیکیازایندودرختشکستهوبررویپشتبامساختمانبانکیکهدرنزدیکیآنها
قرارداشته،سقوطکردهبود.رادمهرخاطرنشانکرد:طیهفتههایگذشتهسقوطچندیندرختآفتزده
وخشکدرسطحشهرراشاهدبودیمکهخســاراتینیزبهچندخودرووموتورسیکلتواردکردهاستو

موجبایجادجراحاتیبرایشهروندانشد.


معاونشهرداراصفهانتشریحکرد:

آخرین جزئیات احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید
معاونعمرانشهریشهرداراصفهانگفت:عملیاتاجراییاسکلتپارکینگزیرسطحیخیابانتوحید،
۹۰درصدپیشرفتفیزیکیداشتهوانعقادقراردادنازککاریوتکمیلپارکینگدرحالانجاماست.اصغر
کشاورزراداظهارکرد:پارکینگزیرسطحیتوحیدازمهمترینپروژههایعمرانیشهراصفهانمحسوب
میشودکهظرفیتپارک۳۵۴خودرورادارد.ویبابیاناینکههدفازاجرایاینپروژهروانسازیترافیک
وتامینمحلپارکدرخیابانتوحیداست،افزود:عملیاتاجراییاسکلتپارکینگزیرسطحیخیابان
توحید۹۰درصدپیشرفتفیزیکیداشتهوانعقادقراردادنازککاریوتکمیلپارکینگدرحالانجاماست.
معاونعمرانشهریشهرداراصفهاناظهارامیدواریکردکهباتکمیلاینپروژهتاپایانشهریورماه،خیابان
توحیدبهرویخودروهابازگشاییشود.ویادامهداد:درنشستاخیررونداجراییپروژهحلقهحفاظتی
درموقعیتشرقاصفهان،حدفاصلمجموعهپلهایسردارشهیدسلیمانیتاتقاطعغیرهمسطحآفتاب

نیزموردبررسیقرارگرفت.

ایرنا:احتمالعبورخــط۲مترویاصفهــانازحریــموفاصله۳۰متری
مسجدجامععتیقموجبنگرانیکوشندگانمیراثفرهنگیشدهاست؛آنها
عالوهبرتاثیراتاحتمالیعبورمتروازکنارایناثرجهانیازنبودبررسیهای
باستانشناســیدرحینحفــاریازدلمنطقهایکــهآنرااصفهانکهن
میخوانندابرازنگرانیکردهاند.بیشــترازهزارســالازعمر»مسجدجامع
عتیق«اصفهانمیگذرد،اثریکهگفتهمیشــودبرپایههاییکآتشکده
بناشدهودرجاییقرارداردکههستهاولیهشکلگیریاصفهانکهنخوانده
میشود؛اینمکانجویبارهاستوشواهدزیادیراازتاریخدرسینهدارد.
باستانشناسانمعتقدندکهبایددرهرنقطهازجویبارهمنتظریکپدیدهنهفته
باستانیبود.درحالیکهپیشتر،درعملیاتگودبرداریبرایایجادزیرگذر
»میدانامامعلی)ع(«سفالینههایبســیاریازدوراناشکانیتادوران
اسالمیزیروروشــد،حاالدوبارهگزینههایپیشروبرایعبورمتروازدل
اینتاریخیترینبافتشهررویمیزوزارتخانهمیراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستیقرارگرفتهاستتابهتعبیرکوشندگانمیراثفرهنگیازبین
سهگزینه،بینبدوبدتریکانتخابتکلیفخط۲مترویاصفهانراروشن
کند.ازبینگزینههایسازمانقطارشهریاصفهان،یکگزینهبیشترازهمه
پررنگشــدهوآنعبورمتروازحریمدرجهیکوفاصله۳۰متریمسجد
جامععتیقاســتکهاگرچهدرسال۹۷ودورهپیشــینمدیریتادارهکل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاســتاناصفهانموافقتهای
ضمنیباآنشــد؛اماحاالمدیرانمیراثفرهنگیاصفهانمیگویندحفظ

