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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 رییس اتحادیه خواربار اصفهان می گوید: امروز تنها ۵ درصد اصفهانی ها 
توان خرید برنج ایرانی را دارند؛

گران، لوکس، الکچری!

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
دخالت های غیرتخصصی 
در صنعت، باعث آسیب 
جدی به تولید شده است

 حس تعلق شهروندی
  با تحقق شعار 

»اصفهان من، شهر زندگی«

 تامین بیش از ۷0 درصد
 اراضی طرح نهضت ملی 
مسکن استان اصفهان 

 نوسازی ناوگان حمل 
 و نقل عمومی اصفهان 
با خرید 1۷3 اتوبوس 
جدید و 100 میدل باس

 به جامانده از اجتماع بزرگ عاشقان عاشورایی
 در میدان امام حسین)ع( اصفهان 

گفتنی های شهروندان 
از روند دریافت پروانه 

ساختمان؛

از گالیه تا 
رضایت!

روز گذشته اصفهان آلوده ترین کالن شهر ایران بود؛
 روزبه خیر مسئول

 و خسته نباشی!

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست 
استان، مرگ و میر قوچ و میش های پارک ملی کاله قاضی را تکذیب کرد؛

گلستان بود، نه اصفهان!
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رییس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی:
جلوی کف  شکنی چاه ها در اصفهان گرفته شود

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبر داد:
استقبال عزاداران اصفهانی از پویش نذر خون

نقش ِدرَهم و بازار َدرَهم برَهم!
 نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:

مردم با افزایش قیمت لوازم خانگی از خرید عقب نشینی می کنند؛

شهرداری ورزنه در نظر دارد مزایده عمومی مرحله اول- نوبت اول موضوع فروش پالک مسکونی به شماره سیستمی 2001093739000002 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید.

  www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد. 

متقاضایان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 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.

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/09
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/23

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/02
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/03

- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 21۷/8۷5/000 )دویست و هفده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار( ریال در سامانه ستاد یا فیش نقدی نزد بانک ملی واریز نمایند.
- آدرس شهرداری: استان اصفهان- شهرستان ورزنه- میدان شهرداری- شهرداری ورزنه کدپستی 8375166571 

تلفن شهرداری: 03146482220

آگهی مزایده عمومی

شهرداری ورزنهم الف:1362170

شهادت امام سجاد )ع( را تسلیت     می گوییم

8

زاینده رود را دنبال کنید
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ابتکارعمل جدید »مقتدی صدر« برای تشکیل دولت
یک منبع سیاسی مطلع در گفت وگو با شفق نیوز فاش کرد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر ابتکارعمل 
جدیدی را برای خروج از بحران سیاسی در عراق پیشنهاد کرده است.این منبع درباره جزییات پیشنهاد 
مقتدی صدر تصریح کرد: صدر در پیام هایی به اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان طرح جدیدی را 
برای پایان دادن به بحران سیاسی عراق با تشکیل دولت جدید به آنها پیشنهاد داده است و این پیشنهاد 
بر تشکیل دولتی بدون حضور و مشارکت ائتالف »دولت قانون« به رهبری نوری المالکی و همچنین 
جریان صدر تاکید دارد.وی گفت: وظایف دولت فقط برای یک دوره یک ساله خواهد بود که در این مدت 
کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سپتامبر سال آینده آماده می شود و نخست وزیر 
هم با توافق میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی تعیین خواهد شد.طبق گفته این منبع، رهبران 

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به پیشنهاد مقتدی صدر پاسخ نداده اند.

هجوم »اف بی آی« به عمارت ترامپ 
رییس جمهور ســابق آمریکا می گوید عمارت او در فلوریدا، تحت محاصره، یورش و اشغال گروه 
بزرگی از ماموران اف بی آی قرار گرفتــه و آنها حتی گاوصندوق وی را نیــز تفتیش کردند.»دونالد 
ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا از یورش گسترده نیروهای »اف بی آی« به عمارت خود موسوم 
به »مار-ئه-الگو« واقع در ایالت فلوریدا خبر داد.ترامپ با صدور بیانیه ای گفت که نیروهای اف بی آی 
در تعداد بسیار زیاد عمارت وی را محاصره کرده، به داخل آن هجوم آورده و مشغول تفتیش هستند.

به نوشته رسانه های آمریکایی، وی در این بیانیه اظهار داشت: »این روزها برای ملت ما تاریک است، 
زیرا خانه زیبای من، مار-ئه-الگو در پالم بیچ ایالت فلوریدا، در حال حاضر تحت محاصره، یورش 
و اشغال گروه بزرگی از ماموران اف بی آی است. هرگز چنین چیزی برای یک رییس جمهور ]سابق[ 

ایاالت متحده اتفاق نیفتاده است«.
 

»زلنسکی« خواستار تحریم تمام مردم روسیه شد
رییس جمهور اوکراین اعالم کرد که راه جلوگیری از الحاق قسمت بیشتری از خاک اوکراین به روسیه 
این است که کشورهای غربی تمام مردم روسیه را تحریم کنند زیرا به ادعای او، آنها حامی جنگ علیه 
اوکراین هستند.زلنسکی در مصاحبه با واشنگتن پست گفت: مهم ترین تحریم ها بستن مرزهاست، 
زیرا روس ها خاک کشورهای دیگر را اشغال می کنند. وی افزود که روس ها باید تا زمانی که روش 
خود را تغییر دهند در انزوا زندگی کنند.رییس جمهور اوکراین ادامه داد: مردم روسیه می گویند این 
جنگ به ما ربطی ندارد. کل جمعیت را نمی توان مسئول دانست؛ اما مردم این دولت را انتخاب کردند 
و با آن مبارزه و بحث نمی کنند و بر سر آن فریاد نمی زنند.  زلنسکی همچنین گفت اگر روسیه به همه 
پرسی در مناطق تصرف شده توسط آن کشور برای پیوستن به روسیه اقدام کند، هیچ مذاکره ای از 

سوی اوکراین و متحدان بین المللی آن با روسیه وجود نخواهد داشت. 
 

تنش بین چین و تایوان باال گرفت
»جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان در گفت وگو با شبکه »سی ان ان« در اظهاراتی تند تصریح کرد که 
تایوان از چین هراسی ندارد و همچنان به استقبال از رهبران کشورهای دموکراتیک برای بازدید از این 
جزیره ادامه می دهد.بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه تایوان، »وو« در گفت وگو با  سی ان 
ان گفت که سفر »نانسی پلوسی« رییس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره نماد حمایت قاطع 
آمریکا از دموکراسی تایوان است و این کشور را تشویق می کند تا مقاومت دموکراتیک خود را حفظ کنند.

ارتش چین که بارها درباره سفر پلوسی به تایوان هشــدار داده بود، موجی از رزمایش ها را پس از 
عزیمت رییس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز کرد و موشک های بالستیک را در اطراف تنگه تایوان 

پرتاب کرد و هواپیماها و کشتی های نظامی را در سراسر خط میانی تنگه تایوان مستقر کردند.

فارین پالیسی:

»پوتین کوچولو« در صربستان؛ ماجرا چیست؟

»آماندا کوکلی« در فارین پالیسی نوشت: هنگامی که تنش ها بین کوزوو 
و صربستان باال گرفت، ترس از خشــونت جدی واکنش شدیدی را از 
سوی ماموریت حافظ صلح به رهبری ناتو در پایتخت کوزوو، پریشتینا، 
برانگیخت. در بیانیه ای که منتشر شد، آمده اســت: »]نیروی کوزوو[به 
رهبری ناتو از نزدیک شرایط را زیر نظر داشته و آماده است در صورت به 
خطر افتادن ثبات، مداخله کند. ریشه این مشکل اختالف بین دو کشور بر 
سر اقدامات متقابل اعالم شده از سوی کوزوو در مورد پالک و شناسنامه 
است، اقداماتی که صربستان و صرب های ساکن کوزوو آن را تحریک آمیز 
می دانند، زیرا حاکمیت کوزوو را به رسمیت نمی شناسند. طولی نکشید 
که الکساندر ووچیچ، رییس جمهور صربستان، تیر های لفظی خود را به 
سمت رهبران کوزوو شــلیک کرد. وی در یک کنفرانس خبری گفت: ما 
برای صلح دعا خواهیم کرد و به دنبال صلح خواهیم بود، اما تسلیم نشده 

و صربستان پیروز خواهد شد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: اوضاع در اوایل هفته 
پس از مداخله جف هوونیر، سفیر ایاالت متحده در کوزوو و البی موفق 
او در پریشتینا، آرام شد تا اقدامات را به مدت ۳۰ روز به تعویق بیندازد تا 
هرگونه سوء تفاهم برطرف شود. اما این حادثه زنگ خطر را در سرتاسر 
پایتخت های غربی، که به خطر خشــونت های منطقه ای پس از تهاجم 
روسیه به اوکراین در اواخر فوریه حساس هستند، برانگیخت. )صربستان 
در سال ۱۹۹۸ وارد جنگ با جدایی طلبان کوزوو شد، درگیری که مداخله 

ناتو و در نهایت ایجاد کشور جوان کوزوو  را به دنبال داشت.(
صحبت های سخت ووچیچ همچنین توجه مجدد را به موضع صربستان 
در مورد جنگ روسیه جلب کرد. رهبر صربستان در سخنرانی روز یکشنبه 
خود، کوزوو را متهم کرد که از وضعیت اسفبار اوکراین برای برآوردن منافع 
خود استفاده می کند و خود را نسخه بهتر والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه و رهبر کوزوو را نسخه کوچک تر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور 
اوکراین دانست. ووچیچ گفت:»پوتین بزرگ به پوتین کوچک دستور داد، 
تا زلنسکی جدید در قالب آلبین کورتی ]نخست وزیر کوزوو[کسی را نجات 

داده و با هژمونی بزرگ صربستان مبارزه کند. «
از زمان آغاز تهاجم پوتین، ووچیچ مرز باریکی را بین حمایت از محکومیت 
تجاوز نظامی مسکو توسط غرب و جلوگیری از صدمه غیرقابل جبران به 
روابط صربستان با کرملین، حفظ کرده است. صربستان و بالروس تنها دو 
کشور اروپایی هستند که تحریم هایی را علیه روسیه اعمال نکردند )اگرچه 
مجارستان تمام تالش خود را برای مقابله با هرگونه واکنش اتحادیه اروپا 
به درگیری انجام داده اســت(. عالوه بر این، بلگراد با وجود ممنوعیت 
اتحادیه اروپا برای ورود هواپیما های روسی، تعداد پرواز های مستقیم به 
روسیه را دو برابر کرده است. با وجود خشم رهبران غربی، ووچیچ خرید 
گاز از روسیه را برای سه سال دیگر تمدید کرد، توافقی که مستقیما از طریق 
گفت وگوی تلفنی با پوتین انجام شد. از سوی دیگر، بلگراد تاکید کرده 

است که صربستان از حاکمیت اوکراین حمایت می کند.
ووچیچ، مانند ویکتور اوربان مجارستانی، استدالل می کند که او رهبر کشور 
کوچکی است و باید نیاز های مردم صربستان را برآورده کند، از جمله اینکه 

