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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

      این بار بی تدبیری به مسجد امام)ره( رسید؛ 

  مرثیه ای برای میراث اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان:

جانمایی یادبودهای شهدا باید 
سنخیتی با شهید داشته باشد

30 درصد از ظرفیت 
تولید برق اصفهان 

غیرفعال است

تغییر در خط یک 
 اتوبوسرانی اصفهان 

به دلیل حفاری ایستگاه 
متروی ابن سینا

ثبت نام بیش از 4000 
 داوطلب برای خدمت

  به زائران ایرانی
  در اربعین حسینی

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل پست استان 
اصفهان مطرح کرد:

رشد 56 درصدی 
فروشگاه های 

 اینترنتی در استان
 در سال 1400

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مطرح کرد:
 سرانه پایین تجارت الکترونیک

 در اصفهان

 ورود حاجیان اصفهانی
 به نصف جهان
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افزایش خروجی سد زاینده رود 
برای باغات غرب اصفهان

رفع معضالت اصفهان نیازمند 
همکاری مدیریت کالن است

  ضربه فقر به تن شهر
      اجاره بهایی که مستاجران را به حاشیه می برد؛

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان 
می گوید: نرخ اجاره تــا جایی پیش رفته که 
یک سوم و حتی نیمی از هزینه یک خانواده را 
شامل می شود و بسیاری از افراد مجبورند برای 
پیدا کردن خانه ای با قیمت پایین تر به مناطق 

دورتر و حاشیه ای شهر بروند.

فراخوان عملیات اجرایی پیاده رو سازی محله های گلدیس و هشت بهشت 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1352358 

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از  پیاده رو سازی  با اولویت محله های فردوسی و شهرک میالد 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1352384 

چاپ اول

چاپ اول

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی 

پیاده رو ســازی محله های گلدیس و هشت بهشت به شماره 

2001094734000026 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل 

اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق 

 درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(

 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به 

صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/18

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/875/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:شاهین شهر میدان فاطمیه 
شهرداری مرکزی – 03145225200

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات 

اجرایی بخشی از پیاده رو ســازی با اولویت محله های 

فردوسی و شهرک میالد به شماره 2001094734000028 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل 

اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه 

 ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( به

 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت 

در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/18

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی بــه مبلغ 1/100/000/000 

ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شــاهین شــهر- میدان فاطمیه، شــهرداری مرکزی – 

03145225200

آگهی مناقصه ماشین جاروب

شهرداری بادرود در نظر دارد عملیات تجهیز خودرو بنز 911 به جاروب شــهری را با اعتباری به مبلغ 10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری بودجه 1401 از 

طریق آگهی مناقصه و با شرایط و مشخصات فنی ذیل به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید:
1- شرایط فنی الف: موتور جانبی شش سیلندر ترجیحا خارجی

ب: دستگاه دارای مخزن خاکروبه با ظرفیت شش متر مکعب با ورق 4 میلیمتر
پ : تخلیه مخزن بصورت مکانیکی

ت: کنتولر برس ها و مکندها در کابین راننده
ث: دارای مخازن آب با ظرفیت بیش از 1000 لیتر با ورق 5 میلیمتر

ج: دارای دو برس عرضی 1- برس عمودی 2- مکنده جانبی
چ: دارای کلیه عالئم ترافیکی و چراغ های گردون

ح: عرض برس 220 سانتی متر و سرعت عملیات 15 کیلومتر بر ساعت
خ: موتور دارای دو هواکش، پمپ هیدرولیک، پمپ بار، پمپ باد باشد.

2- برگزاری مناقصه صرفا، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه پرداخت تضمین شرکت 
در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 

نوبت دوم به مدت 10 روز همه روزه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
3- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت نمایند.

4- متقاضیان باید مبلغ )500/000/000 ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش سپرده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملی بادرود بنام شهرداری 
بادرود ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

5- متقاضیان تا تاریخ 1401/05/12 وقت دارند از طریق توکن اقدام و پیشنهادات خود را ارسال نمایند.
6- پیشنهاد رسیده در ساعت 13 مورخ 1401/05/13 در کمیسیونی که بدین منظور در دفتر شهردار با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد. رسیدگی و پس از بررسی 

مدارک ارسال شده نتیجه اعالم می شود.
7- حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنان با هماهنگی قبلی در کمیسیون معامالت شهرداری آزاد می باشد.

8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر اعالم شــده تحویل شهرداری شود یا مخدوش یا بدون سپرده و یا بدون داشتن شــرایط اعالم شده باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

9-  سپرده های نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذاری با نفر اول باقی خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبی  ظرف مهلت 
یک هفته از عقد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

10- کلیه کسورات قانونی اعم از )مالیات و بیمه و عوارض و ...( بر عهده پیمانکار می باشد.
11- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورت جلسه های اندازه گیری و صورت وضعیت ها توسط پیمانکار سپس بررسی و گواهی آن توسط مهندس ناظر 

شهرداری طبق مقررات از محل ردیف مربوطه بدون تعدیل و مابه التفاوت قابل پرداخت خواهد بود. 
12- کلیه هزینه های مربوطه از قبیل چاپ آگهی روزنامه و ... برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

علی رجبی – شهردار بادرود  م الف:1352410

نوبت اول
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عربستان: 

عادی سازی روابط با اسراییل، انتخابی راهبردی است
یک مقام سعودی اعالم کرد که عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو، یک انتخاب راهبردی است.به 
گزارش راشاتودی، عادل الجبیر، وزیر مشار عربستان در امور خارجه با اشاره به عادی سای روابط با رژیم 
صهیونیستی، اعالم کرد که صلح با این رژیم یک انتخاب راهبردی است، اما الزامات خاص خود را دارد 
که باید قبل از آن بررسی شود. عادل الجبیر، در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« در پاسخ به سوالی درباره 
عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی گفت: »عربستان از طرح صلح عربی حمایت می کند. 
در واقع ما آن را ارائه کرده و به صراحت اعالم کردیم که صلح در پایان این روند به دست می آید نه در آغاز 
آن. همچنین تصریح کردیم که امضای توافق نامه آبراهام با اسراییل به دست برخی از کشورها، تصمیمات 

حاکمیتی آن هاست، امیدواریم که این تصمیمات تاثیر مثبتی بر داخل اسراییل داشته باشد.«
 

 هشدار »مقتدی صدر « درباره عادی سازی روابط عراق
 و رژیم صهیونیستی

رهبر جریان صدر عراق در ســخنانی نســبت به نزدیک شدن عادی ســازی روابط میان عراق و رژیم 
صهیونیستی هشدار داد.به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با 
صدور بیانیه ای ۱۳ بندی حامیانش را به آمادگی برای فداکاری دربرابر هرگونه اشغالگری فراخواند.وی 
همچنین از حامیانش خواست که دیوار مستحکمی در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
شوند که درحال نزدیک شدن اســت.مقتدی صدر در بخش دیگری از این بیانیه حامیان جریان 
مطبوعش را به ایستادگی در برابر فساد به صورت متمرکز و نه از طریق اقدامات شخصی فراخواند.

وی در ادامه خواستار توقف خشونت علیه اقلیت ها، نژادها و فرقه ها و تالش برای نزدیک تر کردن 
دیدگاه ها در عراق شد.

 

افشای مقصد سفر عالی ترین مقام نظامی تل آویو
به دنبال گمانه زنی ها درباره سفر رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به »یک کشور عربی«، یک 
رسانه فلسطین اشغالی مقصد این سفر را اعالم کرد.وبگاه صهیونیستی »والال نیوز« از برنامه »آویو 
کوخاوی« رییس ستادکل ارتش این رژیم برای سفر به یک کشور عربی خبر داد. »باراک راوید« خبرنگار 
ارشد دیپلماتیک وبگاه »والال نیوز« و ساکن فلسطین اشغالی، به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی 
از سفر قریب الوقوع عالی ترین مقام نظامی این رژیم به مغرب خبر داد.به گفته این مقام صهیونیست، 
آویو کوخاوی رییس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی قرار است برای گفت و گو درباره همکاری نظامی 
به مغرب سفر کند.بامداد شنبه رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که آویو کوخاوی، رییس ستاد کل 
ارتش این رژیم قرار است هفته آینده در یک سفر رسمی به »یکی از کشورهای عربی« برود.در حالی 
که تحرکات تل آویو برای مراوده با برخی از کشورهای سازشگر عربی ادامه دارد، عالی ترین مقام نظامی 

رژیم صهیونیستی پیش از این به بحرین سفر و با مقامات آل خلیفه دیدار کرده بود.
 

رایزنی»اردوغان« و »مکرون« درباره اوکراین
رییس جمهور ترکیه در گفت وگوی تلفنی با همتای فرانســوی خود اعالم کرد که آنکارا انتظار دارد 
برنامه صادرات غالت از اوکراین به ســرعت اجرایی شــود.به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه شنبه شب با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود درخصوص آخرین تحوالت 
در اوکراین گفت وگوی تلفنی کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای در این باره اعالم کرد که در 
این گفت وگوی تلفنی، تصمیمات اتخاذ شده در نشست چهارجانبه استانبول درباره غالت اوکراین 
مورد ارزیابی قرار گرفت.اردوغان همچنین به مکرون گفت که تصمیم گرفته عملیات صادرات غالت 

اوکراین را از یک مرکز هماهنگی که در استانبول ایجاد خواهد شد، مدیریت کند.

افشای جزئیاتی جالب از دیدار جمعه شب رییس جمهور آمریکا با ولیعهد سعودی؛

حاضرجوابی »بن سلمان« مقابل »بایدن«!

 ایسنا:  یک مسئول عربستانی با افشــای جزئیاتی از دیدار جمعه شب 
رییس جمهور آمریکا با ولیعهد ســعودی اعالم کرد کــه وقتی بایدن در 
ابتدای این دیدار به پرونده ترور جمال خاشقجی اشاره کرد، بن سلمان 

در پاسخ به او عملکرد آمریکا در زندان ابوغریب را یادآور شد.
این مسئول عربســتانی در گفت وگو با پایگاه خبری العربیه درباره این 
جلســه گفت: وقتی جو بایدن، رییس جمهور آمریــکا در دیدار با محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان به مســئله ارزش های مشترک پرداخت، 
بن سلمان در پاسخی به او گفت، »تمامی کشورهای جهان به خصوص 
آمریکا و عربســتان ارزش های متعددی دارند که درباره آنها اتفاق نظر 
داشــته و نیز ارزش هایی هم دارند که با دیگر کشورها متفاوت است اما 
این ارزش ها و اصول درســت و خوب همواره بر ملت های دیگر کشورها 
تاثیر می گذارند و ما به شکل بی سابقه ای شاهد پیوندی میان ملت های 

جهان هستیم.«
این منبع ســعودی در ادامه به نقل از بن ســلمان اظهار کــرد: در مقابل 
تالش برای تحمیل ارزش های یاد شده با استفاده از زور، نتایج معکوس 
بسیاری دارد، همانگونه که در عراق و افغانستان رخ داد و آمریکا در این 
کشورها موفق نبود بنابراین مهم است بدانیم که هر کشوری ارزش های 
متفاوتی دارد که باید به آنها احترام گذاشته شود و اگر فرض کنیم آمریکا 

تنها با کشورهایی ارتباط دارد که به شــکل ۱۰۰ درصدی ارزش ها و اصول 
مشترکی با آنها دارد، تنها کشورهای عضو ناتو برای آمریکا باقی خواهند 
ماند، بنابرایــن ما باید با وجــود اختالف نظرهایی که داریــم با یکدیگر 

همزیستی داشته باشیم.
منبع یاد شــده در ادامه گفت: رییس جمهور آمریکا در دیدار روز جمعه 
خود با بن سلمان در شهر جده، خیلی زود به موضوع جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد ســعودی که در کنسولگری عربســتان در استانبول 
کشــته شــد، پرداخت و همین باعث شد بن ســلمان در مقابل بگوید، 
»چنین اتفاقی در هر نقطه ای از جهان رخ می دهد، همانگونه که در همان 
سالی که این اتفاق تاســف بار رخ داد، خبرنگاران دیگری در دیگر نقاط 
جهان به قتل رســیدند، آمریکا نیز مرتکب برخی اشــتباهات شده مثل 
ماجرای زندان ابوغریب در عراق و دیگر خطاهــا اما آنچه انتظار می رود 
این است که کشورها به این اشتباهات رسیدگی کرده و اقداماتی را برای 

جلوگیری از تکرار آنها در پیش بگیرند«.
به گفته مسئول سعودی یاد شده، بن سلمان در ادامه این گفت وگو نیز 
ماجرای ترور شــیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی-آمریکایی را یادآور 
شــد و گفت، آمریکا و کشــورهای جهان چه اقداماتی در این خصوص 

انجام دادند؟!

یک مقام ارشــد آمریکایی به رشــد ســاخت انواع 
پهپاد های بومی ازســوی ایران اشــاره کــرد و گفت، 
ایرانی ها قابلیت ساخت انواع پهپاد را دارند.به نوشته 
روزنامه »هاآرتص« یک مقام ارشد آمریکایی که به نام 
او اشاره ای نشده در این زمینه گفت: »ایرانی ها قابلیت 
تولید پهپاد داخلی و دکترین و مفهوم عملیاتی را دارند 
که همچنان به پیشرفت و رشــد و بهبود در این زمینه 
ادامه می دهند. شما می  بینید که آنها بیشتر و بیشتر 
از پهپادهــا در محیط دریایی اســتفاده می کنند. این 
پهپادها، با افزایش برد، قدرت و توانایی بیشتر و قابلیت 
حمل محموله بیشــتر در منطقه تهدید هستند.«این 
روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت: »شاهد-۱۲۹«  
از جمله هواپیماهای بدون سرنشین ایران، یک پهپاد 

تهاجمی اســت که می تواند نزدیک به ۲۴ ساعت در 
هوا بماند و قابلیت مسلح شدن به چندین موشک را 
دارد.تاســیس کارخانه تولید پهپاد »ابابیل-۲« ایران 
در تاجیکستان کماکان  نیز در رسانه های بین المللی 
بازتاب داشت به طوری که یک رسانه ترکیه ای در این 
زمینه نوشت: ایران، تاجیکســتان را نه تنها به عنوان 
سکوی پرشی برای پیشبرد منافع نظامی، سیاسی و 
اقتصادی خود در آسیای مرکزی، بلکه به عنوان فرصتی 
برای نشــان دادن توان بالقوه فرهنگی و معنوی خود 
می بیند.وبگاه شبکه خبری »تی آرتی« نوشت که اقدام 
ایران برای تولید هواپیماهای بدون سرنشــین برای 
تاجیکستان، کشوری در آسیای مرکزی که ارتباطات 
فرهنگی و قومی قوی با تهران دارد، نقطه عطفی برای 

این کشور شیعه نشین است.یک تحلیلگر ایرانی به این 
شبکه خبری گفت: تاسیس کارخانه پهپاد سازی دلیلی 
بر این است که ایران در پی روابط دوستانه با کشورهای 
منطقه و تقویت متحــدان و تامین منافع آن ها و خود 
است.»اوالس پهلوان« تحلیلگر امنیتی و افسر سابق 
ارتش ترکیه، انگیزه های سیاسی دیگری را در همکاری 
نظامی دو کشور همسایه می بیند. پهلوان گفت: »تداوم 
تحریم های آمریکا، ایران را مجبور می کند تا حوزه نفوذ 

خود را در منطقه گسترش دهد.«

مقام ارشد آمریکایی: 

ایران توانایی ساخت و توسعه انواع پهپادها را دارد

وزیر خارجه عربستان: 

دست مان به سوی ایران دراز است
وزیر خارجه عربستان سعودی ضمن اعتراف به عدم پرداختن به مسئله همکاری با رژیم صهیونیستی اعالم کرد، دست ریاض به سوی ایران دراز است.فیصل بن 

فرحان در گفت وگویی مطبوعاتی که در پایان نشست سران جده برگزار شد، اعالم کرد، دست کشورش به سوی ایران برای دستیابی به روابط طبیعی دراز است.
وی  در این کنفرانس خبری افزود: نشست بر محور مشارکت با ایاالت متحده استوار بود و دست عربستان همچنان به سوی ایران دراز است و ما به دنبال روابط 
طبیعی با این کشور هســتیم.فیصل بن فرحان افزود: مذاکرات با ایران مثبت اما هنوز به هدف خود نرسیده اســت، امیدواریم در آینده شاهد تحوالتی در این 
امر باشــیم.به گفته بن فرحان، راه حل های دیپلماتیک راه  ایده آل و تنها راه تعامل با ایران است.این وزیر سعودی خاطر نشان کرد: هیچ پیامی از سوی ایران به 
این نشست سران ارسال نشده است و بیانیه پایانی نشست نیز چندی دیگر منتشر خواهد شد.فیصل بن فرحان افزود: به رییس جمهور بایدن اطالع دادیم که 
تدابیری را علیه مرتکبین جنایت خاشقجی اتخاذ کردیم و چنین اشــتباهاتی رخ می دهند.وی تاکید کرد: نشست سران جده هرگز همکاری نظامی یا فناوری 
با اسراییل را مورد بحث قرار نداد.وزیر خارجه سعودی مدعی شــد: اصال چیزی به نام ناتوی عربی مطرح نشد و اصوال نمی دانم این اصطالح از کجا آمد، چنین 

مسئله ای هرگز در نشست مطرح هم نشد.