مسجدجامععتیقبرایآنهااولویتاولاستوبایددراینبارهپژوهشگاه
میراثفرهنگیباتوجهبهدیتاهاییکهقطارشــهریاصفهانارائهمیکند،
تصمیمبگیرد.درحالیکهگفتهمیشودازبینگزینههایپیشنهادی،گزینه
۳درحریمیقرارگرفتهکهیونسکوبرایمســجدثبتجهانیعتیقدرنظر
گرفتهاستوازاینمنظرتاملبرانگیزبهنظرمیرسدکهچگونهچنینتوافقی
میتوانســتهرویاینگزینهدادهشود،ازســویدیگر۲گزینهپیشنهادی
یکو۲نیزحداکثر۱۵۰متربامســجدعتیــقفاصلهدارند؛فاصلههاییکه
بهتعبیرباستانشناســان،همهدردلاصفهانکهنیعنیجویباره،حفاری
برایعبورتونلمترورادرپیخواهندداشــت.آنطورکهبهایرناگفتهشده،
گزینهپیشنهادیشماره۳کهازنزدیکترینفاصلهبهمسجدعتیقاصفهان
میگذرد،قراراســتاززیرزیرگذرمیدانامامعلی)ع(عبورکند،عمقیکه
گفتهمیشوددرفاصله۳۰متریمسجدعتیقو۳۰متریعمقزمیناست؛
همینجا،یعنیمیدانامامعلی)ع(قراراستایستگاهقطارشهریشود.
آنچهتحتعنوانمیدانامامعلی)ع(وزیرگذرآنیادمیشود؛عملیاتبه
تعبیرشهرداریاصفهان»احیایمیدانعتیق«بودکهدراواخردهههشتادو
اوایلدههنودسعیداشتمیدانسلجوقیاصفهانرادرمرکزشکلگیری
شــهریاصفهاناحیاکند.درعملیــاتگودبرداریهایزیرگــذرمیدان،
سفالهایدورانآلبویهوبهگفتهباستانشناسانسفالهایدورهاشکانی
وساسانیپیداشدوکارشناسانمیراثفرهنگیوایکوموسنسبتبهاین

اقداماتبدونکاوشهایباستانشناسیواکنشصریحنشاندادند.

کاری کنیم که آیندگان از ما به نیکی یاد کنند
درهمینبارهیککنشگرمیراثفرهنگیکهخواستنامشمحفوظبماند
بهایرناگفت:هرکدامازپیشنهادهایقطارشهریمزایاومعایبیدارد؛اما
پیشنهادشماره۳،بدترینگزینهاست.درسال۹۷میراثفرهنگیاصفهان
بااینگزینهکهازکنارمسجدجامعمیگذرد،موافقتکردهاست؛دفاعآنها
اینبودهکهبهدلیلیکســریگودبرداریهاوخاکبرداریهابرایاحداث
زیرگذرمیدانامامعلی)ع(،حاالمترومیتوانداززیرآنردشود؛امابدی
اینگزینهایناســتکهدرحریممیراثجهانیمسجدعتیققرارگرفته
استوبایدبازنگریشود.اینکنشگرمیراثفرهنگیافزود:یکیازضوابط
حریممسجدجامععتیقاصفهانایناستکهعبورهرگونهوسیلهنقلیهاز
کنارمسجدجامعنیازمندگرفتنمصوبهازسویوزارتخانهمیراثفرهنگی
است.هرکدامازگزینههایپیشنهادی،ایرادهایخودشانرادارند،گزینه
۳بهمسجدعتیق،گزینهیکبهجویبارهوگزینه۲بهامامزادهاسماعیلو
شعیاینبینزدیکمیشود،اماگزینهشماره۳بدترینگزینهاست.این
تصمیمبایدبهشکلیگرفتهمیشدکهبافتمیراثجهانیرادوربزند.ویبا
اشارهبهمغازههایبرکوچهایکهبهسمتگنبدتاجالملکمسجدجامعو
مقبرهعالمهمجلسیمیرود،گفت:مسجدجامعتااینکوچهوپشتاین
مغازههاادامهدارد؛امابهدلیلوجودهمینمغازههاکهجلویآنقرارگرفته
است،مسجدجامعدرپشتآنهادرکنمیشــود.بایدخط۲متروازاین
منطقهدورشودوبایکفاصلهدورتریازمسجدادامهپیداکند.اینکنشگر
میراثفرهنگیافزود:استداللاینبودهاستکهزمانیبرایاحداثزیرگذر
ومیدانامامعلی)ع(گودبرداریکردهاندوحاالکهکاربهاینجارسیده،مترو
هممیتواندازاینمحدودهبگذردامافاصلهبامسجدرادرنظرنگرفتند!