همچنان به روســیه برای تامین انرژی مورد نیاز خود تکیه کند. او گفت: 
»ما باید زنده بمانیم و  منطقی عمل کنیم. اما بخشی از واکنش صربستان 
نیز ریشه در تاریخ دارد. قبل از جنگ جهانی اول، صربستان آنقدر در مدار 
مسکو قرار داشت که عامل مستقیم جنگ بین امپراتوری های روسیه، 
اتریش-مجارستان و آلمان شد. در طول جنگ سرد، یوگسالوی تحت 
سلطه صربســتان نقش ژئوپلیتیکی بزرگی ایفا کرد - نقشی که همراه 
با یوگسالوی در اوایل دهه ۱۹۹۰ ناپدید شــد. اما خاطرات آن همچنان 

باقی است.
ایوان ویودا، عضو موسسه مطالعات پیشرفته IWM در وین، می گوید: 
»یوگسالوی، که صربســتان بزرگ ترین بخش آن بود، در طول جنگ 
سرد باالتر از وزن خود بازی می کرد. در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، 
دولت یوگسالوی جنبش غیرمتعهد ها را به عنوان صدای سومی بین غرب 
و شرق تاســیس کرد. اما بعد از فروپاشی یوگسالوی همچنان برخی از 
کشور ها خود را تا حدودی قدرتمند می دانند. یعنی وقتی صحبت از ایجاد 
تعادل بین شرق و غرب می شود، صربستان دچار توهم قدرت گم شده 
می شود.«صربستان می گوید که همچنان برای عضویت در اتحادیه اروپا 
تالش می کند، آن ها از سال ۲۰۰۹ در وضعیت نامزدی هستند. اتحادیه 
اروپا از صربستان می خواهد که کشور کوزوو را به رسمیت بشناسد که در 

بلگراد ممنوع است. زمانی که اوالف شولز، صدراعظم آلمان در ماه ژوئن 
به صربستان سفر کرد، ووچیچ او را به دلیل اظهار نظر درباره به رسمیت 
شناختن کوزوو توسط صربستان مورد تمسخر قرار داد. رییس جمهور 

صربستان در یک مذاکره داغ گفت: ما به فشار ها پاسخ نمی دهیم.
روسیه باید ضامن جایگاه صربستان باشد، اما حتی در این موضوع هم 
به ویژه وتوی روسیه در مورد اســتقالل کوزوو در شورای امنیت سازمان 
ملل، بلگراد نگرانی دارد. از زمانی که اولین بمب روســیه در بهار امسال 
خاک اوکراین را به آتش کشید، موضوع کوزوو صرب ها را در تنگنا قرار داده 
است. پوتین در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در آوریل، 
ادعای روسیه در مورد شبه جزیره کریمه اوکراین )که در سال ۲۰۱۴ به طور 
غیرقانونی آن را ضمیمه کرد( با اقدامات کوزوو ها برای استقالل مقایسه 
کرد. زنگ هشدار روز یکشنبه به بروکســل یادآوری کرد که به رسمیت 
شناختن کوزوو از سوی صربستان همچنان بعید است و لکه سیاه روسیه 
در منطقه از بین نرفته است. این مسئله تاثیرات تجاوز روسیه را روشن تر 
می کند، زیرا برخی کشور های ســرکش اتحادیه اروپا از توافق بروکسل 
فاصله گرفته و به صف مسکو می پیوندند؛ اما در عین تالش ووچیچ برای 
حفظ مرز دیپلماتیک، نشان می دهد گاهی هر چقدر که نیروی تعادل زا 

قوی باشد، سقوط در هر شرایطی ممکن است.

جماران: حســین قدیانی، روزنامه نگار اصولگرا در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: خانم شکیبا دارابی 
نه فقط چادری اســت، که فرزند شهید هم هست 
و البته من با توئیت ایشــان مخالفم. اوال در صدا و 
سیما صورت خانم سپیده رشنو محو شده بود. ای 
بسا در فیلمی که سر از مجازستان درآورد، حقه های 
گرافیکی این بال را ســر صورت اعتراف کننده آورده 
باشد. ثانیا اگر یک جو عقل برای مدیران تلویزیون 
قائل باشــیم، حضرات نمی آیند کسی را که این قدر 
تابلو شکنجه شده، بنشانند جلوی دوربین اعتراف. 
این از تکلیف روشــن حقیر با آن چــه خانم دارابی 

توئیت کرد.
در ادامه الزم است یک تکلیف دیگر خود را نیز روشن 
کنم. صد در صد که نه، صد در هزار با این شوآف های 
رسانه ی ان شــاء... ملی مخالفم. واقعا حضرات تا 

کی می خواهند با همان شیوه های منسوخ قدیمی 
به انجام عملیات در جنگ نرم بپردازند؟

می خواهم ببینم خروجی ایــن قبیل اعترافات، آیا 
به تنبه دختر بدحجابی هم منجر می شــود؟ اصال 
که چی؟ طرف را می نشــانیم جلــوی دوربین که 
بگوید من از مســیح علی نژاد خط گرفتم؟ مگر ما 
و بقیه  مردم عادی مثل مــا نمی دانیم این چیزها 
را؟ مگر واضح نیست که مسیح علی نژاد بنا دارد به 
اســم دفاع از حجاب اختیاری، این جور وانمود کند 
که میان نظام جمهوری اسالمی و زن تقابل وجود 
دارد؟ مگر مشخص نیســت که پروپاگاندای غرب 
می خواهد مسئله حجاب را سیاسی کند؟ بگذارید 

حرف حسابم را بزنم.
مادر یک دختر بدحجاب، ضمن این که  دارد فریاد 
می زند »دخترم را نبرید، او مشــکل اعصاب دارد« 

خودش را چسبانده به شیشه  ون گشت ارشاد لیکن 
جناب راننده هم چنان دارد ون را جلو می برد! خدایی 
سپیده رشنو بیشــتر عامل مسیح علی نژاد است یا 
راننده  ون کذا؟ راستی کدام شــان مشکوک ترند؟ 
توی گشت ارشاد که دو ساعت دیگر این دختر را آزاد 
می کنی؛ خب همین االن بی خیالش شــو و نگذار 
این جور چوب حراج بزنند به حیثیت نظام. وا... یکی 
از این فیلم ها ضریب مضاعــف پیدا کند، نه چیزی 
از نوشــته های مطهری می ماند و نــه هیچ چیز از 

گفته های بهشتی.

سپیده؛ عامل »علی نژاد« است یا آن راننده  ون کذا؟

روزنامه همشهری به انسداد پیج میثم مطیعی واکنش نشان داده و در ادامه با مومن نسب گفت وگو کرده، او هم پیشنهاد تحریم اینستاگرام را داده: » در ایران، 
میثم مطیعی، مداح اهل بیت)ع( در شب چهارم ماه محرم با الهام از موســیقی قدیمی مربوط به دوران پیروزی انقالب اسالمی در مداحی با عنوان »لبیک یا 
خامنه ای« اشــعاری در حمایت از مقاومت می خواند و در محکومیت حمله صهیونیست ها به نوارغزه از آماده بودن لشــکر حاج قاسم برای فتح بیت المقدس 
می گوید. بالفاصله بعد از انتشار این محتوا در بستر اینستاگرام، صفحه او در این شبکه مجازی برای سومین بار مسدود می شود«.  روح ا... مومن نسب به تعطیلی 
چندباره صفحه مجازی میثم مطیعی اشاره می کند و می گوید: »صفحه مجازی این چهره مطرح کشور یک میلیون دنبال کننده داشت. اینستاگرام به راحتی این 
صفحه را مسدود کرد. این مسئله نشان می دهد زمین بازی دست دشمن است. زمانی بود که ما را برای فروش واکسن، بنزین و مانند آن تحریم کردند. اما وقتی 
خود تولید کننده واکسن و بنزین شــدیم حتی به رایگان کاال به ما دادند. برای پایان دادن به تهدید فضای مجازی باید مستقل شویم و به شبکه های اجتماعی 

داخلی که امتحان خود را پس داده اند، توجه کنیم.

نقل قول روزتحریم اینستا توسط ایرانی ها به خاطر  »میثم مطیعی«!

وز عکس ر

عکس تراژیک؛ 
کودکاِن قربانی 
حمالت اسراییل

جدال توئیتری »آذری جهرمی« با »مهدی فضائلی«
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در توئیتر سوالی مطرح کرد که با پاسخ محمد جواد 
آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات همراه شد. فضائلی، آذری جهرمی را متهم به »تبلیغات زود هنگام 
برای انتخابات« کرد.فضائلی این سوال را مطرح کرد: »اگر همین امروز حسین بن علی)ع( حاضر شود 
و فریاد »هل من ناصر ینصرنی« سر دهد اکثر لبیک گویان به ایشان از کدام جریانند؟ نیروها و طرفداران 
جبهه مقاومت یا جریان های دعوت کننده به سازش با مستکبران؟«محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ 
نوشت: »البته که »حر« از سپاه کوفه حسینی شد و بسیاری از مدعیان مقاومت از همراهی او جاماندند. 
حسین علیه السالم متعلق به همه  مردم است. عیار مقاومت و سازش کاری هم آن روزهایی مشخص 
می شود که ۷۲ تن در برابر لشکری چند ده هزار نفره تنها بمانند.« در واکنش به آذری جهرمی عضو دفتر 
نشر و آثار رهبر انقالب نوشت: »ظاهرا سوال موجب تکدر خاطر شد! ۱-جناب حر از سپاهی جدا شد که 
اهل سازش با مستکبران آن روزبودند. ۲-زود واردتبلیغات انتخاباتی شده اید! ۳- بله، عیار مقاومت روز 
واقعه معلوم می شود)ان شاءا... سربلند باشیم( ولی امروز از همان روزهایی است که اقلیتی مقابل جبهه 
گسترده استکبار و اعوانش ایستاده اند!«آذری جهرمی هم در پاسخ نوشت: »وقتی سوالی پرسیده شد، 
تحمل پاسخ از اصول اولیه گفت وگو است. می دانستم تحمل ندارید، پاسخ نمی دادم. بر همین اساس 

پاسخ سایر اظهارات نادرست جنابعالی هم ضرورتی ندارد. موفق باشید.«
 

 واکنش وزارت اطالعات به ادعای وجود پرونده 
»ترور بیولوژیک« و شهید شدن امام خمینی)ره(

ایرنا از واکنش »یک منبع مطلع« به ادعاهای اخیر حمیدرضا نقاشیان مبنی بر وجود پرونده ای در وزارت 
اطالعات در مورد ترور بیولوژیک حضرت امام خمینــی)ره( خبر داد.یک منبع مطلع اعالم کرد به دنبال 
ادعاهای اخیر حمیدرضا نقاشــیان مبنی بر وجود پرونده ای در وزارت اطالعات در مورد ترور بیولوژیک 
حضرت امام خمینی)ره( و به دنبال استعالم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( از وزارت اطالعات 
در این مورد، این وزارتخانه عالوه بر تکذیب رسمی اظهارات آقای نقاشیان، رونوشتی از نامه خود را به مقام 
قضایی ارسال کرده است.این منبع آگاه تصریح کرده که نقاشیان در مقطع رحلت حضرت امام خمینی)ره( 
یا پس از آن، هیچ مسئولیتی در وزارت اطالعات نداشته است.گفته می شود؛ ادعاهای کذب آقای نقاشیان 
در انتساب خود به وزارت اطالعات مسبوق به سابقه بوده و نامبرده در سال های گذشته به اتهام »غصب 

عنوان وزارت اطالعات« و عناوین مجرمانه دیگر، دارای چند پرونده در دستگاه قضایی است.
 