واکنش روز

وز عکس ر

بررسی رادیوگرافی 
لگن آقای نماینده در 
جلسه علنی مجلس!

جلســه علنی روز یکشــنبه با یک 
جلسه پزشکی در  صحن مجلس 
همراه شد. شهباز حسن پور بیگلری 
و مســعود پزشــکیان نمایندگان 
مجلس یازدهم و حسنعلی غفاری، 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در عکس دیده می شوند.

جو بایدن:

  آمریکا منطقه را ترک نخواهد کرد تا روسیه، چین، یا ایران 
خأل به وجود آمده را پر کنند

جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، در نشستی که با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس، اردن، مصر، و عراق برگزار می شود، گفت: ایاالت متحده به عنوان یک شریک فعال در خاورمیانه 
باقی خواهد ماند. بایدن افزود: آمریکا منطقه را ترک نخواهد کرد تا روسیه، چین، یا ایران خأل به وجود آمده 
را پر کنند.جو بایدن تاکید کرد: ایاالت متحده متعهد است از دستیابی ایران به سالح هسته ای جلوگیری 
کند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: واشنگتن همیشه به ترویج حقوق بشر ادامه خواهد داد. 
رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد که کشــورش به همکاری با تمام کشورهای شرکت کننده در نشست 
جاری علیه تروریسم ادامه خواهد داد. رییس جمهوری آمریکا گفت: حتی اگر درباره تمام مسائل اتفاق 

نظر وجود نداشته باشد، همچنان می توان همکاری کرد.
 

عضو ادوار دوم و سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

چون زن هستند، خودشان نمی فهمند که با خودآرایی باعث 
تحریک جنسی دیگران می شوند

محمدحسن قدیری ابیانه، عضو ادوار دوم و سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مدیر انجمن نخبگان 
جهان اسالم و عضو شورای بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی گفت: »گاهی در برخوردهای 
گشت ارشاد با زنان بی حجاب صحنه هایی رخ می دهد که چندش آور است؛ اما مقصر آن زنانی هستند 
که به دستور پلیس بی توجهی کرده و از سوار شدن به خودروی پلیس امتناع می ورزند. اگر قانون را رعایت 
کنند و همراه پلیس باشند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. ضابطان و ماموران اجرای طرح عفاف و حجاب 
تالش خود را برای رعایت شأن زنان حتی زنان بی حجاب و شهوت پراکن می کنند، آنها خودشان هستند 
که با مقاومت در مقابل پلیس، ماموران را ناچار به اقدام فیزیکی برای سوار شدن به ماشین پلیس می 
کنند. ما باید خودباوری را از کودکی ایجاد کنیم کسی که خودش را باور داشته باشد دنبال خودنمایی و 
شهوت پراکنی نخواهد رفت. البته معتقدم چون زن هستند خودشان نمی فهمند که خودنمایی و خودآرایی 

هرچندناخواسته موجب تحریک جنسی دیگران می شود.« 
   

»پژمانفر« رییس کمیسیون اصل نود شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نصرا... پژمانفر را به عنوان رییس کمیسیون اصل نود در اجالسیه 
سوم مجلس یازدهم انتخاب کردند.انتخاب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در دستور کار 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرار داشت. هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی حسن شجاعی 
نماینده مردم ابهر و نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد را برای ریاست کمیسیون اصل نود در اجالسیه 
سوم به صحن مجلس معرفی کردند.در نهایت با رای نمایندگان نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد به 

عنوان رییس کمیسیون اصل نود در اجالسیه سوم مجلس یازدهم انتخاب شد.
 

امارات:

 باید با ایران تنش زدایی و همکاری اقتصادی کنیم
مقام بلند پایه اماراتی در گفت و گو با شبکه خبری آمریکایی بر لزوم تنش زدایی و همکاری اقتصادی 
با ایران تاکید کرد.»انور قرقاش« وزیر مشــاور امارات متحده عربی به »بکی اندرسون« خبرنگار 
»ســی ان ان« گفت: »ما آماده همکاری با طرح آمریکا هستیم، اما هیچ کشور دیگری در منطقه را 
هدف قرار نمی دهیم و من به طور خاص به ایران اشاره می کنم. امارات در حال اعزام سفیر خود به 

تهران است.«

کافه سیاست

پاسخ ایران به ادعاهای 
»بایدن« در نشست جده

ناصر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
برخی ادعاها و اتهامات منتشــر شــده علیه 
جمهوری اسالمی ایران در جریان سفر رییس 
جمهور آمریــکا به منطقه غرب آســیا از جمله 
اظهارات وی در نشســت جده را، مردود و بی 
اساس دانســت و افزود: این ادعاهای واهی، 
در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش 
آفرین واشنگتن در منطقه اســت.به گزارش 
خبرآنالین، کنعانی با اشاره به سابقه آمریکا به 
عنوان اولین کشور به کارگیرنده بمب هسته ای، 
مداخله مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، 
اشــغال و تجاوز نظامی، فروش انبوه سالح و 
ترویج نظامی گری در منطقه گفت: آمریکا بار 
دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ایران 
هراسی، درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در 
منطقه برآمده است.کنعانی همچنین با اشاره 
به چندین دهه حمایت کــور و نامحدود دولت 
آمریکا از رژیم غاصب صهیونیستی افزود: بی 
شک دولت آمریکا شریک اصلی ادامه اشغال 
ســرزمین فلسطین و قدس شــریف، جرم و 
جنایات روزمره این رژیم علیه فلســطینیان و 
آپارتاید و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه 
ملت مظلوم و مقاوم فلسطین است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با تاکید بر سیاست راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران در بهره برداری از فناوری 
صلح آمیز هســته ای افزود: اتهامات دروغین 
آمریکا در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران و چشم پوشی این کشور 
از چندین دهه فریبکاری رژیم صهیونیستی به 
عنوان رژیم غیرعضو در معاهده عدم اشــاعه و 
بزرگ ترین دارنده زرادخانه تسلیحات هسته ای 
در منطقه، نشــانه بزرگی از تزویر و نفاق دولت 
آمریکاســت.وی در پایان با تاکید بر سیاست 
اصولی و سازنده جمهوری اســالمی ایران در 
استقبال از گفت وگو با همسایگان گفت: انتظار 
می رود دولت های منطقه در پاسخ به دعوت 
و ابتکارهای جمهوری اسالمی ایران برای گفت 
وگو و همکاری منطقه ای، گام های ســازنده 
ای به نفع امنیت دسته جمعی، صلح و ثبات و 

توسعه مشترک بردارند.

بین الملل

عکس: ایرنا

سخنگوی وزارت خارجه چین:

  خاورمیانه، حیاط خلوت 
کسی نیست

ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن گفــت، مردم 
خاورمیانه صاحبان این منطقه هستند و خاورمیانه 
حیاط خلوت کسی نیست، چه برسد به خأل قدرتی 

که آمریکا بخواهد آن را پر کند!
به نقل از خبرگزاری شینهوا، وانگ ونبین، سخنگوی 
وزارت خارجه چین این اظهارات را در یک کنفرانس 
مطبوعاتی و در اظهار نظر درباره گفته های جو بایدن، 
رییس جمهوری آمریکا مطرح کرد. بایدن گفته بود 
که واشــنگتن این توانایی را دارد که به رهبری در 
خاورمیانه ادامه داده و از ایجاد یک »خأل« قدرت که 
ممکن است توسط چین و روسیه پر شده و به ضرر 

آمریکا و اسراییل تمام شود، اجتناب کند.
وانگ ونبین با اشــاره بــا تاثیر همه گیــری کرونا 
بر توســعه خاورمیانــه و اثرات جنــگ اوکراین بر 
امنیت این منطقه گفت، خاورمیانه هنوز منطقه ای 
صلح آمیز نیست و چیزی که مردم آن بیش از همه 

به آن نیاز و تمایل دارند، توسعه و امنیت است.
ایــن ســخنگو از جامعــه بین المللــی، خصوصا 
قدرت های بزرگ، خواستار برآورده کردن نیازهای 
اضطراری مردم خاورمیانه و کمک به این کشورها 
در حل وفصل دو مسئله اساســی توسعه و امنیت 

شد.
وانگ ونبیــن در پایان گفت: چین مایل اســت با 
جامعــه بین المللی همکاری کــرده و همچنان در 
انتقال انرژی مثبت برای تحقق صلح و توسعه در 

خاورمیانه نقش داشته باشد.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان  گفت: فقط 
۷۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی استان، برق تولید 

شده و به شبکه وارد می شود.
سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: درمجموع ظرفیت 
اسمی تولید نیروگاهی در استان ۵،۸۸۷ مگاوات 
است و با توجه به محدودیت های منابع آبی، فقط 
۷۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی اســتان برق تولید 

شده و به شبکه وارد می شود.
 در روز بیســت وچهارم تیرماه، با توجه به خنک تر 

شدن هوا میزان مصرف کاهش یافت و اوج مصرف 
روز در ساعت ۱۴:۰۳ بوده است که ۴،۶۸۹ مگاوات 
برق در اســتان اصفهان تولیــد، ۴،۶۸۳ مگاوات 
برق مصرف و فقط شــش مگاوات برق از شــبکه 

سراسری به شبکه توزیع برق اصفهان وارد شد.
به گفته وی، اوج مصرف شب در این تاریخ، ساعت 
۲۱:۲۸ بوده اســت که ۴،۳۱۲ مگاوات برق تولید، 
۴، ۹۲۲ مگاوات برق مصــرف و ۶۱۰ مگاوات برق 
از شــبکه سراســری به شــبکه توزیع برق استان 

اصفهان وارد شد.
سخنگوی توزیع برق استان اصفهان گفت: در حوزه 
برق منطقه ای اســتان اصفهــان نیروگاه های برق 
آبی شــامل نیروگاه اصفهان، زاینده رود، کارون۴ 

و کوهرنگ اســت که در زمان پیک بار نســبت به 
ظرفیت اســمی خود تولید کمتری دارنــد، زیرا با 

محدودیت منابع آبی مواجه هستند.
نوحی افــزود: در نیروگاه اصفهــان، قدرت عملی 
۸۳۰ مــگاوات و میــزان تولیــد در پیک بــار روز 
بیست وچهارم تیرماه ۶۸۱ مگاوات بوده، همچنین 
قدرت عملــی نیــروگاه زاینــده رود ۵۴ مگاوات 
و میزان تولیــد آن در پیک بار همــان تاریخ، ۳۳ 
مگاوات بوده است. در نیروگاه کوهرنگ که قدرت 
عملی ۳۹ مگاواتی دارد، در ســاعت پیک بار فقط 
هفت مگاوات برق تولید شــده و نیروگاه کارون۴ 
با ظرفیت هزار مگاوات در این ســاعت برقی تولید 

نکرده است.

سخنگوی صنعت برق استان:

30 درصد از ظرفیت تولید برق اصفهان غیرفعال است

خبر روز

 تبیین مباحث مالیاتی در محل فرمانداری
 شهرستان آران و بیدگل

در هفته فرهنگ سازی مالیاتی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل 
ضمن دیدار با فعاالن اقتصادی شهرســتان، در محل فرمانداری شهرستان آران و بیدگل حضور 
یافت.مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
اصفهان با اشاره به بررسی مشکالت و 
نگرانی های اصناف و فعاالن اقتصادی 
به ویــژه در بحــث اظهارنامــه مالیات 
عملکرد ســال ۱۴۰۰ بیان کرد: امســال 
حــدود ۳۰ درصد افزایــش در دریافت 
اظهارنامه داشــته ایم و حدود ۷۳ هزار 
پرونده مالیاتی برای اظهارنامه عملکرد 
سال ۱۴۰۰ در سیســتم مالیاتی اضافه 

شده است. 
 عباس مزیکی، بیان کرد: ســال گذشــته ۶۰ درصد از مؤدیان مالیاتی از تبصــره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم استفاده کردند و امســال تاکنون حدود ۷۷ درصد پرونده ها توسط تبصره 
ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی شده اند. وی با بیان مزایای استفاده از تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای مؤدیان اظهار داشــت: با راه اندازی و اجرای کامل سامانه 
مؤدیان به سمت ایجاد شــفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی که از سیاست های اصلی 

نظام مالیاتی است، حرکت می کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان با تاکید بر مدارا با تولید و تولیدکنندگان و تسهیل و رفع موانع تولید، 
بیان کرد: اگر مسئوالن مالیاتی فقط  نگاه درآمدی به کارکرد مالیات داشته باشند به نظام مالیاتی 
ظلم کرده اند و اگر به دنبال عدالت اجتماعی و رفع ناهنجاری های اجتماعی هســتیم، باید نگاه 

تک بعدی و یکجانبه به مالیات را کنار بگذاریم.
 مزیکی با تاکید بــر برقراری نظــم و انضباط اقتصادی و ایجاد شــفافیت اقتصــادی به عنوان 
عملکردهای اصلی نظام مالیاتی و لزوم فرهنگ ســازی مناسب در این زمینه گفت: قانون پایانه 
های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان به دنبال احیای این اهداف است که برای تحقق این اهداف 
نیاز به همراهی و آموزش خواهد بود.  وی افزود: با هدف بررســی مشــکالت و مسائل اصناف، 
پیشنهادات و نقطه نظرات اصناف مختلف را دریافت، بررسی و به سازمان مالیاتی اعالم خواهیم 
کرد.مدیرکل امور مالیاتی استان با اشــاره به برنامه ریزی به عمل آمده در راستای اطالع رسانی 
توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حســاب شــهرداری ها و دهیاری های سطح استان 
مطابق با مواعد زمانی، بیان کرد: امسال سهم واریزی عوارض ارزش افزوده و آالیندگی به حساب 
شهرداری ها و دهیاری های سطح استان نسبت به سال گذشــته حدود ۸۸ درصد رشد داشته 

است.
 در این جلســه فرماندار شهرســتان آران و بیــدگل، حضور مدیــرکل امور مالیاتی اســتان را در

 راستای بررســی و حل و فصل مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان حائز اهمیت 
 دانســت و گفت: درآمدهــای مالیاتی هــم اکنون یکــی از مهم تریــن منابع درآمــدی دولت
  محســوب می شــود و برای قطع وابســتگی از درآمدهای نفتی، حرکت به ســمت درآمدهای

 مالیاتی اســت. بنابراین مکانیزم وصول مالیات و تشــخیص میزان مالیات و جلوگیری از فرار 
مالیاتی به طور جد مورد پیگیری اســت. فرماندار شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: اگر قبول 
داریم در جنگ اقتصادی هســتیم باید لوازم و مقدمات این جنگ را فراهم کرده و قرارگاه اصلی 
 آن که نظام مالیاتی اســت را تجهیز کنیم. وی افــزود: اگر هزینه کرد مالیات تبیین شــود قطعا

 رغبت مردم به پرداخت مالیات بیشــتر می شود و برای رســیدن به این منظور بایستی شفاف 
سازی و تعامل به وجود آید.

گزارش

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: خروجی سد زاینده رود از بامداد بیست و ششم تیرماه فقط برای باغات غرب افزایش یافت.
 محمود چیتیان درخصوص افزایش خروجی از ســد زاینده رود اظهار داشــت: خروجی آب از سد زاینده رود بر اســاس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی با 
 حجم محدودی فقط برای حفظ درختــان باغات غرب اســتان افزایش یافت.وی افزود: ورودی آب به ســد زاینده رود از ابتدای ســال آبــی مهرماه ۱۴۰۰ تا 
 بیســت و چهارم تیرماه در مجموع ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده است در حالی که این سد در مدت مشابه سال گذشــته ۶۹۸ میلیون مترمکعب و در بلندمدت
  )۵۲ ســاله( یک میلیارد و ۲۳۹ میلیــون مترمکعب ورودی داشــت.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان  با بیان اینکه ذخیره ســد
  زاینده رود به ۳۲۳ میلیون مترمکعب رســید، خاطر نشــان کرد: حجم آب ورودی به سد هم اکنون ۱۷ مترمکعب بر ثانیه اســت.معاون حفاظت و بهره برداری
  شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آب رها شــده فقط برای نوبت چهــارم آبیاری باغات غــرب به مدت ۹ روز افزایــش یافته و در محدوده شــهر اصفهان

 جریان نخواهد یافت.

افزایش خروجی سد زاینده رود برای باغات غرب اصفهان

بریان اصفهان؛ 
اصیِل خوشمزه

بریان)بریــون( اصفهان یکی 
از غذاهــای معــروف اصفهان 
و مشــهورترین غذای ســنتی 
اصفهان است.بریان که امروزه 
اصفهانی هــا و گردشــگران 
اصفهان آن را خوب می شناسند، 
غذایی اســت چــرب و لذیذ و 
مخصوص نهار که از گوشــت 

خالص گوسفند تهیه می شود.

وز عکس ر

عضو هئیت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان:

درختان شرق اصفهان 
درحال خشکیدن است

عضو هئیت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
گفت: بسیاری از درختان شرق اصفهان درحال 
خشکیدن است؛ کشاورزان این مطالبه را دارند 
که آب رودخانه زاینده رود برای شــرق اصفهان 
نیز جاری شود، اما متاســفانه هنوز توافقی در 
این خصوص انجــام نگرفته است.حســین 
وحیدا در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا با اعالم 
خبر بازگشــایی زاینده رود بــرای باغات غرب 
استان، اظهار کرد: خروجی سد زاینده رود برای 
آبیاری باغات غــرب اســتان افزایش یافت.