راجع به قلب تاریخ اصفهان صحبت می کنیم!
علیرضاجعفریزند،باستانشــناسونویســندهکتاب»اصفهانپیشاز
اسالم«درهمینارتباطبااشارهبهگودبرداریهایزیرگذرمیدانامامعلی)ع(
بهخبرنگارایرناگفت:اشتباهبزرگیدرآنزمانانجامگرفتکهمنازمخالفان
سرسختشبودم؛ایناتفاقهمدنبالههماناشتباهقبلیاست.مادراطراف
مسجدجامع،هرگوشهوهرکنارش،منتظریکپدیدهنهفتهباستانیهستیم
چراکهاینمنطقهقلبتاریخاصفهاناســت.بهتعبیراینباستانشناس،
منطقهاطرافمسجدعتیقاصفهانکهدرمعرضتونلمتروقرارگرفتهبهدلیل
آثارنهفتهباستانی،منطقهخطراســتوبایدقبلازایجادتونلمتروکاوش
باستانشناسیشود.ویدرهمینارتباطافزود:چندینبارگفتهامکهخط۲
متروبایدبادقتزیادوکاوشهایباستانشناسیدربافتتاریخیاصفهان
انجامشود؛چوناصفهانکهنزیراصفهانامروزاستوبنابراینصددرصدو
خوشبختانهسازمانمیراثفرهنگیهمنسبتبهاینمسئلهحساسیتدارد
وامیدوارمکهاینموضوعراپیگیریکندوبهنتیجهبرساند.جعفریزنددر
پاسخبهاینسوالکهآیاممکناستدرعمق۳۰مترالیههایباستانیوجود
داشتهباشد،گفت:تونلمترو،چهاززیرزیرگذرمیدانامامعلی)ع(بخواهد
عبورکندوچهازکنارش،ازهرقسمتکهباشد،بایدباستانشناساندراینجا

مستقربشوند؛امانهباستانشناسیکهفقطتشریفاتباشد.

اخبار

  قرار است خط ۲ متروی اصفهان از بیخ گوش موزه معماری ایران بگذرد؟

دلواپسی برای قلب تاریخ شهر

شهردارباغبادران:

ساماندهی ورودی های باغبادران
شهردارباغبادرانگفت:اصالحورودیهایشهرباغبادرانبهعنواناولویتیویژهدردستورکارپروژههای
عمرانیشهرداریدرسال۱۴۰۱قرارگرفتهاست.امیدوارمباوجودمشکالتمالیفراوانیکهپیشروی
شهرداریهاقراردارد،درکمترینزمانممکناینپروژهسنگینرابهاتمامبرسانیم.حجتا...امینی
اظهارکرد:ورودیشهرنقشبسیارمهمیدرشکلگیریتصویرذهنیشهروندانوگردشگراندارد؛از
اینروهرچهورودیشهرزیباتروخواناترباشد،تصویرذهنیمخاطبازشهرباکیفیتترخواهدبود.
ویبابیاناینکهشهرباغبادرانورودیزیباومطلوبیندارد،افزود:اینشهردارایسهورودیازسوی
جادهاصفهان-شهرکردکهجادهایبیندواستانبوده،ورودیشهرازسمتمحلهنوگورانشهرباغشاد
بهمحلهملکآبادشهروورودیشهرازسمتروستاهایباالدستزایندهروداستکهکیفیتمطلوبی
ندارند.شهردارباغبادرانخاطرنشانکرد:باتوجهبهاینکهماهیتهاییکشهرازطراحیورودیآن
شناختهمیشود،طراحی،اصالحوساماندهیورودیهایشهرباغبادراندردستورکارشهرداریقرار

گرفتتاشاهداتصالفضایخارجوداخلشهرباشیم.