طعنه برجامی عبدی:

بسیار هم عالی؛ تبریک، پس زودتر امضا  کنید
عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب به تعریف و تمجید اصول گرایان از توافق احتمالی جدید و برتر دانستن 
آن از برجام ، واکنش نشان داد. »عباس عبدی« فعال سیاسی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
می گویند متنی که روی میز است از هر نظر بهتر از برجام و متن های گذشته است. بسیار عالی تبریک 
می گوییم. زودتر امضا کنید. ما  که از مفاد آن اطالعی نداریم ولی ســر فرصــت و پس از امضا متن را 

می بینیم تطبیق می دهیم. امیدواریم که چنان باشد که گفتید حتما خوشحال می شویم.
 

دومین توئیت تند ضد توافق وزیر »رییسی« 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی رییسی باوجود اعالم دستیابی تیم های مذاکره به متن پیش نویس 
نهایی و جدی شدن توافق، توئیت تند ضدتوافق دیگری منتشر کرد: دولت به دالیل مختلف مذاکر می 
کند اما به قول آیت ا... رییسی ما به آمریکا اعتمادی نداریم. آقا هم فرمودند آمریکا بدعهد و شمر زمان 
است. عقل سلیم می گویدنباید به وعده شمر اعتماد کرد.کارگزاران نظام با هدف بهبود معیشت و حفظ 

اقتدار در حال مذاکره اند. اما مذاکره ای که نتیجه اش خسارت محض نباشد.

کافه سیاست

فعال سیاسی اصولگرا:

نیروهای انقالبی به برجام و 
مذاکرات، ایرادات اساسی 

داشتند 
به گــزارش نامه نیــوز؛ یک تحلیلگر مســائل 
سیاسی گفت: شخص آقای رییسی می خواهد 
نگرش انقالبی داشته باشد و انقالبی عمل کند؛ 
اما مدیرانش با او هماهنگ نیستند. به عنوان 
مثال در قضیه برجام اصالح طلبان و بسیاری از 
اصول گرایان هم جهت بودند. نیروهای انقالبی 
به برجام و مذاکرات ایرادات اساسی داشتند.
محمدصادق کوشــکی درباره چرایــی انتقاد 
اصول گرایــان از عملکرد دولت ســیدابراهیم 
رییسی  اظهار کرد: گرچه شاید چند چهره قدیمی 
اصولگرایی مثل آقای باهنر این دولت را قبول 
نداشته باشند ولی این مالک نیست. معتقدم 
بخشی از مدیران با وجود تغییر دولت همچنان 
برسر کارند و عوض نشــده اند، آنهایی هم که 
تغییر کرده اند عمدتــا نیروهای جوان و میانی 
جناح اصولگرا هســتند.وی با بیان اینکه بدنه 
دولت انقالبی نیست و متعلق به اصول گرایان 
است، درباره انتقاد ذوالنوری به درجازدن دولت 
ســیزدهم، افزود: اصول گرایان بــا نیروهای 
انقالبی یکی نیســتند. وقتی می گویم بخش 
زیادی از مدیران این دولــت از جریان انقالبی 
نیستند، امکان دارد آقای ذوالنوری هم از این 
دولت راضی نباشد.این اســتاد دانشگاه بیان 
کرد: اصول گرایان عملکرد دولت ســیزدهم را 
بپســندند یا نپســندند، بخش عمده و اصلی 
نیروهایی که به دولت اضافه شــدند از جریان 
اصول گرایــی هســتند. بســیاری از مدیرانی 
اصولگــرا و اصالح طلب مشــی دیپلماتیک و 
محافظه کارند بنابراین حضور آنها در مسئولیت 
منتج به تحول جدی و ساختاری نمی شود.وی 
ادامه داد: ما نیروهای انقالبی داریم که به هیچ 
جناحی وابسته نیستند، مهم ترین وابستگی 
شان به انقالب و عامه مردم است، ورودشان به 
هر عرصه ای تحول زاست و محافظه کاری نمی 
کنند، ترسو نیستند، شــجاعت انقالبی را برای 
شکستن تابوها دارند. با این اوصاف معتقدم 
بخش عمده مدیران دولت سیزدهم از جریان 

اصولگرایی و غیرانقالبی هستند.

بین الملل
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توانخریدبرنجایرانیرادارند؛

گران، لوکس، الکچری!
برنجایرانیازسفرههایمردمدرحالحذفشدناست.درحالیایران شایلی قرائی
یکیازبزرگترینقطبهایتولیدبرنجاستکهدرمدتاخیربهدلیل
گرانیسرسامآوراینکاالیاساسی،کمترخانواریتواناییخریدآنرادارند.براساسگزارشهای

میدانیمنتشرشــده،نرخبرنجایرانی
درجهیکدربازارنزدیکبه۲۰۰هزارتومان
شدهاست.ایناتفاقتواناییخریداین
کاالرابهمیزانبسیارباالییکاهشداده
است.هرچندبرنجخارجینیزدرگیررشد
قیمتشدهوازسبدخریدمردمدرحال
حذفشدناست.بههرترتیببایددید
محصولیکهبهطورفراواندراستانهای
شمالیوبرخیدیگرازمناطقکشورکشت
میشودبنابهچهدالیلیباافزایشقیمت

چندبرابریروبهروشدهاست.فعالیتدالالن،جنگروسیهواوکراین،خشکسالیو...هرکدامتاچه
اندازهبرگرانیبیحدوحساببرنجتاثیرداشتهاند.چرابرنجایرانیوتولیدداخلبایدبااینقیمت
سرسامآوربهدستمردمبرسد.درهمینزمینهدبیرانجمنواردکنندگانبرنجدرگفتوگوبا»کسب
وکار«گفت:بسیاریازشرکتهایفعالدربازاردیگرفعالیتیندارندوشرکتهایجدیدیدربازاربرنج
فعالیتخودراآغازکردهاند.اینشــرکتهادرزمینهوارداتبرنجفعالیتدارند؛اماچونمیانگین
فعالیتپایینیدارندعمالتاثیریدربازارنداشتهاند.مسیحکشــاورزاضافهکرد:سال۱۴۰۰بهدلیل
ممنوعیتوارداتبرنج،اتفاقاتناخوشایندیمتوجهبازارشد.توضیحاتیباتوجیهباالدرزمینهرفع
ممنوعیتداشــتیمولیبهدالیلیاینممنوعیتاتفاقافتاد.بخشخصوصیهموارهقصدکمکبه
دولتوبازاررادارد؛امامافیایبرنجایرانیهمدراینمدتبیکارنبودهوبااعمالفشاربهدولتخواستار
اعمالممنوعیتوارداتبود.ویاظهارداشت:درحالحاضربرنجخالصوبدوناختالطایرانیراکمتر
از۲۰۰هزارتوماننمیتــوانخرید.برنجهایموجوددربــازارترکیبیازبرنجایرانــیکیفییاایرانی
پرمحصولویاترکیبیازبرنجایرانیبابرنجخارجیاســت.اینبرنجهادرمحدودهکیلویی۱۵۰هزار
تومانعرضهمیشود.سازماناستانداردکهبرایبرنجخارجی۳۶۰قلمآزمایشانجاممیدهد،درباره
برنجایرانیکهباقیمتهایگزافیعرضهمیشود،هیچآزمایشیانجامنمیدهد.امارییساتحادیه
خوارباراصفهانمیگوید:امروزتنها۵درصدایرانیهاویااصفهانیهاتوانخریدبرنجایرانیرادارند.
رییساتحادیهخوارباراصفهانبااشارهبهافزایشقیمتبرنجایرانیبه۱۰۰هزارتومان،گفت:امروزتنها
۵درصدایرانیهاویااصفهانیهاتوانخریدبرنجایرانیرادارند.مصطفیبحقدربارهافزایشدوباره
قیمتبرنجایرانی،اظهارکرد:متاسفانهسالگذشتهمحصولبرنجشمالبین۲۵تا۳۰درصدکمبود،
همچنینهزینههایبرنجکاراندوتاسهبرابرافزایشیافت.ویافزود:ازسویدیگرچندشرکتبرنج
درشمالکشــورباخریدبرنجهایداخلی،بهنوعیقیمتاینمحصولرادربازارباالبردندوبهنوعی
خردهپاهاقیمتبرنجراگراننمیکنند.رییساتحادیهخوارباراصفهانتاکیدکرد:درکنارگرانیبرنج
داخلی،قیمتبرنجخارجیدربازارتغییرنکردهوبهفراوانیاینمحصولدربازارموجوداست.ویبا
اشارهبهاینکههموارهذائقهبسیاریازایرانیهابرنجایرانیاست،گفت:متاسفانهقیمتبرنجایرانی
ساعتیدرحالافزایشاستوهیچنظارتیدربازارنیست.بحقاظهارکرد:امروزبرنجایرانیدست
بنکدارویانهداللنیستودرانحصاریکتعدادکشاورزیاستکهنیازبهپولندارندوهرسالبرنج
خودرانگهمیدارندتادرتیرماهکشتسالجدیدبهثمربرسد،سپسباقیمتگذاریبرنجراواردبازار
میکنند.ویباپیشبینیقیمتبرنجدربازارطیسالجاری،گفت:اگربرایسالجدیدقیمتبرنج

راپاییننگهدارند،کشاورزانحاضربهکشتنمیشوندواینموجبالتهابدربازارمیشود.

نایبرییساتحادیهلوازمخانگیاصفهان:مردمباافزایشقیمتلوازمخانگیازخریدعقبنشینیمیکنند؛

نقش ِدرَهم و بازار َدرَهم برَهم!