وی افزود: بســیاری از درختان شرق اصفهان 
درحال خشکیدن است؛ کشاورزان این مطالبه 
را دارند که آب رودخانه زاینده رود برای شــرق 
اصفهان نیز جاری شــود، اما متاســفانه هنوز 
توافقی در این خصوص انجام نگرفته است.عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان، 
درخصوص اســتفاده از فاضالب برای آبیاری 
محصوالت کشاورزی در شرق اصفهان نیز گفت: 
فاضالب از منطقه آبشار از رودخانه عبور می کند 
و ممکن اســت برخی از چاه های منطقه از این 
فاضالب پر شده باشد؛ اما در آبیاری محصوالت 
کشاورزی به طورمستقیم از فاضالب استفاده 
نمی شود.وحیدا اضافه کرد: اگر کشاورزی اقدام 
به استفاده از فاضالب برای آبیاری محصوالت 
کشاورزی کند، صنف کشاورزی با وی برخورد 
خواهد کرد. تخلف یک کشاورز می تواند سالمت 
محصوالت همه استان را زیر سوال ببرد بنابراین 
با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شــد.از 
بامداد بیست وششم تیرماه، خروجی آب از سد 
زاینده رود براساس مصوبات کارگروه سازگاری 
با کم آبــی با حجم محدودی فقــط برای حفظ 
درختان باغــات غرب اســتان افزایش یافت. 
ورودی آب به ســد زاینده رود از ابتدای ســال 
آبی )مهرمــاه ۱۴۰۰( تا بیســت وچهارم تیرماه 
درمجموع ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده اســت، 
درحالی که این سد در مدت مشابه سال گذشته 
۶۹۸ میلیــون مترمکعــب و در بلندمدت )۵۲ 
ســاله( یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب 

ورودی داشت.

عکس: ایمنا

اجارهبهاییکهمستاجرانرابهحاشیهمیبرد؛

  ضربه فقر به تن شهر

»در به در به دنبال پیدا کردن سقفی برای زندگی«، این  سولماز محمدی
روایت میلیون ها نفر اســت که درپی چند برابر شــدن 
قیمت اجاره بها، هرروز با نگرانی از رســیدن زمان تخلیه خانه استیجاری شان، برای 
تامین اجاره خانه دودوتا چهارتا هایی بی حاصل می کنند و ساعت ها در میان مشاوران 

امالک شهر پرس و جو می کنند تا شاید خانه ای مناسب با اجاره ای منصفانه بیابند.
کم نیستند خانواده هایی که برای پیدا کردن خانه ای با اجاره کمتر، هرسال از شهر دور 
و دورتر می شــوند و امیدوارند با رفتن به مناطق حاشیه ای خانه ای پیدا کنند که اجاره 
اش با دخل و خرج شان جور باشد، خانه ای که شاید ده ها کیلومتر آن طرف تر از محل 
کارشان و محل تحصیل فرزندان شان باشد، امروزه با افزایش اجاره بها آنچه مشهود 
است، گسترده تر شدن پهنه حاشیه نشینی و تراکم شــدید جمعیت در مناطق بدون 
امکانات است.معضلی که کالن شهر اصفهان هم از آن بی نصیب نمانده؛ افزایش روز 
افزون قیمت مسکن موجب شده در سال های اخیر نرخ اجاره بها در مناطق مختلف 
کالن شهر اصفهان دو تا سه برابر شود.برای مهارکردن افزایش لجام گسیخته اجاره بها، 
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهوری، بسته سیاستی وزارت 
راه و شهرسازی در حوزه مسکن، بررسی و سقف افزایش اجاره بها نسبت به سال ۱۴۰۰، 
برای تهران حداکثر ۲۵ درصد، برای کالن شهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ 

درصد و سایر شهر ها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

به حاشیه رفتن برای مان اجبار شده
گرمای تابســتان بیش از پیش خودنمایی می کند و مردم در هیاهوی شهر باعجله و 
چهره هایی برافروخته از گرما سعی دارند خود را گزند آفتاب سوزان در امان بدارند، در 
این میان چهره مضطرب خانم و آقای جوانی که از بنگاه مشاور امالک خارج می شوند 
توجه مرا به خود جلب می کند، به سمت شــان می روم و لحظاتی بــا آن ها هم کالم 
می شوم.مرد جوان می گوید: گویا ما حق زندگی در این شهر را نداریم، پارسال برای خانه 
هشتاد متری، صد میلیون رهن و ماهیانه سه میلیون اجاره می دادیم؛ صاحب خانه 
امسال به یکباره اجاره را دو برابر کرده و چون توان پرداخت ماهیانه شش میلیون تومان 
اجاره را نداریم ناچاریم خانه را تخلیه کنیم.همسرش اینطور صحبت های او را تکمیل 
می کند: با این قیمت ها در محدوده خانه فعلی به هیــچ عنوان توان پرداخت اجاره را 
نداریم و مجبوریم به مناطق دورتر و حاشیه ای شهر برویم و به فکر پیدا کردن مدرسه 
جدید برای بچه های مان باشیم.مرد ســالمندی از مشاورامالکی که کمی آن طرف تر 
است بیرون می آید و ناخودآگاه برای درددل به سمت ما روانه می شود، او می گوید: ده 
سال است بازنشسته شده ام، اما هنوز مستاجرم و خانه ندارم، گناه من چیست که بعد 
از سی سال خدمت باید دربدر به دنبال سرپناه باشم؟ هرجا می روم خانه ای متناسب 
با بودجه ای که دارم پیدا نمی کنم، چون همه صاحب خانه ها اجاره و رهن را چند برابر 
کرده اند.وی گفت: با این اوصاف مجبورم به مناطق دورتر بروم تا شاید خانه ای با پولی 

که دارم پیدا کنم که متاسفانه هم از فرزندانم دور می شوم و هم مراقبت از همسر بیمارم 
برایم سخت تر می شود.

هرچه به مناطق حاشیه ای تر برویم، مشکالت مان بیشتر می شود
به سمت دیگر خیابان می روم و وارد یک بنگاه مشاور امالک می شوم، صاحب مغازه به 
آقایی که رو به رویش نشسته می گوید: متاسفانه در این محدوده خانه ای با بودجه شما 
پیدا نمی شود، پارسال شاید می شد خانه کوچکی با این مبلغ در این منطقه اجاره کرد، 
اما امسال همه صاحب خانه ها اجاره هایشان را دو تا سه برابر کرده اند.مرد جوان که 
گویا کامال از پیدا کردن خانه ناامید شده می گوید: مگر دولت مدام جوانان را به ازدواج و 
خانواده ها را به فرزندآوری تشویق نمی کند پس چرا فکری برای سکونت ما نمی کند؟!

حقوق من نسبت به پارسال فقط ۱۰ درصد بیشتر شده، اما اجاره خانه دو سه برابر شده؛ 
من حتی در تامین هزینه های زندگی مانده ام چطور بتوانم سرپناهی برای خانواده ام 
پیدا کنم؟!این شهروند اصفهانی از رفتن به حاشیه شهر و اجاره خانه با قیمت مناسب تر 
اظهار نگرانی می کند و می گوید: این مناطق مشکالت و گرفتاری های خاص خود را دارد 
و از محل کارم هم فاصله می گیرم که همین موضوع به هزینه های حمل و نقل ما اضافه 
می کند.شهروند دیگری می گوید: متاسفانه دولت غیر از برخی تصمیمات شتاب زده و 

دستوری هیچ طرح و برنامه خاصی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن ندارد.

افزایش اجاره بها، حاشیه نشینی را افزایش داده است
رسول جهانگیری، رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
باشــگاه خبرنگاران جوان می گوید: گرانی مســکن، نرخ اجاره بها را افزایش داده و 
نمی توان انتظار داشت که نرخ فروش خانه باال برود، اما قیمت اجاره تغییر نکند.وی 
اضافه می کند: افزایش نرخ اجاره تا جایی پیش رفته که یک سوم و حتی نیمی از هزینه 
یک خانواده را شامل می شود و بســیاری از افراد مجبورند برای پیدا کردن خانه ای با 
قیمت پایین تر به مناطق دورتر و حاشیه ای شهر بروند.به گفته رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان، با وجود طرح هایی که دولت برای ســاماندهی اجاره بها پیش بینی 
کرده، اما قیمت ها همچنان باالست و بیشــتر صاحبخانه ها اجاره بها را دو تا سه برابر 
کرده اند و مستاجران چاره ای جز تخلیه خانه و رفتن به مناطقی که با دخل و خرجشان 

جور باشد ندارند.

حاشیه نشینی دیگر مخصوص مهاجران نیست
یکی از موضوعاتی که حاشیه نشینی را در کالن شهر ها افزایش می دهد، باالرفتن آمار 
فقر است. این را محمدرضا حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید و اضافه می کند  هرچه نرخ تــورم باالتر برود افراد برای تامین 
نیاز های اولیه زندگی به ویژه مسکن با مشکل بیشتری روبه رو می شوند.به گفته وی، 

با افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش نجومی نرخ اجاره، خانواده ها مجبور 
هستند از شهر به مناطق حاشیه ای مهاجرت کنند که این امر سرآغاز ایجاد مشکالت و 
افزایش ناهنجاری های اجتماعی است.این استاد دانشگاه می گوید: در سال های اخیر 
نابرابری طبقاتی تشدید شد؛ درآمد سالیانه بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و انبوهی از 
اجاره نشینان به ناچار به حاشیه شهر ها سوق پیدا کردند.به گفته حیدری، با افزایش فقر، 
کانون های تولید حاشیه نشینی ایجاد می شود، یعنی مکان هایی که در آن نابرابری تولید 
می شود، فساد اقتصادی تئوریزه می شود و مفهوم ژن برتر شکل می گیرد.به گفته عضو 
هیئت علمی دانشگاه اصفهان، بدون تردید اصفهان در ۱۰ سال گذشته یکی از مقاصد 
پرطرفدار برای مهاجران داخلی و خارجی بوده و وجود صنایع مادر، زیرساخت های حمل 
و نقل، جاده های اصلی و فرعی مناسب و کارگاه های صنعتی و تولیدی، کارجویان را از 
استان های مختلف به این استان روانه کرده است؛ جمعیتی که با توجه به گرانی زمین 

و مسکن و وضع نامطلوب اقتصادی، چاره ای جز حاشیه نشینی نداشته اند.

24 محله حاشیه نشین در شهر اصفهان
حسن کحال زاده، رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: محدوده مصوب بافت فرسوده و حاشیه ای 
شهر اصفهان ۲۴ محله را شامل می شود این محالت )زینبیه، دارک، دهنو، عاشق آباد، 
بابوکان، مارچین، کوجان، لمجیر، صمدیه، قائمیه، همت آباد، جی شــیر، اطشاران، 
گرکان، هفتون، شهرک ولیعصر، محله امیرعرب، کوچه حمام، کردآباد، فینارت، جوهران، 
حصه، جلوان و حسن( است.به گفته وی، قیمت پایین اجاره و هزینه کمتر زندگی از 
دالیل عمده مهاجرت به حاشیه شهر ها محســوب می شود، اما مشکل اینجاست که 
حاشیه شهر ها معموال از حداقل امکانات رفاهی نیز برخوردار نیستند و این افراد عمال 
فقط با حواشی پدیده حاشیه نشینی همچون فقر و محرومیت روبه رو می شوند.رییس 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان می گوید: هم 
اکنون سکونتگاه های غیر رسمی شهر اصفهان ساماندهی و همه به شهر اصفهان ملحق 

شده و ساخت و ساز ها در چارچوب ضوابط، تحت نظارت شهرداری صورت می گیرد.

450 هزار نفر در اصفهان حاشیه نشین هستند
مسعود مهدویان، فر مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: 
۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار اصفهان سکونت دارند.وی 
افزود: دستگاه های دولتی مداخله گر در این عرصه و نهاد های مردمی باید همگرایی 
داشته باشند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در بافت های حاشیه ای شهر باشیم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید: نرخ رهن و اجاره ها از قیمت فروش 
مسکن تبعیت می کند، تا زمانی که مسکن گران است رهن و اجاره هم افزایشی است؛ 
تولید مسکن و رفع شکاف میان عرضه و تقاضا می تواند به کاهش قیمت ها در بخش 
فروش و اجاره بینجامد.به گفته جهانگیری ، تمهیدات دولت با آنچه واقعیت اســت 
فاصله دارد؛ به عنوان نمونه تصویب افزایش سقف اجاره ها و برخورد با مشاوران متخلف 
تا چه میزان قابلیت اجرا دارد؟وی معتقد است اگر دولت با ضمانت اجرایی قوه قضاییه 
بتواند افزایش اجاره بهای ســال ۱۴۰۱ را در قالب یک مصوبه اعالم کند در این صورت 
قابلیت اجرایی خواهد داشت.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان اظهار کرد: قطعا 
هدف دولت، حمایت از مستأجر بوده، ولی راه هایی هم برای دور زدن این قانون وجود 
دارد؛ به عنوان مثال مالک و مستأجر بدون دخالت مشاور امالک، خود قرارداد را منعقد 
می کنند که این موضوع هم نتایج نامطلوب دیگری به دنبال دارد.به گفته جهانگیری، 
وام ودیعه مســکن هم راهکار دیگری بوده، اما مبلغ آن به میزانی نیست که مشکلی 
را حل کند، جدای از بازپرداختی که دارد.تامین زیرساخت های الزم توسط دولت برای 
تولید مسکن و کاستن از تعداد مستأجران، تنها راهکار بهبود شرایط بازار مسکن است.

افزایش لجام گسیخته اجاره بها در ماه های اخیر موجب سرگردانی مستاجران و کوچ 
ساکنان محالت متوسط نشین شهر به مناطق حومه و حاشیه ای شده است؛ هرچند 
دولت با درنظر گرفتن تسهیالتی مانند وام ودیعه مسکن و مصوباتی مثل تعیین سقف 
افزایش اجاره ها و تمدید خودکار قرارداد ها قصد در ساماندهی آشفته بازار اجاره مسکن 
دارد، اما شواهد نشــان می دهد این اقدامات چندان راهگشــا نبوده و نگرانی و خانه 

به دوشی مستاجران که بیشتر آن ها درآمد مشخص و محدودی دارند، ادامه دارد.
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حسن رباط؛ سرسبز و زیبا در قلب کویر!

حسن رباط یکی ازروســتاهای استان اصفهان است که درشــمال غربی استان، در چهل 
کیلومتری شهرمیمه از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه واقع شده است. 

آب وهـوای حســـن رباط به دلیل آنکه اطراف آن را کـــوه فـــرا گرفته در زمستان خیلی سرد است؛ اما 
تابســتانی معتدل دارد. وجود باغات انگور، بادام و گردو و جالیزکاری در دل طبیعت بکر و دست نخورده 

روستای »حسن رباط« توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
مردان و زنان روستای »حسن رباط« از ابتدای فصل بهار همراه با آوازخوانی و نشاط وصف ناپذیرشان راهی 

مزارع خود شده و همواره برای آبادانی و سرسبزی روستای شان تالش می کنند.
شــغل عمده مردم،  کشاورزی و دام پروری اســت و مهاجرت جوانان از این روســتا به شهرهای استان، 

میانگین سنی جمعیت روستا را به سمت میانسالی و پیری سوق داده است.
یکی ازمناطق تفریحی وتفرجگاهی حسن رباط »کوه مستـکوه« است. مکان های معروف و تفریحگاهی 
این کوه عبارتنداز: مزرعه ونووکله، سه قله،گردنه پلنگ گذارون، پشــت مستکوه )بیل دسته( دوچشمه، 

پشت مرسیا، دره نوروز، دره بزدون، دره)چشمه(زیره ای، دره بازیلی، دره)چشمه(لری، دماغه کال، سی 
سنگ، کله آدم و سنگ سوراخی )سنگی است بزرگ که در وسط آن سوراخی به اندازه عبور یک انسان ازآن 

وجود دارد و اهالی روستا سیزده بدر را در اطر اف آن می گذرانند(. 
دراین کوه انواع گیاهان صحرایی وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرد از جمله: چای صحرایی)چای 
کوهی(، آویشن)هوشــوم(، ریواس)لیواس( و مقدارکمــی هم تره کوهی می رویــد. در قدیم کنگر نیز 
می رویید. همچنین در مســتکوه حیوانات وحشی زیادی ازجمله: آهـــــــو، خرگوش، روبـاه،گـــرگ، 

یوزپلنگ،کبک، الک پشت، مــوش، مـارومارمولک و... وجود دارد.
 ازدیگرمناطق تفریحی حسن رباط، کوه حنــــایی و اطراف آن است. این کوه درجنوب غربی حسن رباط 
قراردارد. دراین منطقه نیزمکان های متعــددی وجود دارد که ازجمله نقاط معروف و باصفای آن می توان 
به مزرعه چاتره، مزرعه عودی، مزرعه چاعمیی، مزرعه دره کنده، تخلســتون، دره گل و ... اشــاره کرد. کوه 
حنایی محل و معدن تره کوهی اســت و نقاط ییالق و قشــالق هم درآن وجود دارد. درحسن رباط، مکان 

های تفریحی وگردشی دیگری نیز هست مانند: مزرعه جوکاری، مزرعه چاه میل)چامیل(که گردوی آن 
معروف است، چشمه خشکه و… ضمن اینکه کیفیت مرغوب انگور حسن رباط باعث شده که شهریور هر 
سال جشنواره انگور برای معرفی بیشتر این منطقه برگزار شود. توســعه بوم گردی و گردشگری، معرفی 
نمونه های گیاهی و جانوری منطقه، برداشت و معرفی انگور به عنوان اصلی ترین محصول این منطقه از 
جمله اهداف این جشنواره است. سال 94 و در اولین تجربه برگزاری این جشنواره، بیش از ۵ هزار گردشگر 

در کمتر از یک روز به حسن رباط آمده و به بازدید از ظرفیت های این روستا پرداختند. 
پیش از این مشاور مدیرکل میراث استان اصفهان گفته بود که وجود سنگ نگاره های تاریخی در روستای 
حسن رباط، آماده ســازی پرونده 10 محوطه تاریخی در محدوده روستای حســن رباط در راستای ثبت 
ملی آن و همچنین نزدیکی این منطقه به منطقه حفاظت شــده موته در کنار کوشــش در راستای ایجاد 
اقامتگاه های بوم گردی مــی تواند نقش مهمی در توســعه پایدار منطقه از منظر گردشــگری فرهنگی و 

گردشگری روستایی فراهم آورد. 