اصالح ورودی های شهر از سال 13۹۸ در دستور کار قرار گرفت
امینیتصریحکرد:ازسال۱۳۹۸وباانتخاببندهبهعنوانشهردارباغبادراناصالحورودیهایشهردر
دستورکارقرارگرفتوبابازدیدمعاونادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستاناینمهمموردتصویب
قرارگرفت.ویبابیاناینکهبراساسبرنامهریزیهایانجامشده،تالششدطرحاصالحوساماندهیسه
ورودیشهرباغبادراندرکمترینزمانممکنتهیهوتدوینشود،ادامهداد:مطالعاتاصالحورودیاصلی
شهرباغبادرانازبزرگراهشهرکرد_اصفهانانجاموطبقتوافقاتصورتگرفتهمقررشدپسازتاییدشورای
ترافیکشهرستانلنجان،آزادسازی،مطالعهوایجاددیوارهجانبیاینمسیرتوسطشهرداریانجامشود
تاپسازآنادارهراهداریوحملونقلجادهاینسبتبهزیرسازیوآسفالتاینمسیراقدامکند.شهردار
باغبادراناضافهکرد:ورودیاصلیشهرباغبادرانازبزرگراهشهرکرد_اصفهاندربیندرختانوباغاتمخفی
است،ازاینروطراحیپروژهتعریضواحداثجادهکندروازسمتناحیهصنعتیشهرباغدارانتاورودی
شهرکهبهپلزیرگذرروگذرمنتهیمیشــوداحداثخواهدشدتاگردشگرانوشهروندانباایمنیکامل
واردشهرشــوند.امینیتاکیدکرد:عمدهمصوباتاجرایاینپروژهاخذشدهودربودجه۱۴۰۱شهرداری
نیزبودجهایبرایاصالحورودیاصلیشهردرنظرگرفتهشدهاســتتاضمنایمنسازیوزیباسازی
منظرشهریشاهدارتقایکیفیتحملونقلشهرینیزباشیم.ویگفت:یکیدیگرازورودیهایشهر
باغبادرانخروجیجادهباغشادوملکآبادبهطولتقریبی۲.۵کیلومتراستوطیتعاملیکهباشهرداری
باغشادوهمچنینبنیادمسکنانقالباسالمیبهدلیلدسترسیاینمجموعهبهاراضیطرحتفکیکی
شرقملکآبادکهدراختیاربنیادمسکنبودهداشتهایم،اصالحاینمسیرنیزدردستورکارقرارگرفتهاست.

اصالح ورودی شهر باغبادران از سمت روستاهای باالدست
شهردارباغبادرانبابیاناینکهباهمکاریتصفیهخانهآبیزدکهتاسیساتوجادهایاختصاصیدر
مسیرباغشاد-ملکآباددراختیاردارد،عملیاتسنگبندیبیندوجادهوسپساقداماتالزمبرای
ایمنسازیمسیردرحالانجاماست،خاطرنشانکرد:مجوزهایالزماجرایاینپروژهنیزازسوی
شورایترافیکشهرستاناخذشدهوباتوجهبهتاییدطرحدرکمیسیونایمنیراههایادارهراهداری
وحملونقلجادهایوابالغآنطیچندروزاخیربهشهرداریباغبادراناینپروژهدرآیندهنزدیکبا
تعاملشهرداریباغبادران،شهرداریباغشادوبنیادمسکنانقالباسالمیآغازخواهدشد.امینی
افزود:اصالحورودیشهرباغبادرانازسمتروستاهایباالدستدرسال۱۴۰۰باآزادسازیوتعریض
بخشیازاینطرحآغازشدوادامهپروژهنیزدردســتورکارقرارداردکهبهزودیتوسطپیمانکارآغاز
خواهدشــد.ویتصریحکرد:جدولوکانیوگذاریاطرافاینپروژهانجامگرفتهوباتوجهبهحجم
قابلتوجهتردددراینمسیرالزمبودباهماهنگیشورایترافیکشهرستانبهویژهپلیسراهوراین
پروژهسرعتبیشتریبهخودبگیردکهبراساسبرنامهزمانبندیبهزودیشاهداجرایرفیوژمیانی

اینطرحوسپسزیرسازیوآسفالتآنخواهیمبود.