نایبرییساتحادیهلوازمخانگیاصفهانبابیاناینکه
درهماماراتنقشبســیارمهمیدربازارلوازمخانگی
دارد،گفت:نســبتبهســالگذشــتهقیمتلوازمخانگیحدود۲۵درصد
افزایشیافته،اماباهرمیزانافزایش،قدرتخریدمردمکمترمیشــود.
علیرضاقندیدرگفتوگوباایسنا،دربارهافزایشقیمتلوازمخانگیوگالیه
خریدارانازقیمتهاییکهبهروزتغییرمیکند،اظهارکرد:قیمتهایلحظهای
لوازمخانگیمربوطبهکاالهایخارجیاســت،خوشــبختانهلوازمخانگی
خارجیدرکشوربهویژهدراصفهانکمشدهاست.ویبااشارهبهاینکهمردم
استقبالخوبیازلوازمخانگیباکیفیتداخلیپیداکردهاند،گفت:متاسفانه
همانکاالهایباکیفیتداخلی،مالکیبرایافزایشقیمت۱۰یا۱۵درصدی
و...آنهانیستوتولیدکنندهخودسرانهقیمتراافزایشمیدهدوسپسدر
بیننمایندگانفروشخودتوزیعمیکند.نایبرییساتحادیهلوازمخانگی
اصفهانبهکاهشقدرتخریدمردماشــارهکردوافــزود:مردمباهرگونه
افزایشقیمتلوازمخانگی،ازخریدعقبنشینیمیکنند.اینعقبنشینی
بهنحویاستکهمردملوازمخانگیخرابقبلیخودراتعمیرمیکنند،البته
دستمزدتعمیراتمحصوالتنیزباالرفتهاســتوبههمیندلیلامروزدر
بازارلوازمخانگیشاهدرکودهســتیم.ویبابیاناینکهنوساناتنرخدالرو
بهطورکلیارزهایخارجیبرقیمتلوازمخانگیخارجیتاثیردارد،ادامهداد:
درهمبسیارنقشمهمیدربازارلوازمخانگیدارد،بهنوعیقیمتدرهمامارات

مالکقیمتلوازمخانگیاستولوازمخانگیخارجیبعدازاینکهازچینو
دیگرکشورهابهاماراترسید،ازاینکشوربهطورقاچاقواردایرانمیشود.

کمبود لوازم خانگی خرد در کشور
قندیباتاکیدبراینکهخوشبختانهدراصفهانلوازمخانگیقاچاقبسیارکم
است،گفت:متاسفانهکشوردرتولیداتاجناسخردلوازمخانگیهمچون
کاالهایآشپزخانه،چرخگوشت،آبمیوهگیری،گوشتکوب،همزن،چایساز
و...دچارمشکلاســت،چراکهمیزانتولیدکفافنیازکشوررانمیدهد.وی
درپاسخبهاینسوالکهامروزکاالهایلوازمخانگیداخلیلحظهایتغییر
قیمتدارد،توضیحداد:متاســفانهثباتقیمتیدربــازارنداریم؛پیشتربا
تغییرسالاز۱۶فروردینماهشرکتهاهمانندکارخانجاتیخچالوفریزر،
کولر،بخــاریو...افزایش۱۰یا۱۵درصدیقیمترابــرایاجناسخودتا
پایانسالپیادهمیکردند،اماتغییرلحظهایلوازمخانگیبهنوعیاستکه
کارخانهداربهصورتلحظهایقیمتهایخودراافزایشمیدهد،بهایندلیل
کهورقفوالدتولیدلوازمخانگیویاموتوریخچالو...ماهیانهتغییرمیکند،
بنابراینتغییراتقیمتیمتغیراستوفروشگاهدارهموارهباافزایشقیمت
لوازمخانگیمواجهاست.نایبرییساتحادیهلوازمخانگیاصفهاندرپاسخ
بهسوالیمبنیبراینکهشایددرویترینمغازههالوازمخانگیخارجینباشد،
امادرپشتمغازههااینمحصوالتموجوداست،توضیحداد:فروشندگان

لوازمخانگیشــایدچندکاالیبرندلوازمخارجیرادرفروشگاهخودداشته
باشندواگرخریداریازاینمحصولدونمونهبخواهد،تنهایکمحصولدر
مغازهموجوداستومشابههمانمحصولرابایدبهقاچاقچیکاالهاسفارش
دهد،تاواردکشــورکنندکهوروداینمحصولهموارهباتاخیرویاباافزایش
قیمتمواجهاست.ویگفت:اگردرایرانلوازمخانگیباکیفیتوموردنیازرا
تامینکنیمبهطورقطعبهدلیلخدماتپسازفروشجنسداخلی،دیگر

مصرفکنندهمابهسراغلوازمخانگیخارجینمیرود.

برندهای خارجی، خدمات پس از فروش ندارند
قندیبابیــاناینکهطیچندســالگذشــتهبرندهــایخارجیهمچون
سامســونگ،الجی،بوشو...هیچگونهخدماتپسازفروشیدرکشور
ندارند،توضیحداد:اگرمصرفکننده،اینکاالهاراخریداریوفروشگاهدار
جنسآنهاراضمانتکند،ایندروغیبیشــترنیســت،بنابراینمردمباید
نسبتبهاینموضوعهشیارباشــند.ویدربارهازبینبردنفضایرقابتدر
لوازمخانگیوکیفیتپایینمحصوالتداخلی،اظهارکرد:هموارهبایدسازمان
حمایتازمصرفکننــدگانوتولیدکنندگانازلوازمخانگــیایرانیحمایت
کندواینحمایتتنهابرایقیمتنباشدوبهطورکلیاینکاالیایرانیباید
ازاستانداردهایدقیقیبرخوردارباشــد.نایبرییساتحادیهلوازمخانگی
اصفهانافزود:امروزدربرخیازکارخانجاتتولیدلوازمخانگیاستانداردها
بهروزاست،البتهازنهادهایمسئولمیخواهیمکهنظارتبیشتریبرتولیدات
لوازمخانگیداخلیداشتهباشندتامصرفکنندهبتواندکاالهایباکیفیتیرا
خریداریکند.ویبااشارهبهاینکهنسبتبهسالگذشتهقیمتلوازمخانگی
حدود۲۵درصدافزایشیافته،امابــاهرمیزانافزایش،قدرتخریدمردم
کمترمیشود،گفت:ازسویدیگرهزینهتعمیرلوازمخانگیباالرفتهوبهنوعی
هزینهقطعاتباالستوقطعاتلوازمخانگیوارداتیشدهومتاسفانهبرخی
قطعهراتعمیرنمیکنند،بلکهتعویضمیکنندکهاینمسئلهقیمترابرای

مصرفکنندهباالمیبرد.

تاثیر ارزهای خارجی بر قیمت لوازم خانگی

قندیدربارهاینکهدوبارهافزایشقیمتلوازمخانگیخواهیمداشتیاخیر؟
توضیحداد:هیچگاهنمیتوانبهطوردقیقعنوانکردکهدرماهآیندهافزایش
قیمتداریموارزهایخارجــیبرقیمتلوازمخانگیتاثیــرروزانهدارد.وی
البتهاضافهکرد:لوازمخانگیداخلیبایدطبقلیستکارخانهوشناسهکاالو
تولیدآنباسود۴درصدبرایعمدهفروشو۷درصدبرایمصرفکنندهبرای
فروشندگاناعمالشــودواگرکارخانهایقیمتیراتعیینکندوفروشندهبا

قیمتباالییمحصولراعرضهکند،اینتخلفاست.

وزیرراهوشهرســازیازممنوعیتفــروشبلیت
چارتریاربعینخبرداد.رستمقاسمیدرنشست
کمیتهحملونقلستاداربعیناظهارکرد:امسال
قیمتهایبلیتهواپیماتغییرینداشــت،سال
گذشتهوضعیتنامساعدیدرسفراربعینوجود
داشتوبرخیهابدونبلیتیاباقیمتهایگزاف
ازطریقداللهایاچارترکنندهها،اقدامبهتهیهبلیت
کردهبودند.پیشازاینرســتمقاسمیاظهارکرده
بود:فروشبلیتعتباتبانرخمشخصوبهصورت

مستقیمانجاممیشود.ویتاکیدکرد:ممنوعیت
فروشچارتریبلیتهایاربعینابالغشدهاست
ونرخگذارینیزبهزودیانجامواعالممیشــود.
وزیرراهوشهرسازیدربارهدســتورالعملفروش
بلیتهایاربعیــنگفت:اگــرایرالینیبلیتهای
اربعینراقبالبهچارترکنندگانفروختهباشد،تخلف
کردهاستودرصورتیکهایرالینهابهفروشارزی
بهاتباعغیرایرانیادامهدهنددرابتداتذکرمیدهیم
واگررعایتنشــدبهتعزیراتمعرفــیوباآنها

برخوردمیشوند.
قاسمیگفت:فروشارزیبلیتخارجازکشورآزاد
استودردفاترفروشخارجازکشورامکانفروش
ارزیوجوددارد.ویهمچنیندرمراســمقدردانی
ازدستاندرکارانحجاظهارکرد:درسالگذشتهاز

دولتعراقبرایزیــارتاربعینمجوزجابهجایی
۶۰هــزارنفــربــهصــورتهوایــیراگرفتیــم.
وزیرراهافــزود:درخصــوصحجتمتعامســال
بــرایجابهجایــی۴۰هــزارزائــرانهــمصرفا
باهواپیماییایرانایرتردیدهاییوجودداشــتکه
بهخوبیانجامشدوانجامعملیاترفتوبرگشت

باتاخیرکمیصورتگرفت.
وزیرراهوشهرسازیخاطرنشانکرد:ازحدودسه
ماهپیشکارگروههاییبرایزیارتاربعینبااعضای
راهداریراهآهنوســازمانهواپیماییداشتهایم،
پیشبینیمیشودکهپنجمیلیونزائرامسالعازم
کربالشــوندکهازاینتعداد،حدود۳۰۰هزارنفربا
قطار۶۰هزارنفرباهواپیمامابقــیازطریقزمینی

انجاممیشود.

تاکید مجدد وزیر راه بر ممنوعیت فروش بلیت چارتری اربعین

خبر روز

رییساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگری:افزایشحقوقبازنشستگان
از۳۸درصدبه۱۰درصدکاهشیافت؛

»بی عدالتی« بی صدا می بارد
براساسمصوبهدولتسیزدهم،افزایشحقوقمستمریبگیرانغیرحداقلبگیرسازمانتامین

اجتماعی۱۰درصداعالمشدکهبااعتراضبازنشستگانهمراهبودهاست.
بهگزارشخبرنگارایمنا،درتاریخپانزدهمخردادماه۱۴۰۱،دولتمصوبهشــورایعالیکاردرباره
حداقلبگیرانبازنشســتهتامیناجتماعیراتصویبکرد.افزایشمســتمریمستمریبگیران
سازمانتامیناجتماعیهرسالهبراساسمواد۹۶و۱۱۱قانونتامیناجتماعیبایدبهنحویباشد

کهحداقلدریافتیمستمریبگیرانازحداقلحقوقمصوبهمانسالکارگرانکمترنباشد.
حداقلدریافتیکارگرانبرایسال۱۴۰۱درمصوبهشورایعالیکاردرتاریخنوزدهماسفندماه۱۴۰۰،
۵.۵۸۰.۰۰۰توماندرهرماهتعیینشد.برایناساس،هیئتوزیرانمقررکردندکهمیزاندریافتی
بازنشستگان،ازکارافتادگانومجموعمستمریبازماندگانسازمانتامیناجتماعیدرسالجاری
معادلحداقلحقوقودستمزدکارگرانشاغلتعیینشودوافزایش۵۷.۴درصدیداشتهباشد.
همچنینبراساسقانونبودجهسال۱۴۰۱،برایآندستهازمشموالندریافتحقوقبازنشستگی
کهدریافتیبیشازحداقلداشتهباشند،افزایشحقوق۱۰درصدیاعمالشد.همچنیندراین
مصوبهمقررشدهاستکهبرایکمکبهمعیشتمستمریبگیرانباالترازحداقل،مبلغ۶۵۰هزار