ایرانگردی

مفاد آراء
4/149 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت 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 سند 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 رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3542 - 1401/04/01 هيات ســوم خانم عاطفه سهرابی به 
شناسنامه شــماره 4669 کدملي 1293173088 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 158/05 متر مربع از پالک شماره 1936 
فرعی و 17  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
متقاضی و حسن کوشکی زاده و رجبعلی کوشــکی زاده سند مورد ثبت صفحه 145 

دفتر 542 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28

م الف: 1345441  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/150 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت 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 سند 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 رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3908 - 1401/04/11 هيات اول آقای حسين جوانی جونی به 
شناسنامه شماره 48 کدملي 1290299935 صادره اصفهان فرزند يداله  در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 136/64 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 341 فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت صديقه 

جوانی جونی از سند شماره 62756 مورخ 1371/6/12 دفترخانه شماره 95 اصفهان
رديف 2- راي شماره 3906 - 1401/04/11 هيات اول آقای محسن رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 80 کدملي 1290895211 صادره اصفهان فرزند حسينعلی  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 54/30 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 
1075 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت محمد واعظ آفارانی از مورد ثبت صفحه 503 دفتر 597 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28

م الف: 1345626  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/151 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 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 سند 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 رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14105 - 1400/11/27 هيات سوم آقای محسن ياری به شناسنامه 
شماره 8 کدملي 1290927138 صادره اصفهان فرزند ابراهيم  در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 454/29 متر مربع از پالک شماره  370 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 47 دفتر 533 امالک 

و نيز طبق سند انتقالی 107915 مورخ 1400/05/10 دفترخانه 112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351575  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 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 رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4489 - 1401/04/18 هيات دوم آقای اصغر ســی منی برزانی  به 
شناســنامه شــماره 35 کدملي 1290432831 صادره اصفهان فرزند رحيم  در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 178/18 متر مربع قسمتی از پالک شماره  31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اصغر سی منی برزانی از سند 

شماره 25078 مورخ 1390/05/25 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351728  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/153 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1275 14016030200700 و 14060302007001274 
و   140160302007001278 و  و140160302007001273 
140160302007001279مورخ 26 / 03 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها وآقايان آتوسا عديلی 
فرزند هوشنگ بشماره شناســنامه 450 وکدملی 1285708261 صادره از اصفهان 
وسيد محسن افتخاری فرزند سيد شــاپوربه شناسنامه 646 کدملی 1284768351 
صادره ازاصفهان وسيد حسن افتخاری فرزند سيد شاپور به شناسنامه 250 وکدملی 
1291113983 صــادره از اصفهان وبدرالزمان صالحــی مازندرانی فرزند صالح به 
شناسنامه 99 وکد ملی 1288393643 صادره از اصفهان وسيد اميرفاخرافتخاری فرزند 
سيد حسن به شناسنامه وکدملی 1272131981 صادره از اصفهان به ترتيب نسبت به 
نيم دانگ مشاع ويک دانگ مشاع ودودانگ مشاع ونيم دانگ مشاع ودودانگ مشاع 
از ششدانگ يک قطعه زمين مشجر با کاربری زراعی به مساحت 69 / 6111 مترمربع 
پالک 247 فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان فالورجان خريداری رسمی ازمالک 
رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1350182 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء

4/154 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4775 14006030200700 مــورخ 11 / 10 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا امانی فرزند پرويز بشماره شناسنامه 179 وکدملی 1291097767 صادره از 
اصفهان درششدانگ يک باب مغازه به مساحت 59 / 68 مترمربع پالک 6 فرعی از 6 
اصلی واقع در کرسگان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای قدمعلی قربانی فرزند 
حسين محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351054 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

4/155 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1575 14016030200700 مورخ 12 / 04 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه 
گزچيان دردشتی فرزند محمد کاظم بشماره شناسنامه 5937 وکدملی 1291990526 
صادره از اصفهان درششــدانگ يک باب خانه به مساحت 69 / 271 مترمربع پالک 
538 اصلی واقع در کرفشان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مرادعباسی 
محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351530 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

4/156 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اين که برابر آراء شــماره 13996030203300041 مــورخ 1399/08/22 
و اصالحــی شــماره 140160302033000008 مــورخ 1401/02/25 صادره از 
هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف اراضی تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکيت آقای داريوش علــی زاده طاری فرزند يداله  بــه کدملی 0046420274 
 و شــماره شناســنامه 2035  ششــدانگ يکبــاب خانه بــه مســاحت 245/70 
متر مربــع مفــروز از  پــالک ثبتــی 1814 فرعــی از شــماره 1- اصلــی واقع 
در بخــش 11 حوزه ثبتی نطنــز خريداری عادی و مع الواســطه از مالک رســمی  
آقای ســيد جواد فتاح زاده طــاری و عــادی از خانم مهين کريمی طــاری  محرز 

 گرديده اســت لذا دراجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به
 منظور اطــالع عموم از طريــق روزنامه کثيراالنتشــار و محلی آگهی می شــود 
تا چنانچه شــخص يا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاريخ 
 انتشــار آگهی ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل تســليم و

 رســيد اخذ نمايــد و معترض بايســتی ظــرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم 
 اعتراض بــه اداره ثبت محــل مبادرت به تقديــم دادخواســت در مراجع ذيصالح

 قضايی نموه و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد يا معترض گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت خواهد نمود 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/05/12

م الف: 1349940 رحمت اله شاهدی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
مفاد آراء

4/157 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140160302015000185 مــورخ 1401/04/21 آقای قربانعلی 
شير محمدی بابا شــيخعلی فرزند علی مراد  نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به 
مساحت 206 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1350790 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدان سند مالکیت

4/158 شماره نامه: 140185602024003968 - 1401/04/15 نظر به اينکه سند 
مالکيت يک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 69 فرعی از 261 اصلی 
 واقع در بخش پنج اصفهان به نام سيد حســن ابودردا تحت شماره چاپی 280236 
الف 95 و دفتر امالک الکترونيک 139620302024006620  ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1712 مورخ 
1401/04/15 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
14010215702300302 و رمز تصديق 980120  مورخ 1401/03/31 به گواهی 
دفترخانه 71 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت نامعلوم 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1351608 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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ورود حاجیان اصفهانی به نصف جهان
نخستین گروه حجاج روز یکشنبه وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند.رییس سازمان 
حج و زیارت استان اصفهان گفت: نخستین گروه حجاج ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه وارد اصفهان شدند. آخرین 
پرواز بازگشت زائران دوم مرداد ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه از عربستان خواهد بود که بامداد سوم مرداد در 
فرودگاه اصفهان به زمین خواهد نشست.علیرضا صادقی افزود: حجاج استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری روزانه با دو پرواز از سرزمین وحی به اصفهان وارد می شوند.وی به اعزام ۴ هزار نفر در قالب 
۳۱ کاروان به حج تمتع گفت: از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ نفر از حجاج خــدا زنان و هزار و ۷۰۰ نفر مردان 
هستند.تمهیدات الزم از سوی اداره کل فرودگاه های استان و سایر سازمان ها و نهاد های خدمت رسان 
در سطح فرودگاه شهید بهشتی برای استقبال مطلوب از زائران خانه خدا پیش بینی شده است.رییس 
سازمان حج و زیارت استان اصفهان معتقد است افراد اعزامی همه زیر ۶۵ سال هستند و کوچک ترین 
حاجی اعزامی از اصفهان ۱۴ ساله است.امسال چهار هزار و ۱۵۶ زائر از استان اصفهان در قالب ۳۱ کاروان 
و ۲۲۰ زائر از استان چهارمحال و بختیاری در قالب ۲ کاروان از این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام شدند.

 

آغاز ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی کشور
 طرح »شهید دانش آموز رضا پناهی« به منظور ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیشتر از 
۱۰ دانش آموز در سراسر کشــور، با حضور وزیر آموزش وپرورش وارد مرحله اجرایی شد.عملیات اجرایی 
ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیشتر از ۱۰ دانش آموز در قالب طرح »شهید رضا پناهی« با 
حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مسیر 
تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسالمی برگرفته از سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری و سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه های گسترده ای را به منظور ایمن سازی مدارس و مناسب سازی 
و ساماندهی فضای کالبدی محیط های آموزشی آغاز کرده است.براساس طرح »شهید دانش آموز رضا 
پناهی« که مطالعات آن ســال گذشته آغاز شد، حذف یا ســاماندهی مدارس کانکسی و سنگی کشور با 
جمعیت بیش از ۱۰ دانش آموز تا پایان سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است که در اقدامی جهادی و با همکاری 
نهادها، بنیادها و موسسات خیریه از جمله بنیاد برکت فاز عملیاتی آن انجام می شود.در آیین آغاز عملیات 
اجرایی طرح ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیش از ۱۰ دانش آموز که به صورت ارتباط 
ویدئوکنفرانس با ۳۱ استان کشور برگزار شد، »معصومه حمامی اصل« مادر شهید دانش آموز »رضا پناهی« 

نیز حضور داشت که به عنوان سفیر این طرح مدرسه سازی و محرومیت زدایی معرفی شد.
 

 ثبت نام بیش از 4000 داوطلب برای خدمت به زائران ایرانی
 در اربعین حسینی

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر از ثبت نام چهار هزار و ۲۷۴ داوطلب، 
شامل کادر درمان و سایر افراد عالقه مند به خدمت رسانی در اربعین حسینی در فراخوان اعالم شده مرکز 
پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر خبر داد.بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، 
حسین فضلی با اشاره به قرارگیری در آستانه ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت استفاده از 
کادر درمانی مجرب برای خدمت رسانی به زائرین ایرانی در اربعین حسینی، فراخوان دعوت از کادر درمان 
و پزشکی از طریق سایت مرکز پزشکی حج و زیارت به نشانی www.hmc.ir اعالم شد که تاکنون چهار 
هزار و ۲۷۴ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر با اعالم اینکه بیشترین آمار ثبت نام شده ها مربوط به داوطلبان پرستار در حوزه های مختلف 
است، افزود: تا روز جمعه ۲۴ تیرماه، ۸۸۹ پرستار اورژانس، ۵۱۰ پرستار سی سی یو، ۳۸۹ پرستار داخلی، 
۱۰۲ پرستار کودک، ۵۰۶ تکنسین اورژانس، ۲۳۰ تکنسین دارویی، ۳۷۵ بهیار، ۲۷۰ پزشک عمومی، ۲۲۸ 
ماما به همراه ۵۵۰ داوطلب از سایر حوزه های پزشکی در سامانه اعالم شده ثبت نام کرده اند.وی با تاکید بر 
اینکه این آمار مربوط به پیش ثبت نام اولیه است و به منزله اعزام قطعی نیست، گفت: کادر درمان پزشکی 

پس از تکمیل فرم فراخوان وارد مرحله آزمون و مصاحبه خواهند شد.

رییس سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تا سقف ۱۰ میلیون تومان خبرداد؛

تصمیم نهایی

اعتراضات بازنشستگان قریب به یک دهه است که هر از 
چند گاهی خبرساز می شود. اما این تجمعات از کجا آغاز 
شد و علت شکل گیری تجمعات چیست؟ چرا دولت ها موفق به اجرای 
قانون همسان ســازی نشــده اند و مطالبه اصلی بیش از ۳.۶ میلیون 

بازنشسته  چیست؟
پس از ۱۵ســال همچنان اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان با 
موانع بسیاری روبه رو است و طی یک دهه اخیر اعتراض ها و تجمعات 
بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم اجرای  دقیق 
این قانون رخ داده است. تجمعاتی که امسال نیز در شهرهای مختلف و 
از جمله اصفهان برگزارشده و همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که البته با 
افزایش تورم و کاهش ارزش پول و تنگ تر شدن سفره معیشت مردم  

بزرگ تر و فراگیرتر شده است.
پیش از این »همشــهری آنالین« در گزارشی نوشت که »صندوق های 
بازنشستگی در یک دهه اخیر با مشــکالت عدیده ای مواجه بودند که از 
دولت های نهم و دهم آغاز شــده و به دولت سیزدهم ارث رسیده است. 
آمارها از بحرانی بودن وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور حکایت 
دارد. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن 
وضعیت صندوق های بازنشستگی حدود ۷۶ درصد هزینه های صندوق 

های بازنشستگی در سال از کل بودجه دولت تامین می شود.«با تمام 
این تفاسیر و در شرایطی که تجمعات بازنشسته ها همچنان ادامه دارد، 
رییس سازمان تامین اجتماعی شامگاه شنبه با حضور در برنامه »صف 
اول« گفت: بر اســاس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا 
۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.میر هاشم موسوی 
اظهار کرد: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، 
به صورتی که حتــی عزیزان برای دریافت وام نیــاز به مراجعه حضوری 
ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به باال را در دستور کار 
قرار داده ایم.وی اضافه کرد: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار 
تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد 
۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: 
در حوزه رفاه و تامین اجتماعــی قوانین خوبی داریم، اما به نتایج خوبی 
نرسیدیم، بر اســاس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه ها 
مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام 
چند الیه تامین اجتماعی الیه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع 
فقر برنامه ریزی کرده ایم.موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود 
۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ 
هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.اما رییس سازمان 

تامین اجتماعی درحالــی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشســتگان 
خبرداد که پیش از این، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته 
بود: »منتظریم که رییس سازمان تامین اجتماعی ما را برای مذاکره در 
باب متناسب سازی دعوت کند. البته این متناسب سازی با آنچه در سال 
۱۴۰۰ اتفاق افتاد متفاوت اســت و اولین هدف آن پر کردن فاصله  بین 
ده درصد و ۳۸ درصد است. بعد از این موضوع ما ۲۵ درست باقی مانده 
متناسب سازی سال گذشته را نیز پیگیری خواهیم کرد.«حسن صادقی 
در گردهمایی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: »تامین 
اجتماعی دقیقا همان چیزی را که شورای عالی کار برای حقوق کارگران 
شــاغل تعیین کرده بود، برای بازنشســتگان مصوب کرد، این مسئله 
یعنی ســازمان با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حداقل بگیران و افزایش 
حقوق ۳۸ درصدی متوسط بگیران موافقت کرد. مصوبه افزایش حقوق 
بازنشستگان ســپس به دولت رفت تا دولت بعد از تصویب آن را ابالغ 
کند، اما دولت حقوق سایر سطوح را ۱۰ درصد افزایش داد، از آن تاریخ تا 
به امروز هنوز شــفاف درباره این موضوع نظر نداده  و معتقد است چون 
حقوق بازنشستگان صندوق کشــوری و لشکری ۱۰ درصد افزایش پیدا 
کرده اســت، حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی هم باید ۱۰ درصد 

افزایش یابد.«

دولت حقوق سایر سطوح را ۱۰ درصد افزایش داد، از 
آن تاریخ تا به امروز هنوز شفاف درباره این موضوع نظر 
نداده  و معتقد است چون حقوق بازنشستگان صندوق 
کشوری و لشکری ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید ۱۰ درصد 

افزایش یابد

با مسئولان جامعه

رییس درمانــگاه عمومی شــعبه تامین اجتماعی 
شهرســتان اردســتان با بیان این مطلب که تمام 
کارکنانی که در ســازمان تامین اجتماعی فعالیت 
می کنند باید احســاس مســئولیت داشته باشند 
زیرا در سود و زیان این ســازمان شریک هستند، 
افزود: گاهی مشاهده می شود افرادی به درمانگاه 
تامین اجتماعی مراجعه می کنند و تقاضای خدمات 
غیرمتعارف و داروهای زیادی که حق شــان نیست 
را دارند که همــکاران ما با توجه بــه تبعات قانونی 
که وجــود دارد، نمی توانند این گونــه خدمات را به 

بیمه شدگان ارائه دهند.علیرضا پاکدل، در نشست 
خبری هفته تامین اجتماعی، اظهار کرد: ســازمان 
تامین اجتماعی به عنوان یک ســازمان عمومی و 
غیردولتی اولین و بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور 
است که جمعیتی بالغ بر ۴۶ میلیون نفر را در کشور 

تحت پوشش قرار داده است.
رییس درمانــگاه عمومی شــعبه تامین اجتماعی 
اردســتان با بیان اینکه از پنجشــنبه هفته گذشته 
قیمت برخی از اقالم دارویی تا ۳۰۰ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت و برخی دیگر که ســال گذشــته 
افزایش پیدا کرده بود بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش 
داشــته، تصریح کرد: برخی تــالش می کنند این 
افزایش قیمت را به سمت سازمان بیمه ها ببرند تا 
هزینه ها پرداخت شــود که تبعات آن بر کل جامعه 

خواهد بود.
پاکدل بر لــزوم ایجاد فرهنگ ســازی مــردم در 
مراجعه به درمانگاه تامیــن اجتماعی تاکید کرد و 
گفت: درمانگاه تامین اجتماعی اردســتان از جهت 
مراجعه کنندگان بیماران تکراری به پزشک عمومی 

در رتبه اول استان اصفهان قرار دارد.
وی بــا بیــان اینکه مراجعــات مردم شهرســتان 
اردستان به درمانگاه تامین اجتماعی رشد داشته، 
ادامه داد: سال گذشــته بیش از ۵۶۹۰۰ مراجعه به 
پزشکان عمومی ثبت شده که نســبت به سال ۹۹ 
رشد ۵ درصدی را نشان می دهد. شاید یکی از دالیل 
اصلی افزایــش مراجعه مردم بــه درمانگاه تامین 
اجتماعی هزینه های درمانی است زیرا برخی افراد 

برای اولین بار مراجعه می کنند.