چهره روزبا شهرداران

استانداراصفهان:

نباید در خصوص 
توانمندی ها و داشته های 
اصفهان بزرگنمایی شود

استانداراصفهانگفت:دیدگاهبرخورداریاستان
اصفهانکهنزدبســیاریازتصمیمگیرانملی
وجودداردمتاسفانهدرطولسالهاشکلگرفته
استوباتبیینصحیحازسویمدیراناستانی
بایدرفتهرفتهبرطرفواصالحشود.ســیدرضا
مرتضویدرجلسهشورایبرنامهریزیاستان
اصفهاناظهارکرد:نبایددرخصوصتوانمندیها
وداشتههایاصفهانبزرگنماییشود،زیرااین
غلووبزرگنماییبهســوداستاننخواهدبودو
برچســببرخورداربودناصفهان،سببنادیده
گرفتنمشکالتعدیدهایندیارازسویتصمیم
گیرانومســئوالنملیخواهدشــد.مدیران
دســتگاههایاجراییاســتاناصفهانبایددر
جذباعتباراتوبودجهوهمچنیناخذموافقت
برایاســتخدامنفراتجدیــدوتامیننیروی
انســانیموردنیازبیشازگذشتهبکوشند.وی
جذباعتبــاراتوتخصیصمنابــعموردنیازرا
مســتلزمپیگیریمســتمرمدیراناستانیاز
وزارتخانههایمتبوعدانســتکهنبایددراین
خصوصکمکاریصورتبگیرد.ازســویدیگر
دســتگاههایاجراییکهبهدلیلبازنشستگی
شماریازکارکنانخودباکمبودنیرومواجهاند
بایدازمعاونتنیرویانســانیهمانوزارتخانه
پیگیرجذبنفراتجدیدوتکمیلچارتاداری
خودباشند.مرتضویبااشارهبهاهمیتپیگیری
فراگیــروهمهجانبهگفت:مانیــزدرمدیریت
اســتانپیگیراینموضوعاتهســتیمتاحق
اصفهانبهخوبیاداشود.استانداراصفهاندرمورد
اختیاراتیکهاکنوناســتانهادارند،بیانکرد:
رییسجمهورینیزبرایــنمقولهتاکیدداردتا
استانهابتوانندبراساسنیازهایخوداقداماتی
انجامدهندوتصمیماتبهصــورتمتمرکزاز
سمتپایتختنباشد.همچنینمعاونسیاسی
امنیتیاجتماعیاســتانداریاصفهاندراین
جلسهرسیدگیبهمناطقکمبرخوردارومحروم
استانراخواستارشــدوگفت:درستاستکه
تکمیلپروژههایناتمامدراولویتقراردارد،اما

بایدبهمناطقنیازمندهمتوجهشود.

نام گذاری پلی در اصفهان به نام یکی از شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی
سخنگویشورایاسالمیشهراصفهانازرونماییازپلشهیددکترمنصوراثنیعشرازشهدایحادثهسقوطهواپیمایاوکراینیهمزمانباسالروزتولداینشهید
دراصفهانخبرداد.علیصالحیدرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهدیدارباخانوادهشهدایحادثهسقوطهواپیمایاوکراینیدرگلستانشهدایاصفهانهمزمانبا
دومینسالگرداینحادثهتلخ،اظهارکرد:باتوجهبهاینکههموطنانماندرحادثهسقوطهواپیمایاوکراینیجزوشهداقلمدادشدهوتفاوتیباسایرشهداندارند،
یکیازمهمترینمطالباتمطرحشدهازسویخانوادههایشانتوجهتامبهاینشهدابودوانتظارداشتنداینتوجهبهصورتعملیبهویژهدرحوزهمدیریتشهری
نشاندادهشود.ویبااشارهبهپیگیریمطالبهخانوادهشهدادرشوراینامگذاری،گفت:خانوادهشهیدمنصوراثنیعشردرخواستخودرابراینامگذارییادبودی
بهناماینشهیدبهمااعالمکردند.بهسایرخانوادههایشهدایاصفهانیاینحادثهنیزاطالعدادیمکهدرصورتتمایل،آمادگیبراینامگذارییادبودیبهنامشهدا
درشهراصفهانوجوددارد.عضوهیئترییسهشورایاسالمیشهراصفهانبهمشارکتشهیداثنیعشردربخشیازطراحیهایسازهمجموعهسالنهمایشهای
بینالمللیاصفهاناشارهوخاطرنشانکرد:پیشنهاددادهشدکهپلخروجیاینمجموعهدرادامهخیابانآبشاربهناماینشهیدبهعنوانیکیازچهرههایعلمی
اصفهاننامگذاریشود.پلشهیددکترمنصوراثنیعشرهمزمانباتولداینشهیدباحضورخانوادهاشرونماییمیشود.صالحیتاکیدکرد:اولویتشوراینامگذاری

معابرشورایشهراصفهانبهجهتادایاحترامبههمهخانوادهشهدا،نامگذاریمعابر،خیابانهاوفضاهایشهریبهنامشهدایگرانقدراست.