تومان)تاسقفدریافتیماهانه۱۰میلیونتومان(بهصورتماهانهپرداختشود.
اینمصوبهباواکنشهاوانتقاداتگستردهایروبهروشدهاست.رعایتنشدنمفادقانونماده۹۶
تامیناجتماعیکشوربااینمصوبهدولتیکیازمواردیاستکهمنجربهاعتراضاتبازنشستگان
شدهاست.برایناساسسازمانتامیناجتماعیمکلفاستمســتمریبازنشستگانتامین
اجتماعیراتعیینودولتآنراتصویبکند.بنابراینتصمیمگیریمســتقیمدولتبرایحقوق

بازنشستگانبااینمادهقانونیمغایرتدارد.
دولتبااینتصمیمگیری،نقشســازمانتامیناجتماعیدرتعیینحقوقمســتمریبگیرانرا
برعهدهگرفتهاســتکهنصصریحقانونرانقضمیکند.همچنینایــنمصوبهبامفادماده۹۶
درخصوصهزینههایزندگیتناســبندارد.دراینمادهمطرحشدهاســتکهمیزانپرداختی
بازنشســتگانتامیناجتماعیبایدباشرایطاقتصادیکشورتناسبداشــتهباشد،ایندرحالی
استکهتورمسنواتپیشینوتورمیکهدرسالجاریوجوددارد،درافزایشحقوقبازنشستگان
درنظرگرفتهنشدهاست.ســازمانتامیناجتماعییکیازسازمانهایغیردولتیاستکهمنابع
آنراکارگرانوکارفرمایانتامینمیکنند.اینســازمانهیچبودجهایازدولتدریافتنکردهو
ردیفبودجهایکهبرایآندرنظرگرفتهشدهنیزصرفابابتپرداختبدهیهایدولتبهآناست.
بنابراینبهنظرمیرســدتصمیمگیریدولتبرایمنابعاینسازمانمغایرتباقوانینومقررات
کشورداشتهباشد.حسنصادقی،رییساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریدراینخصوصبه
خبرنگارایمنا،میگوید:موضوع۱۰درصدسایرسطوحنیزمصوبهایاستکهدولتبرخالفآنعمل
کردهاست.ازسال۵۴تا۱۳۸۳،وزارتبهداشتودرمانمتولیتامیناجتماعیبودهواکنونوزارت
کاراینوظیفهرابرعهدهدارد؛بنابراینوظیفهپیگیریاینمصوباتومطالباتبرعهدهوزیرکاراست.
صادقیاضافهمیکند:دولتدراینموضوعدخالتکردهوافزایشحقوقبازنشستگانرااز۳۸
درصدبه۱۰درصدکاهشدادهوبااضافهکردن۱۳۵هزارتومانبه۵۱۵هزارتومان،حقمسکنرابه

۶۵۰هزارتومانافزایشدادهاست.
ویادامهمیدهد:اگرمابقیحقبازنشستگانپرداختشود،درهرماهفقط۱,۸۰۰میلیاردتومان
هزینهخواهدداشت.ایندرحالیاستکهحقبیمهوصولیدرهرماهبیشاز۴,۷۰۰میلیاردتومان

استوتامینمنابعپرداختاینحقوقبامشکلیمواجهنیست.
صادقیتصریحمیکند:مطالبهسازمانتامیناجتماعیازدولتبیشاز۴۰۰هزارمیلیاردتومان
استودربودجه۱۴۰۱فقط۹۰هزارمیلیاردتومانبرایپرداختبهسازمانتامیناجتماعیدرنظر

گرفتهشدهکهتاکنونهیچبخشیازآنپرداختنشدهاست.

گزارش

خبر

ایسنا:رییساتاقبازرگانیایرانوچینمیگویدقوانینسختگیرانهدولتچینبرایمقابلهباکرونا،پروازبهاینکشوررادشوارکردهاست.اززمانآغازپاندمیکرونا،
دولتهابراساسقوانینوشرایطخود،محدودیتهاییرادرمسیرســفرهایخارجیورفتوآمدوضعکردندکهدرمیانآنها،چین،سختگیرانهترینقوانینرا
داشت.سیاستکرونایصفردولتپکنباعثشده،سفربهچینمحدودیتهایزیادیداشتهباشدوهمینموضوعچهدرتعدادپروازهاوچهدرنحوهمسافرگیری
تاثیراتیجدیگذاشتهاست.باوجودآنکهباآغازواکسیناسیونجهانی،بسیاریازدولتهامحدودیتهایسختگیرانهپروازیرالغوکردند؛اماهمچناندرچین
اینمحدودیتهاپابرجاست.یکیازتاثیراتاینسیاست،افزایشهزینهسفربهچیناست.نگاهیبهبرنامهپروازیازایرانبهچیننشانمیدهدکهعمالجز
هواپیماییماهان،دیگرایرالینهایایرانیوچینی،برنامهپروازیدراینمسیرارائهنمیدهندوبهاینترتیبدرطولهفتهتنهایکپروازازسویهواپیماییماهان
ازتهرانبهمقصدگوانجودرچینانجاممیشود.آنچهکهدراینبینتعجبآوراستقیمتبسیارباالیبلیتاینپروازبرایمسافرانایرانیاست.نگاهیبهسایت
هواپیماییماهاننشانمیدهدکهاولینظرفیتخالیبرایسفربهچیندرهفتمشهریورماهارائهشدهامارقمبلیتپروازبهعددعجیب۱۷۵میلیونتومانرسیده
است.نرخیکهنشانمیدهددرحالحاضرسفربهچینچندبرابرسفربهکشورهایاروپایی،کاناداوحتیآمریکاهزینهدارد.موضوعیکهطبقگفتهرییساتاق

ایرانوچینریشهدرسیاستهایضدکروناییدولتپکندارد.

پرواز تهران – چین: 1۷5 میلیون تومان

 تخلیه غیرقانونی
 30 کانتینر وارداتی

طبقاعــالممدیرعامــلســازماناموال
تملیکی،۳۰کانتینرازحدود۱۳سالپیش
واردبنادرشــدهولیبدوناظهاربهگمرک
وورودبهفرآیندترخیــص،عمدهکاالهای
داخلآنهــاتخلیهوخارجشــدهاســت؛
موضوعیکهحتیبنادروکشتیرانیدراین
سالهاازآنخبرنداشتهواخیراکشفوبه
مقامقضاییاعالمکردهاست.اینجاخروج
غیرقانونیوقاچاقکاالمطرحاستوافراد
تحتپیگردقضاییقرارخواهندگرفت.

عکس خبر روز

رییسادارهامورمعادنادارهکل
صمتاستانخبرداد:

رشد 40 درصدی حقوق 
دولتی معادن استان اصفهان
رییسادارهامورمعادنادارهکلصنعت،معدن
وتجارتاستاناصفهانگفت:حدود۵۲۰میلیارد
ریالحقوقدولتیمعادن،امســالدراســتان
اصفهانوصولشدکهنســبتبهمدتمشابه
سالگذشــتهحدود۴۰درصدرشددارد.محمد
سرجوقیاناظهارکرد:سالگذشته۳۷۰میلیارد
ریالحقوقدولتیمعادناســتانوصولوبه
خزانهکشورواریزشــد.حقوقدولتیبهدرآمد
دولتناشیازاستخراج،بهرهبرداریوبرداشت
ازهرمادهیاموادمعدنیگفتهمیشــود.ویبا
بیاناینکهبراســاسقانونوآییننامهها۱۵
درصدازمبالغوصولشدهحقوقدولتیمعادن
برایایجادزیرســاختهایبخشمعدنباید
بهاستانهابازگشتدادهشود،تصریحکرد:بر
اســاساعالموزیرصنعت،معدنوتجارت،در
بودجهامسال۱۵درصدبهحقوقدولتیمعادن
اختصاصدادهشدهاستکههرسهماهیکبار
بهخزانهاستانواریزمیشود.رییسادارهامور
معادنادارهکلصنعت،معدنوتجارتاستان
اصفهاناضافهکرد:مبالغتعمیمیافتهازحقوق
دولتیمعادنبرایطرحهــایمعدنی،راههاو
زیرساختهایبخشمعدنهزینهمیشود.

ویبابیاناینکهدربیشاز۱۵شهرستاناستان
معدنوجوددارد،اظهارداشــت:قســمتیاز
وجوهاین۱۵درصدنیزبهشهرســتانهاییکه
معادندرآنهــاوجــوددارد،پرداختخواهد
شد.سرجوقیانگفت:اســتاناصفهانازنظر
تعدادمعادنفعالرتبهنخست،تعدادکلمعادن
دارایمجوزپروانهبهرهبرداریرتبهدوم،میزان
ذخیرهقطعیرتبهسومومیزاناستخراجاسمی
رتبهپنجمکشوررادارد.اصفهانبابیشاز۹هزار
واحدتولیدیکوچکوبزرگباسرمایه۲۲۱هزار
میلیاردریالواشــتغال۲۶۳هزارنفروحدود
۱۸۰هزارواحدصنفی،صنعتیتریناستانکشور
بهشمارمیآید.ایناســتانیکیازقطبهای
معدنیوصنایعوابستهبهآندرکشوربهشمار
میآیدو۸۲۸معدنبااشــتغال۹هــزارنفرو
سرمایهگذاریثابت۶۸۹میلیاردتوماندارد.

ایسنا
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       چشمه های اطراف اصفهان را بهتر بشناسیم؛

    از»زرچشمه« تا»نازونک«

ایرانگردی

مفاد آراء
5/105 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3582 - 1401/04/02 هيات اول آقای رمضانعلی مزروعی به 
شناسنامه شماره 1136 کدملي 1288150466   صادره  فرزند احمد در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 95/30 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 32  اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت قربانعلی مزروعی سبدانی 
از سند شماره 50437 مورخ 1350/08/27 دفترخانه شماره 29 اصفهان و با توجه به نامه 

شماره 16/1400/52137 مورخ 1400/11/19 اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19

م الف: 1355280  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/106 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1311 مورخ 1401/4/29 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حســين 
حيدريان دستجردی  به شناسنامه شــماره 85 کدملی 1288531060 صادره اصفهان 
فرزند رحيم در ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی با کاربری کشاورزی  به مساحت 
660/98 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4687 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای باقر 

آقاجان )مالک رسمی( خريداری گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1361572  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/107 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 140160302011000049 مورخ 1401/05/12هيات اول  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خوانسار، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن عادلی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 791 صادره از خوانســار در يک قطعه زمين به مساحت 
945/27 متر مربع پالک 910 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ  انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 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 و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360583  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

5/108 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 140160302011000050 مورخ 1401/05/12هيات اول  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خوانســار، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سيد 
حسين سيد صالحی فرزند سيد علی بشماره شناســنامه 365 صادره از خوانسار در يک 
قطعه زمين قلمستان به مســاحت 3576/15 متر مربع پالک 1292 فرعی از 26 اصلی 
واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ  انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
ا عتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360594  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