رییس درمانگاه تامین اجتماعی اردستان :

مراجعات مردم به درمانگاه تامین اجتماعی افزایش یافته است

بازدید نماینده ولی 
فقیه از شیرخوارگاه 
بهزیستی خوزستان

لمســلمین  حجت االســالم وا
ســید محمدالنبی موسوی فرد، 
نماینده ولی فقیه در خوزســتان        
به مناسبت آغاز هفته بهزیستی 
از شیرخوارگاه بهزیستی واقع در 

بلوار سپیدار اهواز بازدید کرد.

مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان خبرداد:

برگزاری دوره آموزشی مدیر در نقش کوچ
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان از برگزاری دوره آموزشی آنالین مدیر در نقش کوچ از 
سوی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر 
داد.به گزارش ایســنا؛ کیوان البرزیان 
اظهار کرد: ایــن دوره به صورت آنالین و 
در بستر اســکای روم برگزار می شود و 
عالقه مندان به شرکت در این دوره تا ۲۰ 
مرداد فرصت دارند نســبت به ثبت نام 

اقدام کنند. 
وی افزود: با ســرعت بسیار باالی رشد 
و پیشــرفت در دنیا تغییرات زیادی در 
زندگی و کسب وکارها ایجادشده است. 
اگر ما به  عنوان مدیر شرکت یا سازمان 
خود نتوانیم همگام با این تغییرات، خود را به روز کنیم و ســکان تغییر در ســازمان را به دســت 

نگیریم، قطعا چیزی جز شکست و ناکامی نصیب ما نخواهد شد.
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، ادامه داد: مدیران امروز، تمایل بسیاری به تغییر 
شیوه های مدیریت ســنتی و ارتقای مهارت های رهبری خود دارند. دیگر مثل گذشته نمی توان 
به کارمندان دستور داد تا عملکرد مناسبی داشته باشند چرا که دستور دادن، دیگر اثرگذاری الزم 

همچون گذشته را ندارد و بیشتر موجب ایجاد مقاومت در آن ها می شود.
البرزیان بابیان اینکه تحقیقات نشان می دهد کوچینگ منجر به مشارکت بهتر، بهره وری بیشتر و 
افزایش حجم خدمات به مشتری می شود، تصریح کرد: همچنین به کارمندان در بهبود عملکرد، 
غلبه بر چالش ها، رســیدن به اهداف، آرزو و ایجــاد اعتمادبه نفس کمــک می کند. هنگامی که 
سازمان ها کوچینگ را برای اولین بار شــروع می کنند مدیران درگیر این موضوع کوچینگ را یک 
همکاری یک طرفه با مزایای کم تصور می کنند. با وجود این، یک رویکرد استراتژیک برای تغییر 
رویکرد از مدیریت به کوچینگ، می تواند مزایای بی شــماری برای همه افراد در محل کار داشته 
باشد.وی، آموزش مهارت های پایه کوچینگ و به  کارگیری آن، توانمندسازی مدیران در مواجهه با 
تعارضات سازمانی، آشنایی با تفاوت های کوچینگ با سایر ابزارها چون منتورینگ، مشاوره و…، 
بهبود عملکرد تیمی در مدیر و سازمان، رشد فردی و ســازمانی و  بهبود روابط بین مدیر و اعضای 
سازمان که منجر به بهره وری بیشتر منابع انسانی سازمان می شود را از اهداف برگزاری این دوره 

عنوان کرد و گفت: دوره آموزشی مدیر در نقش کوچ با ارائه سه سخنران ویژه برگزار می شود.
 

گردهمایی صمیمانه نخبگان و استعداد های برتر اصفهان
بنیاد نخبگان اســتان اصفهان در نظر دارد برنامه ای با عنوان میهمانی تابســتانه ویژه نخبگان و 

مستعدین برتر اصفهانی در باغ پردیس اصفهان برگزار  کند.
 میهمانی تابستانه ویژه نخبگان و مستعدین برتر اصفهانی به منظور فراهم کردن بستر تبادل نظر 
بین مســتعدین برتر، استفاده از ظرفیت ایشــان در کارگروه های حل مســئله استان و آشنایی 
با برنامه های توانمندســازی، آموزشــی و فرهنگی بنیاد ملی نخبگان برگزار خواهد شد. در این 
گردهمایی برنامه های جدید بنیاد نخبگان استان اصفهان با مستعدین برتر اصفهانی به اشتراک 
نظر گذاشته شده و ضمن تشــکیل پنل های تخصصی در کارگروه های مربوطه ثبت نام به عمل 
خواهد آمد.همچنین در این گردهمایی، مسئولین شهرداری اصفهان نیز حضور خواهد داشت و 
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری بنیاد نخبگان استان اصفهان با شهرداری اصفهان امضا خواهد 

شد.زمان برگزاری این رویداد چهارشنبه پنجم مرداد ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ اعالم شده است.

وز عکس ر

اظهار نظر  روزاخبار

نماینده مجلس:

 فرونشست زمین در حال 
تبدیل به فروچاله است

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه فرونشست زمین در حال تبدیل 
شــدن به فروچاله اســت، گفت: آیا وزارتخانه 
های نیرو و دادگستری و سازمان محیط زیست 
در مقابل هــرج و مرج در برخورد با برداشــت 
آب وظیفــه ای ندارند و نباید بــا این تخلفات 
برخورد کرد؟به گزارش ایســنا، مهدی طغیانی 
در تذکری گفت: مشکل عدیده ناشی از کمبود 
آب در کشور از جمله خشــکی دریاچه ارومیه، 
زاینده رود و تاالب گاوخونــی نتیجه مدیریت 
غلطی است که بر منابع آبی کشور حاکم است؛ 
نتیجه آن را می توان در دشت اصفهان و برخوار 
مشاهده کرد که به طور میانگین ۱۵ سانتی متر 
فرونشست ایجاد شــده و فرونشست زمین 
در حال تبدیل شــدن به فروچاله اســت.وی 
با بیان اینکه متاســفانه مجلــس وقت کافی 
برای بررسی اینگونه موضوعات مهم منطقه ای 
ندارد، ادامه داد: آلودگی محیط زیست ناشی از 
خشکی دریاچه گاوخونی و گرد و غبار سرطانی 
۵ استان را در کشــور تحت تاثیر قرار می دهد و 
نابودی معیشت کشاورزان شرق و غرب و شمال 
اصفهان قابل کتمان نیســت. آنچه که امروز به 
عنــوان آدرس غلط عنوان می شــود تغییرات 
اقلیمی است؛ طبق گزارش فراکسیون محیط 
زیست ۱۸ درصد ناشی از تغییرات اقلیمی است 
ومابقی به مدیریت غلط برمی گردد.این نماینده 
مجلــس همچنین گفت: برخــالف مصوبات 
قانونی باالدســت زاینده رود در هر دو اســتان 
بیش از ۵۱۰ میلیون مترمکعب آب برداشــت 
می شود در حالی که بیش از ۸۳ میلیون مجاز 
نیست و این یعنی تمسخر قانون؛ آیا وزارتخانه 
های نیرو و دادگستری و سازمان محیط زیست 
در مقابل این هرج و مرج در برخورد با برداشت 
آب وظیفه ای ندارنــد؟ گویا قانون جایگاهش 
را از دست داده است. وی افزود: تقاضا داریم 
سازمان محیط زیســت در برخورد با تخلفات 
ادامه پروژه های انتقال آب باالدســت بدون 
اخذ مجوزهای محیط زیســتی، برخورد الزم 

را  انجام دهد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از آغاز موج جدید شــیوع ویروس کرونا و فعالیت ۸۱ مرکز واکسیناسیون در استان خبر داد.سید مرتضی 
حیدری گفت: مراجعات بیماران سرپایی در بیمارستان ها نسبت به هفته های گذشته ۶ برابر افزایش پیدا کرده است.وی افزود: مراکز واکسیناسیون و ساعت کاری 
این مراکز بیشتر شده، حدود ۷۰ مرکز در اصفهان در شیفت های ظهر و عصر و ۱۱ مرکز در شیفت صبح مشغول کار هستند.حیدری ادامه داد: در مراکز واکسیناسیون 
بیشتر واکسن ها وجود دارد و افراد مطابق واکسن های قبلی می توانند واکسن خود را دریافت کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان معتقد 
است: با وجود بازگشت حجاج، پایگاه های سالمت از ۲۶ تیرماه در فرودگاه فعال می شود و اگر عالئمی داشته باشند تست PCR از آن ها گرفته خواهد شد و در 

صورت نیاز بیماران را به بیمارستان منتقل خواهند کرد.

فعالیت 81 مرکز واکسیناسیون در استان اصفهان

عکس: ایسنا



واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی به علت نقص در مدارک، از چرخه انتخابات فدراسیون فوتبال حذف شدند.به گزارش ایسنا، ثبت نام برای انتخابات 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال تا روز بیستم تیر ادامه داشت و چهره های شناخته شده ای با حضور در این فدراسیون، به طور رسمی آمادگی خود را برای حضور 
در انتخابات اعالم کردند.مهدی تاج، عزیزا... محمدی، میرشاد ماجدی، امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی از چهره های سرشناسی بودند 
که برای رقابت در بخش ریاست فدراسیون مدارک خود را ارائه و اقدام به ثبت نام کردند؛ اما کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در آخرین جلسه با بررسی 
مدارک و مطابق اساسنامه و آیین نامه  فقط ثبت نام مهدی تاج، عزیز محمدی و میرشاد ماجدی را مورد تایید قرار داده است.بر اساس اطالع خبرنگار ایسنا، واعظ 
آشتیانی، اسدی و آخوندی به دلیل نقص مدارک از چرخه انتخابات حذف شده اند.اخیرا واعظ آشتیانی یکی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال در نامه 

ای به وزارت ورزش و جوانان به شیوه ثبت نام و مهلت تکمیل مدارک اعتراض کرده  بود.

حذف ۳ چهره شاخص از چرخه انتخابات فدراسیون فوتبال

سه شنبه 28 تیر  1401 / 19 ذی الحجه  144۳ / 19 جوالی  2022 / شماره ۳579

نوری:

 ذوب آهن نمی تواند درخواست های نجومی بازیکنان
 را برآورده کند!

محمد نوری که برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال به جمع کادر فنی ذوب آهن اضافه شده است، 
سابقه بازی در تیم های هما، سپاهان، 
صبای قم، پرســپولیس، المســیمیر، 
تراکتور، پارس جنوبــی و پیکان را دارد. 
نوری حدود یک ســال است که فوتبال 
را کنار گذاشته و برای اولین تجربه خود 
در مربیگــری بــه کادر گاندوها اضافه 
شده است. این مربی سابقه شاگردی 
تارتار در تیم های پرسپولیس، پیکان و 
پارس جنوبی را در کارنامه خود به همراه 
دارد. در ادامه مشروح گفت وگو ایمنا با 

این مربی جوان را می خوانید:
با توجه به اینکه ذوب آهن تمریناتش را زودتر از سایر تیم شروع کرده است، شرایط تمرینات این 

تیم چگونه پیش می رود؟
شاکله اصلی تیم حفظ شده است و دو تا سه بازیکن جدید و جوان به جمع ما اضافه شدند، اما با 
توجه به بودجه ای که باشگاه ذوب آهن دارد، نمی توان برای جذب بازیکن با تیم های دیگر رقابت 
کرد. تمرینات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شــود که ســه بازی دوستانه هم در برنامه 

داریم و آماده شروع لیگ برتر می شویم.
راجع به حضورتان در باشگاه ذوب آهن بگویید؟

از مدیریت باشگاه ذوب آهن بابت اینکه بنده را انتخاب کردند قدردانی می کنم؛ افتخار شاگردی 
تارتار را در تیم های پرسپولیس، پارس جنوبی و پیکان داشتم و خوشحالم که شروع مربیگری ام 
در کنار تارتار و در باشگاه خوب ذوب آهن است. امیدوارم در روحیه بازیکنان تاثیر داشته باشم و 

در کار مربیگری پیشرفت کنم.
بودجه باشگاه ذوب آهن کم است، اما به نظر شما مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال زیاد نشده است؟

قرارداد بازیکنان نسبت به تورمی که داریم پایین است، اما بعضی تیم ها رقم قرارداد بسیار باالیی 
دارند و اندازه ســه الی چهار بازیکن ما پول یک بازیکن می دهنــد و ذوب آهن نمی تواند با آن ها 
رقابت کند. به نظرم با توجه به تورم جامعه این قراردادها حق طبیعی هر بازیکنی است زیرا زحمت 
می کشند و تالش می کنند. امیدوارم سالمت فوتبال و تیم ملی کشورمان را داشته باشیم و بتوانیم 

ذوب آهن را به جایگاهی که از قبل داشته و مدعی قهرمانی بوده برگردانیم.
فکر می کنید در ترکیب تیم از لحاظ بازیکن کمبودی ندارید؟

شاکله اصلی تیم حفظ شــده و چند بازیکن جوان و یک بازیکن خارجی جذب کردیم. نسبت به 
بودجه ای که داریم یارگیری خوبی انجام دادیم؛ امیدوارم روند نیم فصل دوم سال گذشته را ادامه 

دهیم و به جایگاهی که می خواهیم برسیم.
انتخابات فدراسیون فوتبال را پیش رو داریم که با توجه به حواشی اخیر تیم ملی، همه نگاه ها به 
شهریورماه خواهد بود. شــخصی که در رأس فوتبال قرار می گیرد باید چه اقداماتی را در اولویت 

داشته باشد؟
در حال حاضر نابســامانی بدی در فدراســیون و تیم ملی فوتبال شاهد هســتیم که به شخصه 
خیلی ناراحت هســتم. با توجه به این شرایط، رییس فدراســیون باید یک شخص اصلح باشد 
 در گذشته دیدیم که رؤسای فدراسیون اســتانداردهای مورد نیاز را نداشــتند و فوتبال ما ضربه

 خورده است.

   در فاصله کمتر از یک ماه تا شروع لیگ یک، تکلیف 5 تیم مشخص نیست

 بی سر و سامان های فوتبال ایران!