معاوناجتماعیومشــارکتهایمردمیســازمان
فرهنگی،اجتماعیوورزشــیشــهرداریاصفهاناز
افزایشچهاربرابریبودجهمساعدتبهعمرانمساجد
اصفهانوکمکبهمراکزفرهنگیدرسالجاریخبر
داد.ســعیدامامیدرگفتوگوباخبرنگارایمنااظهار
کرد:بودجهمســاعدتبهمراکزفرهنگیومســاجد
دردورههایگذشــتهوجودداشــتهامادردورهششم
مدیریتشهریباافزایشچشــمگیریهمراهبوده
اســت.ویبابیاناینکهبودجهفرهنگیشــهرداری
هیچگاهحذفنشدهاست،ادامهداد:باتوجهبهرویکرد

فرهنگیایندورهمدیریتشــهری،بودجهفرهنگی
شــهرداریافزایشیافتهاســت.معاوناجتماعیو
مشارکتهایمردمیســازمانفرهنگی،اجتماعیو
ورزشیشهرداریاصفهانخاطرنشانکرد:دربودجه
سالجاریدوردیفمساعدتدربودجهاینمعاونت
وجودداردکهیــکردیفصرفابرایساختوســازو
توسعهعمرانیمساجدشــهراصفهانوبرایمواردی
همچونتعمیــراتونیازهایجانبیعمرانیاســت،
زیرامعتقدیمساختوتوسعهمساجدبایدبابودجه
مردمیتامینشــود.ویاضافهکرد:باتوجهبهاینکه
بعضیمساجدبهتعمیراتجزئی،تکمیلنما،تعمیریا
توسعهسرویسهایبهداشتیوایزوگامنیازدارد،در
بودجهسالجاریردیفیبرایاینموضوعاتدرنظر
گرفتهشدهکهنسبتبهســالهایگذشتهباافزایش

چهاربرابریهمراهبودهاست.
امامیتصریحکرد:دیگرردیفبودجهایکهدرمعاونت
فرهنگیبرایموضوعمســاعدتدرنظرگرفتهشده
،ردیفبودجهمســاعدتبهمراکزفرهنگیاستکه
برایکمکبهمراکــزفرهنگی،کانونهــایفرهنگی
مساجد،سازمانهایمردمنهادوسمنهایفعالدر
حوزههایفرهنگیواجتماعیدرنظرگرفتهشــدهو
نسبتبهسالهایگذشتهبیشاز۴۰۰درصدافزایش

داشتهاست.
ویازافزایشچهاربرابریبودجهمساعدتبهعمران
مساجداصفهانوکمکبهمراکزفرهنگیدرسالجاری
خبردادوخاطرنشــانکرد:بودجهسازمانفرهنگی،
اجتماعیوورزشیشــهرداریاصفهانصرفاجرای

برنامههایفرهنگیدرسطحشهرمیشود.

معاوناجتماعیومشارکتهایمردمیسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریخبرداد:

افزایش 4 برابری بودجه مساعدت به عمران مساجد اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

شهردار نوش آباد- احمد شاه باالیی 

شهرداری نوش آباددرنظرداردنسبتبهانجامعملیاتپختوحملآسفالتمورد
نیازخودجهتاستفادهدرمعابرسطحشــهرمطابقشرحخدماتمندرجدراسناد
ومدارکوشرایطمناقصهوقراردادمنضمازطریقســامانهتدارکاتالکترونیکی

دولتاقدامنماید.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتوتحویلاسنادمناقصهتابازگشاییپاکت
www.هاازطریقدرگاهســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ســتاد(بهآدرس

setadiran.irانجامخواهدشد.
متقاضیانشرکتدرمناقصهدرصورتعدمعضویتدرسامانه،نسبتبهثبتنام
ودریافتگواهیامضایالکترونیکی)بهصورتبرخط(برایکلیهصاحبانامضای

مجازومهرسازمانیاقدامالزمرابهعملآورند.

مهلتدریافتاسنادحداکثرتاتاریخ۱۴۰۱/۰۴/۲۸،مهلتقبولپیشنهاداتحداکثر
تاتاریخ۱۴۰۱/۰۵/۰۸وبازگشاییپاکتهادرمورخ۱۴۰۱/۰۵/۱۰خواهدبود.