5/109 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1386 14016030200700 مورخ 31 / 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 آقای علی محمد 
حسن پور سودرجانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 11 وکدملی 1111575266 
 صادره از فالورجان درششدانگ يک قظعه زمين کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت
 28 / 2166 مترمربع پالک 7 فرعــی از 21 اصلی واقع در ســودرجان انتقال موروثی 
ازمالک رســمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يــک ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360915 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/110 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1696 14016030200700 مــورخ 21 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای تيمورابراهيم وند فرزند محمد بشــماره شناسنامه 276 وکدملی 2000946781 
صادره از دزفول درششدانگ يک باب خانه به مساحت 88 / 196 مترمربع پالک 411 
اصلی واقع در شرودان فالورجان خريداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حسين 
دولت آبادی فرزند محمود محرزگرديده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 
تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1361539 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
ابالغ اخطاریه

5/111 خانم الله عباسی فرزند مظاهر مجهول المکان همسر شما آقای بهمن استوان 
برابر دادنامه شــماره 14019390001080679 شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
لنجان تقاضای طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت يک هفته پس از انتشار اين 
آگهی در دفترخانه طالق شماره 149 زرين شــهر به آدرس اصفهان زرين شهر خيابان 
شريعتی روبروی شبکه بهداشت چمران حاضر در غير اين صورت طبق مقررات اقدام به 
ثبت طالق خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد شد. م الف: 1360923 

غالمرضا ترابيان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرين شهر 

اصفهان برخالف تصور خیلی ها، شهری کویری و خشک نیست بلکه می توان مناطقی را در آن پیدا کرد که پر اســت از آبشارها و چشمه های خروشانی که باعث سرسبزی 
اطراف خود نیز شده اند و زندگی و شور و نشاط را به این منطقه بخشیده اند. این روســتاها و جاهای دیدنی اطراف اصفهان به تنهایی گزینه خوبی برای سفر به ویژه در این 

روزهای گرم سال هستند.

1- دره بید فریدن
دره بید فریدن یکی از مناطقی است که طبیعت زیبایش زبانزد  خاص و عام شده است . تماشای مراتع سرسبز و کوه های بلند، آب و هوای خنک و مطبوع و وجود چشمه های 
آبی که از بین کوه سرچشمه گرفته اند فرصت خوبی برای یک سفر یک روزه به اطراف اصفهان را به وجود آورده تا فارغ از هر گونه شلوغی و هیاهو در دل طبیعت بکر منطقه آرام 
بگیریم.وجود چشمه های پرآبی مثل چشمه آقا خان، چشمه روغنی و چشمه سفید این منطقه، دره بید را به منطقه ای معروف برای مسافران تبدیل کرده است. البته شهرت 

این منطقه فقط به چشمه های آن خالصه نشده بلکه وجود دشت الله های واژگون قرمز این منطقه را به یکی از گردشگرپذیرترین مناطق اطراف اصفهان تبدیل کرده است.

2- آبشار شاه لوالک
این آبشار یکی از آبشارهای دائمی اصفهان است که در بهار دارای آب فراوان بوده و در زمســتان با قندیل های یخی منظره ای بکر به وجود می آورد. فرق این آبشار با دیگر 
آبشارهایی که قبال دیده اید در این است که آبشار شاه لوالک از چشــمه ای پر از آب در دیواره کوه سرچشمه می گیرد و درست مانند یک رود روان به زمین می ریزد. طبیعت 

اطراف منطقه و این آبشار فرصت خوبی برای یک طبیعت گردی همراه با خانواده را به وجود آورده است.

3- زر چشمه
زر چشمه یا زرین چشمه در روستای کوهستانی هونجان واقع شده است. زرین چشمه از دل سنگ ها بیرون زده و رودخانه ای را تشکیل داده و هم نشینی این رودخانه در 
کنار طبیعت سرسبز و زیبای اطراف بهترین فرصت برای یک پیک نیک خانوادگی است.نکته جالب درباره این چشمه این است که مردم محلی روستا بر این اعتقاد هستند 

که نوشیدن از آب این چشمه برای مریضی های گوارشی بسیار مناسب است.

4- پارک سرچشمه خوانسار
پارک سرچشمه خوانسار با مساحتی ۱۵ هکتاری و دارا بودن دو چشمه طبیعی چشمه مرزنگشت و چشمه پیر و آب و هوای خنک و درختان سرسبز و بلند تبدیل به یکی از 
مناطق مناسب برای گردشگری شده است. در این منطقه آالچیق هایی نیز وجود دارد که می توانید برای استراحت در چنین چشم انداز زیبایی چند ساعتی استراحت کنید.

5- چشمه مرغاب عسگران
چشمه مرغاب با مرکز شهر اصفهان حدود یک ساعت و نیم فاصله داشته و یکی از بکرترین مناطقی است که می توانید در اطراف اصفهان برای یک طبیعت گردی بی نظیر 
تجربه کنید. آب زالل این چشمه و طبیعت زیبای اطرافش و وجود امکانات رفاهی و تفریحی در این منطقه آن را تبدیل به یک پتانسیل گردشگری در اصفهان کرده است.

در فصل بهار و تابستان می توانید سری به چشمه مرغاب بزنید چون طبیعت کوهستانی این منطقه باعث شده تا در زمستان شاهد هوایی بسیار سرد در منطقه باشید.

6- چشمه ناز ونک
اگر بخواهیم از طبیعت، روستا و جاهای دیدنی اطراف اصفهان حرف بزنیم یکی از زیباترین مکان هایی که می توان از آن صحبت کرد ، چشمه ناز ونک است. البته فاصله سه 
ساعته این چشمه تا اصفهان شاید شما را برای این سفر منصرف کند؛ اما اگر از زیبایی های این چشمه بشنوید سختی این سفر سه ساعته را به جان می خرید تا از نزدیک 
شاهد زیبایی چشمه ناز ونک باشید.این چشمه با آب خنک و گوارا و آب و هوای مطبوعش و دارا بودن امکانات مثل پارکینگ، فروشگاه و سرویس بهداشتی، مکان خوبی 

برای یک خوش گذرانی و گشت و گذار شده است.

روستای تاریخی برسیان در شرق اصفهان در جلگه رودخانه همیشه زنده زاینده رود، در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر اصفهان و در پایان منطقه سر سبز براآن شمالی 
در ناحیه شرق قرار گرفته است.برسیان یا بارسیان که به احتمال قوی در اصل پارسیان بوده و ساکنین دهکده نام محل سکونت خود را بیسیون نیز  تلفظ کرده اند، 
آب و هوای دشتی،   معتدل و خشک دارد. این روستای قدیمی یک مســجد جامع، چهار زیارتگاه به نام های امامزاده شاه  مراد، امامزاده شاه مردان، امامزاده 
شاه لنگر، امامزاده شمس ا... و هم چنین یک کاروان سرای شاه عباسی دارد. مجموعه معماری بومی و آثار مذکور بسیار جالب توجه است. ارتفاع دهکده از سطح 
دریا۱۵۱۹ متر است. روســتای تیمیارت در فاصله ۳کیلومتری شمال دهکده برسیان، روســتای جور در فاصله یک کیلومتری غرب دهکده، روستای جنبزه در 

فاصله ۲کیلومتری شرق آن و روستای چم به فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب دهکده برسیان واقع شده اند. 
برسیان با ساختار نسبتا متراکم بر سر راه ارتباطی اصفهان-بندر عباس، نایین،کرمان، یزد، مشهد واقع شده که این راه ارتباطی، روستا را به دوقسمت شمالی و 
جنوبی تقسیم کرده است. باد غالب موجود در این منطقه بادهای پاییزه و زمستانه هســتند که جهت وزش این بادها اغلب از جهت غرب به شرق است. اهالی 

برسیان مردمانی مسلمان، شیعه مذهب، فارسی زبان و با گویش و لهجه اصفهانی هستند و شغل اکثر مردم برسیان هم کشاورزی است. 

برسیان؛ سرسبز و خوش آب و هوا
روستا گردی
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مدیرکل انتقال خون استان:

رشد 2۸ درصدی اهدای خون اصفهانی ها در تاسوعا و 
عاشورای امسال

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از رشــد ۲۸ درصدی اهدای خون اصفهانی ها در عاشــورا و 
تاسوعای امســال خبر داد و گفت: طی این دو روز، هزار و ۵۹۱ نفر در استان موفق به اهدای خون 

شدند.علی فتوحی اظهار کرد: در ۱۰ روز 
اول محرم امســال، ۷ هــزار و ۸۴ نفر 
برای اهــدای خون در اســتان مراجعه 
کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۶۷۲ نفر 
موفق به اهدای خون شدند.وی افزود: 
در روزهای تاســوعا و عاشورای امسال 
هزار و ۲۵۵ نفر در پایــگاه اهدای خون 
خواجو پذیرش شــدند که هزار و ۶ نفر 
خون اهدا کردند.مدیــرکل انتقال خون 
اســتان اصفهان به مراجعه هزار و ۹۳۹ 

نفر برای اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا اشــاره و تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۵۹۱ نفر 
موفق به اهدای خون شدند که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد خون گیری داشتیم.وی گفت: 
در دهه محرم امسال آمار مراجعه برای اهدای خون در پایگاه خمینی شهر هزار و ۹۲ نفر بود که از این 
تعداد ۸۶۵ نفر خون خود را اهدا کردند که نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشت.فتوحی، 
ذخیره کنونی خون استان اصفهان را ۹ روز اعالم و خاطرنشان کرد: فعال کمبودی در هیچ گروه خونی 
نداریم، اما اگر کمبودی در گروه های خونی داشته باشیم طی فراخوانی از شهروندان برای اهدای 

خون دعوت می کنیم.
 

پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی دانشگاه معارف 
قرآن و عترت اصفهان

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان در مقطع کارشناسی رشته های مختلف دانشجو می پذیرد.
رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان گفت: دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان بدون 
کنکور در مقطع کارشناسی رشته های مشاوره، علوم قرآن و حدیث، روانشناسی، حقوق، فقه و مبانی 
حقوق اسالمی و علوم تربیتی دانشجو می پذیرد.محســن حاج کاظمیان، دارا بودن مدرک دیپلم 
چهار ساله نظام قدیم یا پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید یا دیپلم نظام جدید )۳_۳_۶( 
همچنین ثبت نام در سایت سازمان سنجش را از شرایط ثبت نام در این دوره ها اعالم و اضافه کرد: 
عالقه مندان می توانند برای پیش ثبت نام عدد ۵ را به شماره  ۰۹۱۳۰۹۱۳۲۱۴ارسال و مراحل ثبت 

نام خود را طی کنند.
 

برخورد با زمین خواری 120 میلیارد ریالی در اصفهان
فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از رفع تصرف اراضی ملی در 
سه پرونده به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال در یک هفته اخیر خبر داد.سرهنگ امیرسعید باقری 
گفت: با حکم قضایی، شش هزار و ۴۴۵ مترمربع زمین به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد ریال در نیاسر 
رفع تصرف و مستحدثات موجود نیز قلع و قمع شــد.وی افزود: در شهرستان نجف آباد هم هزار و 
۸۴۴ مترمربع زمین به ارزش ۷۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال رفع تصرف فوری شد.فرمانده یگان 
حفاظت اراضی استان اصفهان از رفع تصرف ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان سمیرم هم 

خبر داد و ارزش این زمین را ۱۵ میلیارد ریال اعالم کرد.