 ایسنا: در حالی که کمتر از یک ماه تا شروع لیگ یک باقی مانده، هنوز تکلیف ۵ تیم 
از ۱۸ تیم حاضر در این رقابت ها مشخص نیست و مالکان آن قصد تیمداری در لیگ 

یک را ندارند.
لیگ دســته اول فوتبال با قهرمانی ملوان و صعود این تیم بــه همراه مس کرمان به 
لیگ برتر پایان یافت. با وجود زیبایی های فصل گذشــته این مسابقات، برای فصل 
جدید هنوز تکلیف چند تیم مشخص نیست و معلوم نیست چه بالیی قرار است سر 

امتیاز آن ها بیاید.
تیم سقوط کرده شهرخودرو دنبال اسپانسر یا داوطلبی می گردد که بخواهد امتیازش 
را به آن واگذار کند. آن ها از کمک مسئوالن مشــهدی ناامید شده اند و حاال به دنبال 
فرار از تیمداری در لیگ هســتند. به گفته حیدرپور، نامه درخواست حمایت آن ها از 
هیئت فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان پاسخی نداشته و این باعث شده تا 
حمیداوی حســابی از کوره در برود. رایکای بابل که طی ۲ هفته پایانی فصل گذشته 
توانســت به ســختی در لیگ یک بماند و امتیازش را حفظ کند، در هفته های اخیر 
امتیازش را برای فروش گذاشت و ســرانجام هم برای آن مشتری پیدا کرد. به گفته 
مالک این باشگاه، امتیاز رایکا به نماینده نوشهر فروخته شده اما هنوز تمامی اسناد 

این واگذاری امضا نشده است.
فجرسپاسی همراه با شــهرخودرو به لیگ یک سقوط کرد تا شــیراز در لیگ یک دو 
نماینده داشته باشــد؛ اما دیگر نماینده استان فارس یعنی قشــقایی دیگر زورش 
به تیمداری رقابت برای صعود نمی رســد و امتیاز آن به فروش گذاشته شده است. 
مالکان این باشــگاه درصدد هســتند تا هر چه زودتر خریداری برای امتیاز قشقایی 
پیدا کنند. این تصمیم شــیرازی ها با عصبانیت هواداران قشقایی همراه شده است. 
یکی دیگر از تیم هایی که هنوز تکلیفش برای فصل جدی لیگ یک مشخص نیست، 
استقالل مالثانی است. تیمی که نه مدیرش مشخص است و نه هنوز تکلیف کادر فنی 
آن معلوم شده است. در مقطعی حتی به گوش رسید که امکان دارد با واگذاری امتیاز 
این باشگاه، نام آن به »پرســپولیس مالثانی« تغییر کند و رنگ لباس آبی پوشان، 
قرمز شود.از ساوه نیز خبر می رسد که خوشه طالیی ساوه وضعیت مبهمی برای فصل 
آینده در لیگ یک دارد و امکان فروش یا واگذاری امتیاز آن به خریداران وجود دارد. 
تیمی که در فصل گذشته در رده پنجم جدول قرار گرفت؛ اما تعلل مدیران آن ها باعث 
شده تا ستاره های خوشه طالیی از این تیم جدا شــوند و حاال تکلیف آن برای فصل 
آینده نامعلوم است.با این تفاسیر، تکلیف ۵ تیم از ۱۸ تیم حاضر در فصل آینده لیگ 
یک هنوز مشخص نیست و مالکان این باشگاها که عمدتا خصوصی هستند، قصدی 

برای ادامه تیمداری در سطح دوم فوتبال ایران را ندارند.

نقل قول  روز

ضرر 25 هزار دالری »میلیچ« به خاطر شکایت از استقالل
هرویه میلیچ از باقی مانده مطالباتش از باشگاه استقالل، باید هزینه دادخواست ۶۰۰ هزاری خود 

را بابت شکایت از این باشگاه پرداخت کند.
با حکم فدراسیون جهانی فوتبال، پرونده شــکایت هرویه میلیچ از باشگاه استقالل به سرانجام 

رسید و این باشگاه باید ۱۶۵ هزار دالر به این بازیکن کراوات پرداخت کند.
پیش از این حکم، میلیچ از بندهــای وجه التزام موجود در قراردادش بابــت تاخیر در پرداخت 
مطالباتش استفاده و علیه استقالل به فیفا شــکایت کرد. این بازیکن در شکایتی که تنظیم و به 
فیفا ارسال کرده بود، بندهای ماهانه و ساالنه خسارت های تاخیر مطالباتش را قید کرد تا بتواند 

رقم مطالبات خود را بیشتر کند. رقم دادخواست این بازیکن حدود ۶۰۰ هزار دالر بود.
باشگاه استقالل پیش تر مبلغ ۲۰۰ هزار دالر به این بازیکن به عنوان باقی مانده مطالبات پیشنهاد 
کرده بود؛ اما این بازیکن این رقم را نپذیرفت و گفته می شد در صورت دریافت مبلغی بیش از ۳۰۰ 

هزار دالر حاضر با توافق با باشگاه استقالل است.
در ادامه باشگاه استقالل نیز نتوانست ارقام پیشــنهادی میلیچ را بپذیرد و در نهایت این بازیکن 
کروات پرونده شکایت خود را به فیفا برد تا تکلیف مطالباتش مشخص شود. در نهایت فیفا حکم 
کرد که استقالل باید ۱۶۵ هزار دالر به میلیچ پرداخت کند و نکته ای که در این رای وجود دارد این 
است که میلیچ از محل مطالباتش، باید مبلغ قابل توجهی را به خاطر هزینه دادخواست ۶۰۰ هزار 
دالری مطالباتش بدهد؛ مبلغی که بیش از ۲۵ هزار فرانک ســوییس )معادل ۲۵۵۰۰ هزار دالر( 
خواهد بود. در نهایت این بازیکن کمتر از مبلغی که می توانســت از باشگاه دریافت کند، نصیبش 

خواهد شد.
 

 خوزستانی ها برای مربیان غیربومی هزینه می کنند 
اما برای بومی ها نه!

سرمربی تیم فوتبال اســتقالل مالثانی گفت: مسئوالن ما غریبه پرست هســتند و برای مربیان 
غیربومی هزینه های آنچنانی می کنند، آن وقت به مربیان بومی اهمیت الزم را نمی دهند.

ابراهیم تهامی با اعالم تمرینات رســمی اســتقالل مالثانی در زمین مخابــرات اهواز، اظهارکرد: 
تست گیری از بازیکنان شــهر فوتبال خیز مالثانی در همین شهر انجام شد زیرا این تیم متعلق به 
مردم خوب و فوتبالی مالثانی است که خوشبختانه نفراتی را هم برای حضور در تیم انتخاب کردم.

وی عنوان کرد:  من یکی از مربیانی هستم که بهترین آنالیز را از تیم های حریف خواهم داشت و 
در اســتقالل مالثانی هم می توانم این کار را به خوبی انجام دهم. من حتی زمانی که کمک مربی 
قلعه نویی، فیروز کریمی و مهابادی نیــز بودم نکاتی را به آن ها درباره تیم هــا و بازریکنان رقیب 

می گفتم که نشان دقت الزمم در ارزیابی از تیم ها بود.
وی در پایان عنوان کرد: متاسفانه مســئوالن ما غریبه پرست هســتند و برای مربیان غیربومی 
هزینه های آنچنانی می کنند، آن وقت به مربیان بومی اهمیت الزم را نمی دهند که امیدوارم این 

نگاه تغییر کند.  
 

شکایت ذوب آهن از فوالد؛ تایید نشد
به دنبال حضور مهران درخشانی مهر، مدافع چپ تیم ذوب آهن در تیم فوالد، باشگاه ذوب آهن 
با طرح شکایتی خواهان دریافت حق رشد در قبال این بازیکن شد.سایت فدراسیون فوتبال در 
خصوص رای این پرونده خبر داد: در پی شــکایت باشــگاه ذوب آهن از باشگاه فوالد خوزستان 
مبنی بر غرامت آموزش مهران درخشــان مهر، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 
یک میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.مهران درخشانی مهر در فصل جدید به تیم گل گهر 

ملحق شده و اردوی تیم فوالد را ترک کرده است.

مستطیل سبز

بازیکن سابق سپاهان:

 سپاهان هرچه در چنته 
دارد رو می کند

کاپیتان پیشین سپاهان می گوید این باشگاه 
هر چه در چنتــه دارد می خواهد برای قهرمانی 
استفاده کند.احمد جمشیدیان در گفت وگو با 
ایسنا درباره فعالیت ســپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت اظهار کرد: باتوجه به ســرمایه گذاری 
گسترده باشگاه سپاهان، بودجه امسال بسیار 
بیشتر از سال  گذشته شده اســت و کادر فنی 
کنونی چند برابر گران تر از کادرفنی قبل هستند. 
سپاهان هر چه در چنته دارد را می خواهد برای 
قهرمانی استفاده کند. در لیگ تعداد محدودی 
بازیکن تاثیرگذار داریم و می شود گفت بیش از 
۸۰ درصد این بازیکنان امسال جا به جا شده اند.

وی ادامه داد: رامین رضاییان خرید مثبتی است 
چون همیشه عملکرد خوبی داشت و تاثیرگذار 
بود. دانشگر یک انتقال جنجالی بود چون از تیم 
قهرمان به یک تیم دیگــر رفت. معموال چنین 
انتقالی یا خیلی زود به نتیجه خوبی می رســد 
یا این که متوجه می شــوند اشــتباه کرده اند. 
حضور این دو بازیکن در تیم های پایتخت باعث 
حواشی بیشتری شــده؛ اما طی دو دهه اخیر 
بازیکنان کمی از دو تیم قرمز و آبی به سپاهان 
نیامده اند چون معموال در اصفهان حاشیه های 
کمتــری دارنــد و در آرامش بیشــتری بازی 
می کنند.کاپیتان پیشین سپاهان اضافه کرد: 
ســپاهان هم باتوجه به نفراتی که در دسترس 
بود، سعی کرده بازیکنان جایگزین را به تیمش 
اضافه کنــد. نمی توانیم بگوییــم عملکرد این 
باشــگاه مثبت نبوده اما باز هم نیاز به تقویت 
دارند. سپاهان در پست هافبک نفوذی و خط 
حمله نیاز به بازیکن و ترمیــم دارد. اگر بتواند 
در این دو پســت بازیکن خوبی جــذب کند، 
جزو مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود. آن ها 
چهار سال پیاپی مدعی بودند و این روند ادامه 
دارد.وی با بیــان این که ســپاهانی ها پا پس 
نکشیده اند و می خواهند یک قدم جلوتر بروند، 
گفت: با آمدن مورایس این مسئله نشان داده 
شد. مربیان خارجی به جذب بازیکنان خارجی 
کمک می کنند و به نظر می رســد باید منتظر 
اضافه شدن یکی دو بازیکن خوب خارجی برای 

طالیی پوشان باشیم.

گفت و گو

وز عکس ر

خداحافظی خاص 
»مولر« با »لواندوفسکی«

توماس مولر، ســتاره آلمانــی بایرن 
با انتشــار پســتی در صفحه رســمی 
لواندوفســکی  از  گرامش  اینســتا
خداحافظی کرد. او با انتشار تصاویری از 
خودش در کنار لوا در این پست نوشت: 
»بهترین آرزوها را برای آینده تو دارم! 
هشت ســال خاص، گل ها و جام ها و 
فراز و نشیب های بسیاری را طی کردیم 
اما همیشــه احترام به روحیه پیروزی 

بین ما بود!«

شــهربانو منصوریان ماجرای درگیــری با پدر یکی 
از ووشــوکاران در آکادمی ووشــو را در گفت و گو با 

»ورزش سه« تشریح کرد.
چندروزپیش فیلمی از درگیری خواهران منصوریان 
با یک مرد که وارد ســالن گرم مســابقات ووشوی 
قهرمانی کشــور جوانان در ورزشگاه آزادی شده، در 
فضای مجازی بارها و بارها دســت به دست شد و 

بازتاب های زیادی هم داشته است. 
با اینکه هنوز اظهارنظری از ســوی طرف دیگر این 
درگیری منتشر نشده، شهربانو منصوریان که در متن 
این درگیری حضور داشته، به عنوان مربی تیم ملی 
ووشوی جوانان گفت که خودش و خواهرش مجبور 

شده اند که از خودشان و بقیه دفاع کنند.
منصوریان به »ورزش ســه« گفت: من که خودم تا 
لحظات آخر در صحنه حضور نداشتم، اما اینطور که 
شنیدم این آقا با مربیان اســتان های دیگر بیرون 

 از سالن نشسته بوده اســت. تلویزیونی در سالن
 گرم وجــود دارد کــه بچه هــا بتواننــد بازی های 
رقبای شان را ببینند. گویا مبارزه دختر این آقا توسط 
یکی از دوستان شان از روی صفحه تلویزیون ضبط 
شده اســت. بعد از باخت این دختر، همان فردی 
که فیلم را ضبط کرده، نزد پدر این ووشوکار می رود 
و می گوید که حــق دخترت را خوردنــد! این باعث 
عصبانیت پدر آن ووشوکار می شود و او هم به داخل 
ســالن حمله ور می شود.  خودم در ســالن بودم و 
دیدم که این دختر با اختالف بــازی را باخت. بعد 
از چند دقیقه از داخل ســالن گرم یا همان چادری 
که کنار سالن برپا شــده بود، صداهای بلند شنیدم 
و فکر کردم این دو ووشوکار بحث شان شده است. 
به ســهیال گفتم برو و آن ها را جدا کن. بعد متوجه 
شــدم که یک آقا داخل چادر آمده و با همه درگیر 
شده اســت. اصال نمی دانم هدف او چه بود و آنجا 

چه می خواست. 
من، سهیال و پریناز مجبور شدیم که جلوی این آقا 
را بگیریم و او را بیرون کنیم. دیدم یکی از بچه های 
ووشوکار زیر دست و پاست و به درگیری وارد شدم. 
وقتی دیدم این آقا مشــت و لگــد پرتاب می کند، 
من هم لگد زدم تــا او از آنجا بیرون بــرود. خدا را 
شکر کسی آسیب ندید، اما اتفاق خوبی نبود و همه 
ناراحت شدند. پخش شدن فیلم هم که دیگر باعث 

شد همه متوجه ماجرا شوند. 

اعتراف شهربانو منصوریان: بله، زدیمش!
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      این بار بی تدبیری به مسجد امام)ره( رسید؛ 

  مرثیه ای برای میراث اصفهان

 مهر:  میراث فرهنگی و بناهای تاریخی سال هاست که در مظلومیت قرار گرفته 
و روز به روز شرایط حفظ و حراست از گنجینه تاریخ ایران اسالمی بدتر می شود. 
این شرایط اسفناک برای ســال های متمادی در اصفهان حاکم بوده و هر روز 
یکی از بناهای تاریخی نصف جهان، شهر میراث هنر اسالمی درگیر چالش های 

مدیریتی و نگهداری می شود.
گنبدهای تاریخی شهر اصفهان از گنبد برخی امامزاده ها نظیر امامزاده درب امام 
و برخی از بناهای سلجوقی در آستانه تخریب و نابودی قرار دارد و هیچ اراده ای 
برای مرمت و حفاظت از این آثار در شهر وجود ندارد؛ اما حاال چند سالی است که 

گستره این شرایط به آثار و گنبدهای جهانی اصفهان نیز رسیده است.
 چند ســال پیش ترک اول گنبد مســجد شــیخ لطــف ا... مرمت شــد و دو

 رنگ شــدن آن همچنین جا نیفتادن برخی لچک ها مزید بر علت شــد تا این 
مرمت با حواشی بســیاری رو به رو شود. بســیاری از کارشناسان و مرمتگران 
نســبت به این مرمت واکنش نشــان دادند و قدرت و منطق نقدهای منفی بر 
توجیهات مســئوالن مربوطه می چربید تا شرایط گنبد مســجد شیخ لطف ا...

پیچیده شود.
در حالی که حواشــی مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... در رســانه ها و در بین 
مخاطبان تخصصی داغ بود، زیر سایه آن گنبد مسجد امام )ره( یا همان مسجد 
جامع عباسی در میدان نقش جهان در حال مرمت بود، مرمتی که حدود ۱۱ سال 

به طول انجامید و مرمتگران بســیاری روی آن کار کردند، گنبدی غول آســا و با 
شرایط ویژه که مرمت آن کار پیچیده و سنگینی بود.

اوایل خردادماه سال جاری بود که مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان اصفهان از اتمام عملیات مرمت گنبد مسجد امام )ره( 
و بازگشــایی داربســت های آن خبر دادند؛ خبری خوب برای میراث فرهنگی 
اصفهان که باعث می شد تا دو نسلی که این گنبد را بدون داربست ندیده بودند، 

شانس دیدن جلوه واقعی یک گنبد صفوی را داشته باشند.
اما دیری نپایید کــه این خبر خوب بــار دیگر تبدیل به مرثیــه ای برای میراث 
فرهنگی اصفهان شد. با باز شدن داربست ها، آرام آرام عکس هایی از آن منتشر 
شد. عکس هایی که در روزهای گذشته در فضای مجازی سر و صدای زیادی به 
پا کرد، در این عکس ها که مقایسه ای بین وضعیت پیش و پس از مرمت است، 
قوسی در بخشی از گنبد مشاهده می شود ضمن اینکه برخی از گل ها و لچک ها 

را نشان می دهد که در حین عملیات مرمت تغییر کرده اند.
این عکس ها بسیار ســریع در فضای مجازی منتشر و با واکنش های متفاوتی 
روبه رو شــد تا این بار گنبد مســجد امــام )ره( نقــل محافــل متخصصان و 

دغدغه مندان میراث فرهنگی اصفهان و ایران شود.

از نظر تمام کارشناسان بهره می بریم
این اتفاقات با واکنش علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان روبه رو شد.وی گفت: تمامی دوستداران مواریث 
ارزشمند میراث فرهنگی این ملت بزرگ نیک می دانند که تمامی تالش خود را 
در حد توان برای حفاظت از میراث ارزشمند ایرانیان به کار می بندیم و ذره ای از 
این هدف بزرگ کوتاه نمی آییم. با توجه به اســتمرار عملیات مرمت در بناهای 
تاریخی و گذشت بیش از ۱۱ سال از عملیات مرمت گنبد عظیم مسجد امام)ره(، 
کار باز کردن داربست ها به تدریج در حال انجام شدن است و مرمتگران با توجه 
به طوالنی شدن این عملیات همزمان با باز شدن داربست ها در حال مرمت های 

موضعی و تکمیلی هستند.
وی با بیان اینکه »معتقدم مواریث ارزشــمند فرهنگی این ملت بزرگ متعلق 
به همگان اســت« تاکید کرد: با تمــام وجود پذیرای تمامی نظرات ارزشــمند 
پیشکسوتان و صاحب نظران در خصوص روند مرمت ابنیه در گذشته و همچنین 
چگونگی انجام مرمت این میراث ارزشمند نیاکان در آینده هستیم. مرمتگران 
پیشکســوت و بومی اصفهان نه تنها طی این مدت طوالنی بلکه حتی هم اینک 
در حال انجام مرمت های پایانی بر روی گنبد هستند و تیمی از کارشناسان ارشد 
مرمت و تزئینات وابسته به آن نیز در کنار این مرمتگران در حال بررسی کارهای 

پایانی و همچنین آنچه که در این ۱۱ سال گذشته است، هستند.