تضمینشرکتدرمناقصه:مبلغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)پانصدمیلیونریال(بهصورت
ضمانتنامهبانکیبااعتبارحداقلسهماههیاسپردهنقدیدروجهتمرکزوجوهسپرده

شهردارینوشآبادنزدبانکمرکزی
-هرگاهبرنــدگاناولودوممناقصه،حاضربهعقدقرارداددرمهلتمقررنشــوند،

سپردهشرکتدرمناقصهایشانبهترتیبضبطخواهدگردید.
-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.
-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهدرجشدهاست.

تلفن:۵۴۸۲۲۰۲۱)۰۳۱(

م الف: 134۹۹45
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

اصفهان خ توحید میانی-  جنب بانک پارسیان-  نبش کوچه ۱۴ موسسه آموزشی 

تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی و توحید چهارراه پليس-  آموزشگاه دکترمحمدشفیعی

تلفن  ۳۶۲۸۲۹۱۰        روابط عمومی ۰۹۱۳۰۹۱۳۷۷۷

مدیر و نماینده کانون قلمچی پسران اصفهان در گفت وگویی با خبرنگاران اعالم کرد: بهترین منبع مطالعاتی دانش 
آموزان دوره ابتدایی تا دوره دوم متوسطه، کتاب تابستان کانون قلمچی است و دانش آموزان به راحتی می توانند افت 
احتمالی درسی سال قبل خود را با خواندن این کتاب یا شــرکت در کالس هایی که این کتاب را آموزش می دهند، 
جبران کنند.  وی همچنین، 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 شــادمانی در دانش آموز با مشاهدات عینی و 
کاربردی و دسترسی به آزمایشگاه 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 30 ساله این مجموعه در 
دوفاز دخترانه و پسرانه طبق تاییدیه وزارت علوم و مجوز آموزش و پرورش، گفت: برنامه های آموزشی پژوهش محور 
از کودکان 3 سال تا مقطع دبیرستان در این مرکز اجرا می شود. وی ازسابقه فعالیت 10 ساله مرکز تحقیقات دارای 
پروانه پژوهش به منظور آموزش و تحقیقات قبل و بعد از دانشگاه و مجوز تولید و توزیع مواد شیمیایی ازوزارت صمت، 
مجوز برگزاری آموزش های ضمن خدمت و دیگر دوره ها و سرفصل های مورد نیاز برای آموزگاران خبر داد و افزود: 
در مرکز تحقیقات و مدارس این مجموعه تحت عنوان مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دمش ســپاهان، شیوه 
جدید آموزشی 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، با آزمون کانون فرهنگی آموزش قلمچی و برنامه 
های راهبردی تکمیل می شود و بسیاری از دانش آموزان که طبق برنامه راهبردی کانون قلمچی درس می خوانند، 
پیشرفت درسی قابل توجهی دارند. دکتر شفیعی اعالم کرد: کانون فقط برای کنکوری ها نیست و از دبستان می توانند 
از برنامه ها و کتاب های کانون  قلمچی اســتفاده کنند. همچنین، در مدارس تحت پوشش این مجموعه، آموزش 
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 

آموزش پژوهش به حوزه پژوهش، سرانجامی موفقیت آمیز را برای او رقم خواهد زد. زیرا، اثبات شده که در 
مدارس دکتر محور، شکســت جایگاهی ندارد.  وی با اذعان به استفاده از کادری مجرب در مراکز و 

از شهر محمدشفیعی و گلدونه، اظهار کرد: ســاالنه حدود 1500 دانش آموز دختر وپسر 
اصفهان را پذیرش می کنیم و دانش آموزان عالوه بر دروس، از دوره های مهارتی 

بهره مند می شوند. همچنین، بیش از 450 عنوان کتاب دانش آموزی درزمره فعالیت 
های این مجموعه است.  مدیر کانون قلمچی اعالم کرد: دانش آموزان مستعد و دارای 
انگیزه درس خواندن با شرایط ویژه می توانند از بورســیه تحصیلی قلم چی استفاده 
کنند. وی افزود: امسال بیش از یکصد و سی هزار نفر از خدمات بورسیه کانون قلمچی 

اســتفاده کرده اند که در نوع خود بی نظیر است .دکتر شــفیعی موفق به ارائه مقاالت 
فراوان معتبر داخلی و خارجی و کتابی در زمینه شیمی، کسب 34مدال طالی جهانی و رتبه 

اول اروپا و آسیا از سال 2012در 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 ساخت خودروی پرشین گلف با سیستم هوشمند بوده است.