 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان
 مرگ و میر قوچ و میش های پارک ملی کاله قاضی را تکذیب کرد؛

گلستان بود، نه اصفهان!

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان گفت: مرگ جمعی قوچ و میش هــا در پارک ملی و 
پناهگاه حیــات وحش کاله قاضــی در فضای مجــازی غیرواقعی و 

نادرست است.
حسین اکبری با اشاره به باز نشــر مکرر خبری غیر واقعی و نادرست 
درباره مرگ جمعی قــوچ و میش ها در پارک ملــی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی  اظهار کرد: همانطور که در آبــان ماه ۱۴۰۰ هم اعالم 
شد؛ فیلم بازنشر شــده مرگ و میر قوچ و میش ها در فضای مجازی 
مربوط به فروردین ۱۳۹۸ در پارک ملی گلســتان واقع در شمال شرق 

ایران بوده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی حفاظت محیط زیست 
اســتان  اصفهان افزود: بر اساس بررســی های آن زمان، دلیل تلفات 
قوچ ها در آن پارک عامل بیماری همه گیر، ســموم یا عوامل انســانی 
تشخیص داده نشــد بلکه مرگ و میر، بیماری ناشی از تغییر ناگهانی 
دما و یخبندان اعالم شد که رویدادی کامال موقت بوده و در همان زمان 

برطرف شده است.
وی درباره نــژاد قوچ های تلف شــده گفت: همانطور کــه در این فیلم 
مشخص اســت، قوچ و میش ها دارای نژاد »اوریال« بودند که نژادی 

مختص شمال شرق ایران اســت در حالی که جمعیت قوچ های پارک 
ملی کاله قاضی در استان اصفهان از نژاد قوچ و میش »اصفهان« است 

که ظاهری به نسبت متفاوت با قوچ اوریال دارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان با بیان اینکه شــرایط خاص توپوگرافی و زیستگاهی 
پارک ملی کاله قاضی به دلیل داشــتن ارتفاعات کامال صخره ای برای 
کل و بز وحشی و از نظر زیســتگاه های دشتی برای آهو مناسب است، 
افزود: پارک ملی کاله قاضی برای گونه قوچ و میش وحشی که وابسته 
به تپه ماهور ها و نواحی کوهستانی غیر صخره ای است، به اندازه کافی 
مناسب نیســت و به همین دلیل قوچ و میش پارک ملی کاله قاضی 
دارای جمعیت پایین و متغیر بین ۶۰ تــا ۱۰۰ رأس و محدود به دو لکه 

زیستگاهی در نقاط چشمه توتی و سروش جان است.
اکبری دربــاره حمله ملخ ها بــه منطقه گفت: پار ک ملــی کاله قاضی 
پوشش علفی و مرتعی نسبتا ضعیفی داشته و خشکسالی های شدید 
نیز در این منطقه حکمفرماست و بنابراین استفاده از سموم برای مقابله 
با ملخ که معموال در کشــتزار ها انجام می شــود، بیانگر این نکته است 
که خبر سم پاشی و مسمومیت حیات وحش اساسا غیر کارشناسی، 

نادرست و کذب تنظیم شده است.

با مسئولان جامعه

مدیر روابــط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان از اســتقبال مطلوب عزاداران حسینی در 
اســتان اصفهان از پویش نذر خــون در دهه محرم 

به ویژه در تاسوعا و عاشورا خبر داد.
فرشته آرامش گفت: در حال حاضر اکثر پایگاه های 
خون گیری در سراسر اســتان با حجمی از مراجعه 

کنندگان برای نذر خون مواجه هستند.

وی اظهار داشــت: مرکز ثابت خون گیری اصفهان 
واقع در میدان خواجو از ساعت هشت صبح لغایت 

۱۴ آماده پذیرایی از اهداکنندگان خون است.
مدیر روابــط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان افــزود: همچنین مرکــز ثابت خون گیری 
خمینی شهر، کاشان، شهرضا، نجف آباد، خوانسار و 
گلپایگان از ساعت هشت صبح تا ۱۳ دایر و پذیرای 

عزاداران حسینی برای اهدای خون است.
وی خاطرنشان کرد: امســال یک واحد سیار خون 
گیری در خمینی شــهر با توجه به کثرت عزاداران و 
استقبال برای نذر خون مستقر شد.آرامش افزود: 

نیاز به خــون و فرآورده های آن به صــورت روزانه و 
مستمر است بنابراین ضروری است اهداکنندگان 
به صورت مستمر در این امر خداپسندانه شرکت و 

بیماران نیازمند به خون را یاری کنند.
 در سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۹۴ نفر برای اهدای خون 
در استان مراجعه کردند که از این تعداد۱۳۳ هزار و 

۹۴۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.
همچنین در چهار ماه اول امســال ۵۷ هزار و ۶۷۷ 
نفر برای اهدای خون به مراکز استان مراجعه کردند 
که از این تعداد ۴۶ هزار و ۵۳۰ نفر موفق به اهدای 

خون شدند.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبرداد:

استقبال عزاداران اصفهانی از پویش »نذر خون«

بازدید وزیر کشور 
از مرز شلمچه

وزیر کشــور در ســفری یک 
روزه برای بررسی زیرساخت 
های تردد زائــران به عراق، به 

خرمشهر سفر کرد.

معاون سیاسی فرمانداری فریدون شهر:

خسارت سیل به حوزه های شهری و روستایی فریدون شهر 
شدید است

معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری فریدون شهر گفت: بارندگی چند روز گذشته موجب بروز سیل و 
خسارت شدید به حوزه های شهری، روستایی و عشایری شد، به طوری که ۱۵ کیلومتر جاده روستای 
»وزوه« مسدود شــد.علی کاظمی درباره بارندگی های چند روز گذشته در شهرستان فریدون شهر و 
خسارات سیل، اظهار کرد: بارندگی های چند روز گذشته موجب بروز سیالب و خسارت به حوزه های 
شهری، عشایری و روستایی شــد. در حوزه شهری بارندگی شــدیدی در فریدون شهر رخ داد که در 
نتیجه آن ۷۰ مورد آب گرفتگی منازل و مغازه ها را داشتیم. به دلیل شیبی که شهرستان دارد سیالب 
رسوباتی را از ارتفاعات باالدست با خود آورده که این رسوبات موجب پر شدن کامل جداول شهری شده 
و خساراتی را نیز به زیرساخت ها وارد کرده است.وی افزود: شهرداری فریدون شهر به دلیل ضعف بنیه 
مالی و کمبود اعتبارات حتی از داشتن یک کف کش برای تخلیه آب از منازل و مغازه ها محروم است، 
به طوری که آب گرفتگی مغازه ها را با سطل رفع می کردند.معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری فریدون 
شهر و بخشدار بخش موگویی با بیان اینکه خسارات سیل به بخش روستایی و عشایری شهرستان 
شدید بود، گفت: طی چند روز گذشته ۴۰ خانوار عشایری درگیر سیل شدند به طوری که چادرهای آنان 
دچار آب گرفتگی شد و وزش شــدید باد چادرهای آنان را پاره کرد و تمام وسایل زندگی آنان در داخل 
چادر مانند آرد و پوشاک از بین رفت. کاظمی تصریح کرد: در حوزه روستایی با حجم بارندگی که رخ داد 
روستای »وزوه« دچار سیل شد، به طوری که ۱۵ کیلومتر جاده روستایی آن خسارت شدید دید و ۳۰۰ 
دام روستاییان تلف شد و ۴۰ کلونی زنبور عسل و ۳۰ تخته چادر دامداران در مراتع از بین رفت. همچنین 
۴۰ هکتار باغات میوه گردو روستاییان دچار خسارت شدید شــد و کانال های آب این روستا تقریبا از 
بین رفت.وی افزود: همچنین ۷۰ خانوار در روستای »وزوه« دچار سیالب و آب گرفتگی منازل شدند. 

 

وقوع سیالب در روستاهای وزوه، هیران و پشتکوه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از بروز خسارت درپی وقوع سیالب در روستاهای وزوه، 
هیران و پشتکوه فریدون شهر خبر داد.منصور شیشه فروش گفت: شــامگاه شانزدهم مردادماه 
سیالب در روستا های وزوه، هیران و پشتکوه فریدون شهر به وقوع پیوست.وی افزود: این سیالب 
منجر به بروز خسارت به محل اسکان، راه های روستایی، بخش کشاورزی و دام های عشایر مستقر 
در منطقه مذکور شــد، اما خوشبختانه خســارات جانی در پی نداشــت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: تیم های امدادی مدیریت بحران اداره راهداری و هالل احمر به 

منظور امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
 

3 مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در کاشان
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری کاشــان گفت: انفجار در یک منزل 
مسکونی موجب مصدوم شدن یک مرد ۴۸ ساله و دو زن ۴۷ و ۱۹ ساله شد.روح ا... فدایی اظهار 
کرد: انفجار در یک منزل مسکونی در کاشان موجب مصدوم شدن یک مرد ۴۸ ساله و دو زن ۴۷ 
و ۱۹ ساله شد.وی افزود: درپی تماس برقرارشده با ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر این 
حادثه در ساعت ۸:۰۴ دقیقه  واقع در خیابان فاضل نراقی، تیم های عملیاتی از ایستگاه شماره چهار 
این سازمان به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشان افزود: پس از عملیات، در بررسی های اولیه نشت گاز، عامل این اتفاق تشخیص داده شد، 
اما علت اصلی حادثه در دســت بررسی است.فدایی با اشــاره به اینکه این حادثه موجب تخریب 
قسمت هایی از منزل و ســوختن قابل توجهی از اثاثیه منزل شــد، افزود: افراد مصدوم ناشی از 

سوختگی توسط تیم های عملیاتی اورژانس در محل به مراکز درمانی منتقل شدند.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان

روز گذشته اصفهان آلوده ترین کالن 
شهر ایران بود؛

 روزبه خیر مسئول
 و خسته نباشی!