مدیــرکل میراث فرهنگی اصفهــان همچنین از پیگیــری مجدانه در خصوص 
بازنگری مقطعی در خصوص مرمت بخش های مختلف گنبد عظیم مسجد امام 
)ره( اصفهان هم زمان با بازگشایی تدریجی داربست های پیرامون آن خبر داد.

مرمتگر، کاستی ها و اشتباهات را پذیرفته است
ایزدی تاکید کرد: ناظران و مرمتگــران طرح، با باز کردن داربســت های ضلع 
شمالی گنبد نیز متوجه شدند که در بخش انتهای ترک های پانزدهم و شانزدهم 
به ویژه در بخش رأس گنبد، اعوجاجی )ناهمواری( وجود دارد، بنابراین پیمانکار 
طرح که ازجمله مرمتگران پیشکســوت و بومی اصفهان اســت بــا پذیرفتن 
مســئولین امر و قبول این نکته که این بخــش از گنبد نیاز بــه بازنگری دارد، 
اعالم آمادگی کرده در اسرع وقت نســبت به رفع نواقص و ایرادات این بخش،  

اقدام های الزم را انجام دهد.
وی افزود: عمر مفید کاشــی به ویژه در هوای آزاد و با توجه به تغییرات اقلیمی 
در اصفهان، بسیار محدود و درنهایت بین ۲۵ تا ۳۰ ســال است، لذا با توجه به 
مرمت های اساسی متعدد  روی گنبد طی ۴۰۰ ســال گذشته، هیچ گونه کاشی 
اصیل صفوی بر روی ایــن گنبد باقی نمانده، با این وصــف مرمتگران طی این 
مدت ۱۱ سال، نسبت به حفظ کاشی های سالم متعلق به مرمت های دهه های 
گذشته تالش های خود را به کاربرده و این در حالی است که حداقل در ۱۰۰ سال 

گذشته شواهدی در دست اســت که گنبد طی سال های ۱۳۱۶، ۱۳۲۸ و به ویژه 
در دهه هشتاد خورشیدی به طور کامل مرمت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: در این مدت مرمتگران به ویژه 
در مرمت طرح های گل های الله عباســی گنبد متوجه شــدند که در مرمت های 
دهه های گذشته در رنگ بندی برخی از این گل ها ایراداتی وجود داشته،بنابراین 
در مرمت اخیر با نظر کارشناسان خبره رنگ بندی این گل ها بر اساس گل های 

باقی مانده از مرمت های قبلی به گل های اصلی بازگردانده شده است.

لزوم ایجاد کرسی های نقد مرمت
با تمام این تفاسیر تاریخ نشان داده که اشــتباهات مرمتی بارها تکرار می شود 
و این اشــتباهات دســت خود را بر گلوی میراث فرهنگی گذاشته اند و بناهای 
تاریخی را بر لبه تیغ می برند. از این رو  الزم اســت کــه کارگروه ها و گنکره های 
تخصصی نقد پیش و در حین و پس از انجام پروژه های مرمتی مهم انجام گیرد.

در صورت ایجاد چنین فضاهای مشورتی و اشتراکی، با بررسی طرح های مرمت 
و تجربه نوردی می توان از بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری کرد.

خبرنگار مهــر در پایان نوشــت که در روزهای گذشــته بارها بــرای گفت وگو با 
صاحب نظران پیرامون مرمت گنبد مســجد امام )ره( تالش کرده، اما بیشــتر 

اساتید و صاحب نظران سکوت را ترجیح و مصاحبه نکردند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: برای رفع 
معضالت باید در استان اصفهان اقدامات داخلی انجام 
شود، این فرآیند نیازمند همکاری بین استانی و داخل 
شــهری مدیران، هم افزایی، همکاری و مدیریت کالن 
است.محمد نور صالحی با اشــاره به ظرفیت ها و نقاط 
ضعف اســتان اصفهان، اظهار کرد: اینکه گفته شود هر 
کدام از استان های کشور به طور مطلق برخوردار یا محروم 
هستند، تعبیر نادرستی است، تمام استان های کشور 
از جمله اســتان اصفهان عالوه بــر ظرفیت های خوب، 

نقاط ضعفی نیز دارند.وی با بیان اینکه اصفهان استان 
پهناوری اســت که از نیروی انسانی، نخبه های علمی، 
صنعتی و اقتصادی برخوردار است، اما در کنار آن نقاط 
ضعف بسیاری نیز وجود دارد، ادامه داد: اصفهان یک 
شهر تاریخی با قابلیت های بســیار خوب است، اما به 
دلیل دغدغه ها، مهاجرت غیرقابل کنترل و ضابطه مندی 
که در آن اتفاق افتاده است، مورد بی مهری و کم توجهی ها 
واقع شــده که به مرور نقاط قوت آن بــه نقاط ضعف 
تبدیل شده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کــرد: اصفهان از نظر محیط زیســت و آلودگی 
هوا غیربرخوردار محسوب می شود، صنایع مختلف در 
استان مستقر است، این در حالی است اصفهان جزو 
استان هایی با درصد بیکاری باالست.وی خاطرنشان 

کرد: در حال حاضر میزان بیکاری در بعضی از استان ها 
صفر اســت و حتی متقاضیان نیروی کار از استان های 
دیگر هستند، اما اصفهان از این شرایط برخوردار نیست و 
در این بخش مشکالتی وجود دارد.صالحی در خصوص 
لزوم توجه به زیرســاخت های گردشــگری اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: اصفهان زیرساخت های کافی برای 
گردشــگری دارد و توجه به این بخش باید در اولویت 
قرار گیرد، در حال حاضر به این بخش توجه کافی نشده 
است.وی تصریح کرد: از ســویی صنایع دستی و آثار 
تاریخی اصفهان در معرض تهدید اســت و در مجموع 
به دلیل بی مهری هایی که به اصفهان شــده یا به دلیل 
ذهنیت های نادرســتی که وجود داشته، ظرفیت های 

استان مورد توجه واقع نشده است.

رییس شورای شهر:

رفع معضالت اصفهان نیازمند همکاری مدیریت کالن است

معاون شهردار:

30 درصد پسماندهای تر شهر اصفهان شیرابه است
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: بالغ بر ۳۰ درصد پسماندهای تر شهر و 
معادل یک سوم آن، شیرابه اســت.مهدی بقایی اظهار کرد: در فرهنگ تولید پسماند تر و نگهداشت آن 
ایرادهایی وجود دارد به این صورت که پســماندهای تر از تفاله های خشک تفکیک کامل نمی شود و ۳۰ 
درصد پسماندهای شهر اصفهان شیرابه است، در صورتی که باید برای حفظ شهر و سالمتی شهروندان اقدام 
جدی کرد.وی افزود: در نظرسنجی های انجام شده از شهروندان، تاریخ زوج و فرد تقویمی برای قرار دادن 
پسماند تر خارج از منزل در اذهان باقی نمی ماند و اگر به روزهای هفته تغییر یابد، شهروندان بهتر زمان 
قراردادن پسماند تر خارج از منزل را به خاطر می سپارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه پاکبانان شهرداری 
هر شب باید پسماندهای تر را جمع آوری می کردند و از هیچ گونه مرخصی و تعطیلی برخوردار نبودند، در 
طرح جمع آوری پسماند تر بر اساس روزهای زوج و فرد هفته، این حق برای آنها در نظر گرفته شده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تا اطالع ثانوی عالوه بر روزهای 
فرد و زوج هفته، روزهای جمعه نیز پســماندهای تر در معابر اصلی و فرعی جمع آوری می شــود، گفت: 
روزهای جمعه پسماندهای تر از در منازل جمع آوری نمی شود.وی ادامه داد: در مواردی شاهد هستیم که 
شهروندان با این نگاه که ماموران حمل پسماند در هر ساعتی پسماندها را جمع آوری می کنند، در هر ساعت 
از شبانه روز پسماندهای خود را در گوشه کنار معابر فرعی و اصلی قرار می دهند که این اقدام موجب آزار و 
اذیت همسایگان و کسبه شده است.بقایی با تاکید بر اینکه طرح جمع آوری پسماند تر بر اساس روزهای 
زوج و فرد هفته، از سال های گذشته کارشناسی شده بود، اما اجرای آن نیاز به زمان و برنامه ریزی دقیق 
داشت، ادامه داد: تغییر زمان حمل پسماندهای تر از روزهای زوج و فرد تقویم به روزهای زوج و فرد هفته 

در ابتدا به شهروندان اطالع رسانی و پس از شش ماه در محله های شهر اجرایی شد.
 

تغییر در خط یک اتوبوسرانی اصفهان به دلیل حفاری ایستگاه 
متروی ابن سینا

معاون هماهنگ کننده شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: سرویس دهی خط یک 
اتوبوسرانی اصفهان )حدفاصل زینبیه تا پل بزرگمهر( به دلیل حفاری ایستگاه متروی ابن سینا دچار 
تغییراتی شده است.امیرحسن رضازاده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تغییرات اعمال شده 
در خط یک اتوبوسرانی اصفهان، اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات عمرانی ایستگاه متروی ابن سینا 
مسیر این خط حدفاصل زینبیه تا پل بزرگمهر صبح ها تا ساعت ۸ مسدود است و اتوبوس های این خط 
تا چهارراه ابن سینا، خیابان کمال، خیابان ولی عصر، میدان امام علی )ع( و ادامه مسیر تا پل بزرگمهر 
نسبت به جابه جایی مسافران اقدام می کند.وی افزود: مسیر برگشت خطوط ۵۲ و ۷۴ )اطشاران و 
تاالر( نیز به دلیل مسدود شدن چهارراه ابن سینا جهت حفاری ایستگاه مترو، از سمت خیابان کمال 
برقرار نیست و مسیر جایگزین خیابان ولی عصر )عج( در نظر گرفته شده است.معاون هماهنگ کننده 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: شهروندان می توانند پیشنهادها یا انتقادهای 

خود را به شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.
 

توزیع رایگان 5 هزار کیسه برنج بین رانندگان تاکسی اصفهان
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: همزمان با دهه امامت 
و والیت پنج هزار کیسه برنج ۱۰ کیلویی به صورت رایگان بین رانندگان تاکسی، سرویس مدارس و 
آژانس ها توزیع شد.محمد پرورش اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات رفاهی به تاکسیران ها با مراکز 
مختلف رفاهی تفریحی تفاهم نامه منعقد شده و زمینه ارائه خدمات با تخفیف برای آنها فراهم شده 
اســت.وی افزود: مراکز طرف قرارداد برای ارائه خدمات با تخفیف به رانندگان تاکسیرانی اصفهان 
به بیش از ۵۰ مرکز رسیده که در حال افزایش است و اطالعات مربوط به این مراکز از طریق فضای 

مجازی به صورت روزانه به رانندگان اطالع رسانی می شود.

خبر روزاخبار

عضو شورای شهر اصفهان:

جانمایی یادبودهای شهدا 
باید سنخیتی با شهید 

داشته باشد
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه جانمایی یادبودهای شهدا باید سنخیتی 
با شهید داشته باشــد، گفت: اولویت با محله 
شهید یا فضاهای متناسب با شخصیت شهید 
است، به عنوان مثال اگر شــهید ورزشکار بوده 
است، باید فضای ورزشــی برای یادبود در نظر 
گرفته شــود.به گزارش ایمنا، علی صالحی با 
اشاره به دیدار با خانواده شهدای حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در گلستان شهدای اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به اینکــه هم وطنان مان در 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی جزو شهدا 
قلمداد شدند و تفاوتی با ســایر شهدا ندارند، 
یکی از مهم ترین مطالبات مطرح شده از سوی 
خانواده هایشــان توجه ویژه به این شهدا بود و 
انتظار داشتند این توجه به صورت عملی به ویژه 
در حوزه مدیریت شــهری نشــان داده شود.

وی در مورد پیگیری مطالبه خانواده شــهدا در 
شورای نام گذاری، افزود: خانواده شهید منصور 
اثنی عشر درخواســت خود را برای نام گذاری 
یادبودی به نام این شهید به شورای نام گذاری 
اعالم کردند. به ســایر خانواده های شــهدای 
اصفهانی ایــن حادثه نیز اطــالع دادیم که در 
صورت تمایل، آمادگی برای نام گذاری یادبودی 
به نام شهدا در شــهر اصفهان وجود دارد.عضو 
هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
با تاکید بر اینکه مشــارکت شهید اثنی عشر در 
بخشی از طراحی های ســازه مجموعه سالن 
همایش های بین المللی اصفهان بوده است، 
گفت: پیشنهاد داده شــد که پل خروجی این 
مجموعه در ادامه خیابان آبشــار بــه نام این 
شهید به عنوان یکی از چهره های علمی اصفهان 
نام گذاری شود. پل شهید دکتر منصور اثنی عشر 
هم زمان با تولد این شهید با حضور خانواده اش 
رونمایی می شود.وی خاطرنشان کرد: اولویت 
شورای نام گذاری معابر شورای اسالمی شهر 
اصفهان به جهت ادای دین بــه تمام خانواده 
شهدا، نام گذاری معابر، خیابان ها و فضاهای 

شهری به نام شهدای گران قدر است. 

شهردار نوش آباد از آغاز عملیات بلوک فرش گذر فرهنگ و هنر این شهر با الگوی طرح کهن ترین فرش تاریخ دار شناخته شده دوره اسالمی ایران خبر داد.احمد 
شاه باالیی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: گذر فرهنگ و هنر نوش آباد با هدف معرفی جایگاه واقعی فرهنگ و تمدن این شهر در محور ورودی های مجموعه باستانی 
شهر زیرزمینی نوش آباد ایجاد شده که شامل مسجدهای امام علی و جامع، حوض خانه، پایاب، آب انبار و یخچال آن است.وی افزود: گذر فرهنگ و هنر نوش آباد، 
در راستای تقویت و بهبود کسب و کارهای فرهنگی و هنری و مکانی برای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است تا بافت تاریخی این شهر به 
عنوان فضای زنده شهری برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود.شهردار نوش آباد، تصریح کرد: گذرهای فرهنگی، فضایی برای ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان 
و خریداران محصول فرهنگی است ضمن اینکه محل گذران اوقات فراغت و فضایی برای افزایش خالقیت شهروندان محسوب می شوند.شاه باالیی در مورد 
طرح این گذر، گفت: بنا بر پژوهش ها، زیلوی نوش آباد تنها زیلوی شناخته قبل از دوره صفویه است که در موزه ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ روسیه نگهداری می شود 
و  مورخان هنر اسالمی آن را به عنوان شاهکاری از هنر ایلخانی معرفی کرده اند.وی اظهار کرد: زیلوی استاد علی نوش آبادی، یکی از زیلوهای مشهور به لحاظ فرم، 

محتوا و قدمت است و سبک هنری و کتیبه های زیلو، این احتمال را تقویت می کند که در رمضان ۸۰۸ هجری بافته  شده است.

گذر فرهنگ و هنر نوش آباد با طرح کهن ترین فرش تاریخ دار دوره اسالمی

نخستین پروانه 
الکترونیکی ساختمان 

در اصفهان صادر شد
مهدی کمالی، نخســتین شــهروند 
اصفهانی است که پروانه الکترونیکی 
ســاختمان را برای منــزل خود در 
خیابان کشــاورزی واقــع در منطقه 
۱۳ شهرداری اصفهان دریافت کرده 

است.

عکس 
وز خبر ر



   

با توجه به ارزیابی عملکرد روابط عمومی های شرکت های تابعه ملی گاز در حوزه 
خبر توسط روابط عمومی ستاد ملی گاز ایران، شرکت گاز استان اصفهان توانست 
رتبه +A )باالترین رتبه ارزیابی( را در بین شرکت های گاز استانی، مناطق عملیات 
انتقال گاز و شرکت های پاالیشــی  به خود اختصاص دهد.محسن اصغرزاده، 
سرپرست روابط عمومی، در این خصوص افزود : با توجه به برنامه ریزی و هدف 
گذاری صورت گرفته در بخش خبر و اطالع رســانی و با تاکید  مدیریت شرکت 
بر تحقق منویات مقام معظم رهبــری بر»جهاد تبیین«  این واحد توانســت 
با انعکاس به موقع و مطلــوب اقدامات و فعالیت های ارزشــمند همکاران در 
بخش های مختلف شــرکت، در ارزیابی های ماهانه صورت گرفته از  رتبه A به 
+A  ارتقا یابد.وی، با بیان اینکه با همکاری و حمایت مدیران و کارشناسان ، ارائه 
صحیح و به موقع عملکرد و رویدادهای دارای»ارزش خبری«  نقش بسزایی در 
ارتقای جایگاه اطالع رسانی صحیح دارد، گفت: انعکاس اخبار عالوه بر اینکه می 

تواند بیانگر عملکرد و مجموعه فعالیت های شرکت باشد، درشناسایی نقاط قوت 
و قابل بهبود و همچنین تقویت انگیزه کارکنان نیز موثر است.