    شعار ما مدرسه شاد، دختران شاد و متخصصان متعهد است
در ادامه، مدیر و موسس مجموعه گلدونه و قائم مقام کانون قلمچی با اشاره به زمان حضور دانش آموزان در پیش دبستانی 
و مدرسه به مدت طوالنی در کنار افراد دیگری به جز خانواده خود، گفت: براین اساس در مجموعه ما پرورش در کنارآموزش 
از اهمیت خاصی برخوردار است.مهسا صالحیان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پس از موفقیت مجموعه 
دکتر محمد شفیعی،  بنده در سال 88 پیش دبستانی و آمادگی مستقل گلدونه، سال 97 دبستان دخترانه اول تا ششم، 
سال 1401 دبیرستان دوره اول یعنی هفتم، هشتم و نهم را تاسیس کردم. وی با اشاره به اینکه شعار اصلی مجموعه ما 
»مدرسه شاد، دختران شاد و متخصصان متعهد« است، گفت: دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی گلدونه با بهره گیری 

از تمام امکانات تخصصی علوم پایه، فنی-مهندسی و پزشکی  در مهارت های زندگی نیز کسب تخصص می کنند.

    پرورش در کنار آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است
مدیر و موسس مجموعه گلدونه با تاکید بر اینکه در مجموعه ما پرورش در کنار آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است، 
اظهار کرد: کودک پس از ورود به پیش دبستانی در مکانی که خانه دوم او محسوب می شود، در واقع  با انسان های 

دیگــری برخورد 
می کند،  به آنها وابسته می شود و 

از آنها می آموزد، بر این اساس وجود 
یک کادر مجرب برای ما از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بود تا در هر مرحله از ورود به مدرسه تا 
خروج در کنار دانش آموز حضور داشته و مراقب وی باشند. 

وی با بیان اینکه مرکز بایوتک گلدونه در سه بخش سلولی، میکروبی و مولکولی فعال است، بیان 
داشت: حضور مشاور در مراکز  آموزشی ما باعث شده تا پرورش روح، افکارواعتماد به نفس دانش آموزان را در کنار 

آموزش مدنظر داشته باشیم.

    انگیزه باالی دانش آموزان برای حضور در مدرسه 
صالحیان با اشــاره به انگیزه باالی دانش آموزان برای حضور در مدرســه و ارتباط صمیمانه کادر مدرسه با آنها اضافه 
کرد:  دانش آموز در مرکز ما صبح برنامه کیف در مدرسه و انجام تکالیف را دارد و در کنار آن در طول روز درکالس های 
استعدادیابی، ورزشی، شــخصیت یابی پژوهشی و مهارت زندگی شــرکت می کند، بدون اینکه احساس کسالت، 
خستگی و اجبار داشته باشد.قائم مقام مجموعه آموزشی دکتر محمد شفیعی با بیان اینکه کتابخانه مجهز، اتاق بازی، 
اتاق فکر و مشــاوره در این مراکز در کنار آموزش نقش اساسی در شادابی دانش آموزان ایفا می کنند، گفت: هدف ما 
تربیت دخترانی است که با اعتماد به نفس کامل پرورش یافته و وابستگی بیهوده در سنین بلوغ به فردی نداشته باشند 
بلکه در زندگی مستقل، موفق و کارآفرین  عمل کنند.در ادامه، دکتر شــفیعی یادآور شد: دانش آموزان اصفهانی می 
توانند به نمایندگی کانون قلمچی واقع در اصفهان، خیابان توحید میانی، جنب بانک پارسیان نبش کوچه 14 و میدان 
 احمد آباد اول خیابان جی و همچنین خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی مراجعه کنند و یا با روابط عمومی به شــماره 

) 09130913777 و تلفن 03136282910( تماس بگیرند.

 

  مدیر و موسس مجموعه دکتر شفیعی اعالم کرد:

 موفقیت دانش آموزان درنتیجه آموزش های پژوهش محور و مهارت آموزی  
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