مدیر عامل آبفای اصفهان بر لزوم توسعه و اســتفاده از فناوری های نوین به 
منظور تسریع در ارائه خدمات به مشــترکان آبفای استان اصفهان تاکید کرد.

حسین اکبریان در بازدید از معاونت خدمات و مشترکین آبفای استان اصفهان 
گفت: با توجه به شاخص بودن بسیاری از روندهای در دست اقدام این معاونت 
در سطح کشور، توسعه و اســتفاده از فناوری های جدید به منظور تسریع در 
ارائه خدمات، الزم به نظر می رســد.وی همچنین افزود: توســعه زیرساخت 
الکترونیکی برای بهینه ســازی فعالیت ها و بازنگری زمــان محور فرآیندها 
برای کاهش محســوس مدت زمان ارائه خدمات، باید مورد توجه قرار گیرد.

اکبریان در این بازدید بر توســعه تحلیل سیستم در بخش های مختلف برای 
اتخاذ تصمیمات دقیق تر و علمی، توجه بیشتر به ارتقای سطح علمی کارکنان 
حوزه مشــترکین به ویژه نیروهای پیمانکاری، جذب نیروهای نخبه و کارآمد 
برای رفع کمبودهای نیروی انســانی حوزه مشترکین، کمک به رفع مشکالت 
پیمانکاران به عنوان بازوی ارائه خدمات به مشترکین، توجه ویژه به توسعه نرم 
افزارهای در دست استفاده در مجموعه و یکپارچه سازی آن ها و برخی نکات 
دیگر مدیریتی تاکید و انجــام این قبیل اقدامات را منطبــق با رویکرد جدید 
آبفای استان اصفهان در قالب کار جهادی مبتنی بر دانش تفسیر کرد.گفتنی 
است؛ مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان از کلیه واحد های مدیریتی در حوزه 
ستادی معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت بازدید کرده و از نزدیک در 
جریان آخرین فعالیت های آن حوزه قرارگرفت.کارکنان حوزه معاونت خدمات 

مشترکین در این بازدید سه ســاعته، در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه های 
خود در ارتباط با امور پرداخته و مسائل و مشکالت خود را با مدیرعامل شرکت 
در میان گذاشــتند.در این بازدید مدیران مربوطه ضمن ارائه گزارش وضعیت 
و شــاخص های عملکردی حوزه کاری خود، اقدامات در دست اقدام در زمینه 
ارتقای امــور و خدمات به ویژه اســتفاده از فناوری های نویــن در جهت ارائه 
خدمات به مشــترکین را برشــمرده و با دیدگاه های مدیرعامل جدید شرکت 
آبفای استان اصفهان در رابطه با روند خدمت رسانی به مشترکین آشنا شدند.

 شرکت گاز استان اصفهان 
در حوزه خبر شرکت ملی گاز ایران اول شد

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

 لزوم توسعه فناوری های نوین
 به منظور تسریع در ارائه خدمات به مشترکان آبفا

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان با اشاره به اینکه سرانه 
تجارت الکترونیک در اصفهان نسبت به کشور پایین تر است، گفت: مشکالت 
ما در استان به دلیل یکپارچه نشدن فعالیت هاست، اگرچه زیرساخت های 

خوبی از نظر لجستیک داریم.
کاظم آیت الهی، در نشست خبری به مناســبت هفته تجارت الکترونیک، 
اظهار کرد: سرانه تجارت الکترونیک در ایران پایین است و متاسفانه سرانه 

اصفهان نیز نسبت به ایران پایین تر است.
وی افزود: با وجود ســهم پایین اســتان در تجــارت الکترونیک، اصفهان 
پتانسیل های بسیاری از جمله جمعیت دانشگاهی و تحصیلکرده برای موتور 
محرک تجارت الکترونیک و همچنین زیرســاخت های بسیاری دارد که به 

دنبال آن می توان شاهد رشد تجارت الکترونیک باشیم.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، تاکید 
کرد: البته اداره پســت و فعاالن این صنف اقداماتی را برای توسعه تجارت 

الکترونیک انجام داده اند.
وی افزود: تجارت الکترونیک مقرون به صرفه اســت و اکنون در این حوزه 
فرهنگ سازی تجارت الکترونیک شــده و به همین دلیل کمیسیونی برای 

تجارت الکترونیک این موضوعات تشکیل می شود.
وی گفت: اقداماتی در این کمیسیون با کمک سازمان نظام مهندسی رایانه، 
صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، شرکت سرمایه گذاری جسورانه 
هدهد، هاب اصفهان، خانه نوآوری اصفهان و مرکز نوآوری رســانه کاما و با 
همراهی اتاق بازرگانی شــکل گرفت و رویداد تجــارت الکترونیک از اول تا 

هشتم مرداد ماه در اصفهان برگزار می شود.
آیت الهی توضیح داد: از یکشنبه تا پنجشــنبه مجموعه دوره های آموزشی 
برای بخش هــای مختلف در حوزه تجــارت الکترونیک برگزار می شــود و 
همچنین در هشــتم مرداد ماه در محل همایش اتــاق بازرگانی  برگزیدگان 
این رویداد مشخص می شــوند که امیدواریم این همایش هرساله با کلیت 

و رشد بهتر برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ســهم پایین اصفهان در تجارت الکترونیک، 
گفت: مشکالت ما در استان به دلیل یکپارچه نشدن فعالیت هاست، اگرچه 

زیرساخت های خوبی از نظر لجستیک داریم.
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان اصفهان با اشاره به ظرفیت 
اســتان در تولیدات خاص همچنین تولید عمده صنایع دســتی کشــور در 

اصفهان و این پتانســیل برای تجارت الکترونیک، گفت: از نظر پتانســیل 
بخش خصوصی سازمان نظام مهندسی رایانه اصفهان بزرگ ترین سازمان 
بعد از تهران است، اما متاسفانه ســرانه ما در تجارت الکترونیک نسبت به 

استان های دیگر پایین است و این به دلیل عدم یکپارچگی است.
وی به رویداد تجارت الکترونیک اشــاره کرد و گفت: ایــن رویداد ممتازی 
خواهد شد و باتوجه به اینک ســابقه چنین رویدادی را در کشور نداشتیم، 

امیدواریم این رویداد موجب یکپارچگی این حوزه شود.
آیت الهی در پاسخ به ســوال دیگر ایســنا مبنی بر آخرین وضعیت دولت 
الکترونیک، اظهار کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی شاهد رشد دولت 

الکترونیک در ایران و استان نسبت به دوره آغازین آن بودیم. 
وی تاکید کرد: امروز شــاهد رشــد فناوری در دنیا هســتیم و دو رســالت 
حاکمیت در این بخش فرهنگ ســازی و ایجاد انسجام برای تحقق دولت 
الکترونیک است که هنوز برای عرضه این خدمات در حاکمیت این انسجام 

ایجاد نشده و شاهد گریز هستیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان اصفهان، افزود: میدان دیدی 
توســط حاکمیت برای تحقق دولت الکترونیک و ارائه منسجم خدمات آن 
وجود ندارد و این زیرساخت هنوز دوام و قوام پیدا نکرده است و ما به عنوان 

بخش خصوصی از سرعت دولت الکترونیک راضی نیستیم

مدیرکل پست استان اصفهان در نشســت خبری به مناسبت 
هفته تجارت الکترونیک، با اشــاره به نقش پســت در تجارت 
الکترونیک، گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی سرانه مرسوالت در پست 
اســت و به دنبال ارتقای جایگاه سرانه مرســوالت با حمایت از کسب و کارها و 

استارت اپ ها هستیم.
حمیدباقری با تاکید بر اینکه در بحث صادرات تجارت الکترونیک سهم چندانی 
نداریم، اظهار کرد: سهم خرده فروشی آنالین در کشور 4 درصد است و اگر کسب 
و کارهای فیزیکی به دنیای مجازی نروند، در آینــده رو به افول خواهند رفت و 

تعطیل می شوند.
در ادامه گزیده ای از صحبت های مدیرکل پســت اســتان در این نشســت را 

می خوانید:
 امروز اگر کسب و کارهای فیزیکی به دنیای مجازی نروند در آینده رو به افول 

خواهند رفت و تعطیل می شوند.
 بسیاری از کسب و کارها و استارت اپ ها در این زمینه موفق نبوده اند. یکی از 
دالیل آن نداشتن شبکه توزیع مناسب و نداشتن سرمایه کافی برای ورود به این 
عرصه است که پست با نقش آفرینی، سکوی تجارت الکترونیک شد و ظرفیت 
و زیرساخت خود را در اختیار کسب و کارها و استارت اپ ها قرار داد که به دنبال 

ارتقای این جایگاه هستیم.
 یکی از زیرساخت های ما وجود نیروی انســانی متعهد و متخصص است و 
پست تنها شرکتی است که توزیع مویرگی مرسوله ها را دارد و به نوعی در توزیع 

تمام بخش های پست به نامه رسان و دستگاه ام پوز مجهز هستند.
اصفهان دومین هاب کشور بعد از تهران محسوب می شود و ظرفیت باالیی در 
جابه جایی مرسوالت دارد و امروز به صورت مستقیم به غیر از چهار استان کشور، 
با بقیه استان ها ارتباط دارد و از مرکز اصفهان تا شهرستان ها روزانه دوبار مبادله 
پستی جابه جا و همچنین از مرکز شهرستان به روستاهای تابعه بین سه تا 6 روز 

مبادله پستی انجام می شود.
 در حال حاضر پنج میلیون و 200 هزار رکورد اطالعات کدپســتی داریم که 10 
درصد حجم کشور اســت و طی یک سال گذشــته این بانک اطالعی به صورت 

آنالین به روز می شود.
 در ســال 1400 ترافیک وارده تجارت الکترونیک در استان 7۹۵ هزار و ۵۵6 
فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 16 درصد رشد داشته و گردش 

مالی آن 164 میلیارد تومان بوده است.
 ترافیک صادره استان 318 هزار و 44۹ فقره بود که با وجود رشد ۵0 درصدی 

نسبت به قبل خود، اما 40 درصد خرید و فروش هایی که وارد استان شده، صادره 
بود. یعنی 100 مرسوله وارد استان شده و 40 مرسوله صادر شده است و گردش 
مالی آن ۹1 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد ما نسبت به سایر استان ها خوب 

کار نکرده ایم.
 در سال 1400 تعداد 1123 فروشگاه اینترنتی در استان اصفهان داشتیم که ۵6 

درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشتیم.
 میزان ترافیک وارده به استان 216 هزار و ۹2۵ فقره مرسوله با گردش مالی 
43 میلیارد تومان بوده که نسبت به سه ماهه سال گذشته 3۹ درصد رشد داشته 
است. همچنین ترافیک صادره از استان طی سه ماهه امسال 7۹ هزار و 42 فقره 
با گردش مالی 17 میلیارد تومان بوده که نســبت به سال گذشته 70 درصد رشد 

داشته است.
 سهم خرده فروشی آنالین در کشور 4 درصد است، این عدد در ترکیه 8 درصد 

و متوسط جهانی آن 1۹ درصد است.
حدود 2۵0 هزار مرکز تجاری در اصفهان داریم که از این تعداد تنها 123 هزار 

مرکز به عرصه تجارت الکترونیک ورود کرده اند.
 متاسفانه  در بحث صادرات تجارت الکترونیک سهم چندانی نداریم. در خرید 
و فروش اینترنتی دست واسطه ها کوتاه شده و موجب مهیا شدن فضای کسب 
و کار برای صاحبان ایده می شــود و این در نهایت منجر به ایجاد اکوسیســتم 

منسجم تجارت الکترونیک خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: امروز در کوتاه مدت مشــکل 
تامین مواد اولیه ذوب آهن حل شده است، اما اگر از من به عنوان مدیرعامل 
برای چهار ســال آینده ســوال کنند، می گویم که برنامه هایی برای حل این 

مشکل با کمک مجموعه معدنی شستا داریم.
ایرج رخصتی، در مجمع فوق العاده و مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان مربوط به سال مالی منتهی به 2۹ اسفند 1400 که با حضور 
بیش از 73 درصد ســهامداران رســمیت یافت، با تحلیل فضای فوالد دنیا، 
اظهار کرد: امروز ساختمان و زیرساخت بیشترین مصرف فوالد دنیا را به خود 
اختصاص داده و ما به عنوان تولیدکننده فوالد مقاطع ساختمانی و فوالدهای 
کیفی و فوالدهای با استحکام باال که نیاز ساخت و ساز کل کشور و دنیاست، 
بیشــترین مصرف را در این تولیدات داریم.وی با اشــاره به سرانه مصرف 
فوالد در دنیا، گفت: ایران در این شــاخص رتبه هشتم را دارد و هم چنین در 
بررســی شــرکت های تولیدکننده فوالد منطقه، ذوب آهن رتبه یازدهم را به 
خود اختصاص داده است.به گزارش ایســنا، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان با بررســی مصرف فوالد ایران، گفت: در حال حاضر ذوب آهن 64 
درصد تیرآهن کشور را تولید می کند و ما در سال گذشته در تولید این محصول 
رشد داشته ایم.وی با اشاره به جایگاه شرکت در شرایط رقابتی، اظهار کرد: در 
سال 1400 ذوب آهن رتبه سوم تولید فوالد خام را با 2 میلیون 48۹ هزار تن 
فوالد خام را داشته است. هم چنین ذوب آهن در سال 1400 نسبت به سال 
13۹۹ در تولید فوالد خام ۵ درصد رشد داشته اســت.رخصتی با بیان اینکه 
ذوب آهن رقبای خوبی در میلگرد کشــور دارد، گفت: به این دلیل استراتژی 
ذوب آهن بر اساس تولید تیرآهن از جمله تیرآهن های با استحکام باالتر و 
خاص است.وی با بررسی وضعیت صادرات ذوب آهن اصفهان، گفت: ۵6.۵ 
درصد صادرات ذوب آهن مربوط به تیرآهن، شــمش 12 درصد و میلگرد ۵ 
درصد است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: صادرات ذوب 

آهن بیشتر برای پوشش دادن نیاز وارداتی این شرکت است.
وی با اشاره به مقایسه شرکت ذوب آهن از نظر فروش، اظهار کرد: ذوب آهن 

از لحاظ تناژ،  رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
رخصتی طی مقایســه این شــرکت با رقبا از منظر ســودآوری، گفت: سود 
ناخالص ذوب آهن 11.3 درصد و سود خالص عملیاتی آن 6.۵ درصد است.

وی با اشــاره به وضعیت تولید ذوب آهن طی سه سال اخیر، افزود: از سال 
۹8 تا 1400 تولید تمام محصوالت در ذوب آهن از جمله کک به عنوان محصول 
میانی افزایشی بوده و یک میلیون و 263 هزار تن در سال 1400 میزان تولید 
آن بوده اســت، همچنین میزان تولید چدن 2 میلیون و 768 هزار تن بود و 

تولید شمش فوالدی و محصوالت نوردی شرکت افزایشی بوده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان همچنین اضافه کرد: جمع صادرات 
ذوب آهن در ســال 1400 نسبت به دو ســال قبل افزایشــی بوده که رکورد 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت این شرکت، گفت: 
وعده دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، امکان تامین 
نسبی بخشی از مواد اولیه و انرژی در کشور، توسعه تکنولوژی صنعت فوالد 
و کاهش هزینه های تولید، هدف گذاری دولت در توسعه شبکه ریلی کشور، 
حضور در تابلوی اصلــی بازار بورس، تغییر الگوی مصــرف از ورق به مقاطع 
سنگین از جمله فرصت های این شرکت اســت.رخصتی، اعتبار شرکت در 
بازارهای داخلی، وجود استانداردها و رویه های بین الملی تولیدات و  وجود 
زنجیره تولید فوالد را از جمله نقاط قوت این شــرکت دانست و افزود: ذوب 
آهن یکی از کارخانه هایی اســت که از ابتدا تا انتهــای خط را دارد. همچنین 
تولید فــوالد تمیز در ذوب آهن از دیگر نقاط قوت این شــرکت اســت. وی 
توضیح داد: 70 درصد تولید فوالد دنیا با روش کوره بلند است که ذوب آهن 
با دارا بودن این روش تولید، پتانسیل خوبی برای تولید فوالدهای خاص و 
تمیز دارد. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به توانمندی در تولید 
محصوالت متنوع و خاص در ذوب آهن، گفت: امروز باید به سوی تولیداتی 
برویم که ذوب آهن قابلیتش را دارد و تولیدات خاصی را داشته باشیم و به 

دنبال کامل کردن سبد محصوالت خود هستیم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مطرح کرد:

سرانه پایین تجارت الکترونیک در اصفهان

مدیرکل پست استان اصفهان مطرح کرد:

رشد 56 درصدی فروشگاه های اینترنتی در استان در سال 1400
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مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

مشکل تامین مواد اولیه ذوب آهن در کوتاه مدت حل شده است
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