بر اساس اطالعات ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، در بین هشــت کالن شــهر کشور 
دیروز)۱۸ مردادماه( شهر اصفهان آلودگی هوا 
را با وضعیت بسیار ناسالم تجربه کرده است. 
کیفیت هوای چهار کالن شهر نیز در وضعیت 
قابل قبول قرار داشــت. به گزارش ایسنا، بر 
اساس اطالعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت 
هوای هشت کالن شهر کشور، دیروز آالینده 
شاخص هوای اصفهان ازن با میانگین ۲۰۵ 
بود و به عنوان آلوده ترین کالن شهر کشور در 
وضعیت بســیار ناســالم قرار گرفت.پس از 
آن کیفیت هوای سه کالن شــهر اهواز، تهران 
و کرج با رســیدن به عــدد ۱۴۶، ۱۲۴ و ۱۰۴ 
در شرایط ناســالم برای گروه های حساس 
قرارداشت. مردم در شــهر تهران آلودگی هوا 
را با آالینده شاخص ازن تنفس کردند؛ اما در 
شهر اهواز و کرج آالینده شاخص ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون بوده  اســت.اهالی شهر 
اراک، شیراز، تبریز و مشــهد هوا را با آالینده 
شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و به 
ترتیب با میانگین ۸۱، ۷۹، ۶۳ و ۵۲ در شرایط 
قابل قبولی تنفس کردند.به گزارش ایســنا، 
شــاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته 
اصلی تقسیم بندی می شــود. بر اساس این 
تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا »پاک«، از 
۵۱ تا ۱۰۰ هوا »قابل قبول)سالم( یا متوسط«، 
از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا »ناســالم بــرای گروه های 
حساس«، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا »ناسالم برای همه 
گروه ها«، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا »بسیار ناسالم« و 
از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شــرایط کیفی هوا »خطرناک« 

است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ۳۴۹ کالس درس در قالب ۷۰ مدرسه در مهر امسال به آموزش و پرورش استان اصفهان تحویل 
داده می شود.مجید نسیمی  اظهار کرد: ٣۴٩ کالس  درس با زیربنای بیش از ۶۱ هزار متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان تا مهر ماه امسال تکمیل و 
تحویل دستگاه تعلیم و تربیت اصفهان می شود. وی ادامه داد: محور اصلی فعالیت نوسازی مدارس امسال  تکمیل طرح های نیمه تمام است که در حال حاضر 
۴۷۴ طرح در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۶۳ طرح با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان در حال احداث است.نسیمی با تقدیر از حضور 
مستمر خیران در کنار اداره کل نوسازی مدارس اصفهان گفت: یکی از بسته های تحولی که در راستای اجرایی شدن زیر نظام تامین فضا و تجهیزات سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش توســط وزیر آموزش و پرورش ابالغ شده طرح آجر به آجر است.مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان اصفهان افزود: 
این بسته در واقع مشارکت های مردمی که پیش از این وجود داشته است را بین همه مردم گسترش می دهد تا افراد حتی با کمک کردن در حد هزینه یک آجر 
هم در این کار نیک سهیم شــوند.وی با تاکید بر نیاز به کمک خیران برای رفع مسائل ضروری و اساسی فضا های فیزیکی آموزش و پرورش گفت: تاکنون چهار 
پویش»مهر را با محرم آغاز کنیم«، »من مادرم، بچه های ایران فرزند من«، »آجر های مهربانی« و »به رنگ مدرسه« اجرا شده است و خیران بسیاری در استان 
در این پویش ها شرکت کردند.نسیمی همچنین با اشاره به استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس استان اصفهان گفت: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۳ 

هزار کالس درس در استان به سیستم استاندارد گرمایشی مجهز شده است.

تحویل ٣4٩ کالس درس در اصفهان به آموزش و پرورش

عکس: تسنیم

رییس گروه آب زمین شناسی سازمان 
زمین شناسی:

جلوی کف  شکنی چاه ها در اصفهان 
گرفته شود

رییس گروه آب زمین شناسی ســازمان زمین شناسی با اشاره به 
اینکه فرونشســت زمین در اثر برداشت بی رویه آب، پایین رفتن 
سطح آب زیرزمینی و در نتیجه تراکم الیه های ریزدانه خاک اتفاق 
می افتد، گفت: راهکار کنترل فرونشست دشت های کشور به ویژه 
دشت های اصفهان در گام نخســت باید جلوگیری از پایین رفتن 

سطح آب زیر زمینی و برداشت بی رویه باشد.
ایمان انتظام با اشاره به مصارف زیاد آب در بخش های کشاورزی، 
صنعت و شرب، خاطرنشــان کرد: بیش از ۸۰ درصد برداشت آب 
زیرزمینی کشور در بخش کشاورزی اتفاق می افتد؛ از این رو باید 
ابتدا بهره برداری در بخش کشاورزی بهینه شود و نوع محصولی 
که کشاورزان می کارند از نظر اقتصاد آبی به صرفه باشد و حرکت 
به طرف بهره برداری بیشــتر با اســتفاده از آب کمتر جهت دهی 
شــود.وی تصریح کرد: جلوی کف شــکنی و پایین رفتن چاه ها 
برای برداشت آب در شرایط کنونی باید گرفته شود، زیرا منابع آب 
زیرزمینی اصفهان توانایی این را ندارد که چاه های عمیق تری در 
آن حفر شود.انتظام ابراز داشــت: با مدیریت منابع آبی و کاهش 
برداشــت بی رویه از عمــق زمین می توان تا حدی فرونشســت 
را کنترل کرد که الزمه آن اتخاذ سیاســت های ســختگیرانه آبی 
است.رییس گروه آب زمین شناسی ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشــور در رابطه با اظهار نظراتی مبنی بر اینکه 
به دلیل شــدت فرونشست در دشــت اصفهان، در صورت بارش 
شدید در این شــهر احتمال وقوع حوادثی مشــابه رانش زمین 
در امامزاده داوود)ع( تهران وجود دارد، خاطرنشــان کرد: اظهار 
نظر در خصوص هر پدیده ای نیازمند مطالعات و بررســی به طور 
مجزاســت، زیرا حادثه ای که در امامزاده داوود)ع( یا روســتای 
مزداران فیروزکوه اتفاق افتاد تا حدی متفاوت از وضعیتی است که 
در کالن شهر اصفهان می توانیم شاهد آن باشیم.وی با بیان اینکه 
وقوع زمین لغزش در یک منطقه بستگی به زمان و شدت بارندگی 
در ۲۴ ســاعت و توپوگرافی زمین دارد، خاطرنشان کرد: وضعیت 
توپوگرافی امامــزاده داوود با شــهری مانند اصفهــان متفاوت 
است؛ بحث چرایی وقوع حادثه در امامزاده بر اثر بارندگی شدید 
مفصل اســت، اما اصفهان شهر بزرگی اســت که مناطق مختلف 
آن، توپوگرافی مختلفی دارند و این ها قابل مقایســه نیستند. به 
صورت کلی فرونشســت و زمین لغزش رابطه مســتقیم ندارند 
البته فرونشست می تواند با تغییر توپوگرافی بر تجمع آب هنگام 

بارندگی های شدید وسیل تاثیر گذار باشد.



10 بازیکن کنونی تیم استقالل سابقه گلزنی به سپاهان را دارند و با انگیزه زیادی خود را برای مسابقه حساس هفته نخست آماده می کنند.در یکی از حساس ترین 
بازی های هفته نخست لیگ برتر، استقالل و سپاهان در ورزشــگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می روند. بازی های استقالل و سپاهان همواره جذابیت های 
خاصی داشته و امسال نیز با توجه به حضور مربیان خارجی روی نیمکت دو تیم و البته جذب ســتاره های پرتعداد در ترکیب آنها به نظر می رسد بازی زیبایی را 
شاهد خواهیم بود. جدا از حواشی احتمالی دیدار استقالل و سپاهان، یک نکته جالب درباره ستاره های کنونی تیم آبی پوش پایتخت وجود دارد که به باز کردن 
دروازه حریف اصفهانی برمی گردد. از بین بازیکنان کنونی استقالل 10 بازیکن در فهرست این تیم هستند که در گذشته با پیراهن تیم های مختلف سابقه گلزنی به 
سپاهان را دارند و برای مسابقه روز جمعه نیز باانگیزه زیادی خود را آماده می کنند.پیمان بابایی، مهاجم تازه وارد استقالل که از تراکتور به آبی ها پیوست، با زدن 
4 گل به سپاهان رکورددار گلزنی به این تیم محسوب می شود.همچنین محمدحسین مرادمند، مدافع آبی پوشان هم دوبار سابقه گلزنی به سپاهان را در گذشته 
دارد و اگر مشکل خدمت سربازی اش حل شود و در هفته اول به میدان برود، انگیزه زیادی برای تکرار این اتفاق خواهد داشت.  سجاد شهباززاده و مهدی مهدی 
پور هم دیگر استقاللی هایی هستند که مثل مرادمند در سال های گذشته دو بار دروازه اولین حریف این فصل آبی ها را باز کرده اند.صالح حردانی، آرش رضاوند، 
کاوه رضایی، ارسالن مطهری، آرمان رمضانی و جعفر سلمانی هم در گذشته هرکدام یک بار سابقه گلزنی به سپاهان را دارند.10 بازیکن مذکور قطعا انگیزه زیادی 

برای تکرار گلزنی به سپاهان دارند؛ البته که سایر بازیکنان هم بدشان نمی آید در این مسابقه جذاب نام خود را به عنوان گلزن ثبت کنند.

مهاجم تازه وارد استقالل، رکورددار گلزنی به سپاهان
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واگذاری حق پخش لیگ عربستان با قرارداد هزار میلیاردی
حق پخش لیگ عربستان با مبلغی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان به شبکه »اس اس سی« واگذار 
شد.فدراسیون فوتبال عربستان از امضای قرارداد حق پخش انحصاری جام پادشاهی، لیگ حرفه ای 
و سوپرجام عربستان با شبکه اس اس سی، شرکت ورزشی عربستانی به مدت سه فصل با قراردادی به 
ارزش ۹00 میلیون ریال سعودی )حدود هزار و سیزده میلیارد تومان( خبر داد.طرف های قرارداد در بیانیه 
مطبوعاتی مشترک خود اظهار کردند که با توجه به بیانیه اتحادیه فوتبال در ژوئیه 2021 مبنی بر راه اندازی 
پخش تلویزیونی، این توافق نامه امضا شده است. شبکه اس اس سی اشاره کرد که پنج برنامه فوتبال 
عربستان سعودی با نشریه های خبری داخلی برای بینندگان پخش خواهد شد و همچنین مسابقات 

به صورت رایگان با فناوری های SD و HD از طریق کانال های اشتراکی مخابره می شود.

پاسخ منفی »بولونیا« به یونایتد: 

»آرناتوویچ« فروشی نیست!
مارکو دی وایو، مدیر ورزشــی بولونیا، اعالم کرد که این باشــگاه به هیچ وجه حاضر به فروش مارکو 
آرناتوویچ نیست.منچســتریونایتد که همچنان به دنبال تقویت تیمش برای فصل جدید اســت، 
پیشنهادی را برای جذب آرناتوویچ ارائه کرده بود.گفته می شود که پیشنهاد رسمی این باشگاه برای 
جذب این بازیکن باتجربه بولونیا نزدیک به هشت تا ۹ میلیون یورو بوده اما خیلی زود از سوی مدیران 
این باشگاه رد شده است.با این حال، رسانه های انگلیسی خبر داده بودند که شیاطین سرخ قصد دارند 
پیشنهاد جدیدی را با مبلغ باالتر برای جذب این بازیکن ارائه کنند و امیدوار هستند که تا پیش از پایان 
پنجره نقل و انتقاالت موفق به انتقال آرناتوویچ به اولدترافورد شوند. اما به نظر می رسد با وجود تمامی 
تالش های صورت گرفته از سوی این باشگاه لیگ برتری، بولونیا هیچ عالقه ای به فروش این بازیکن 
 33 ساله که فصل گذشته 14 گل در 33 بازی برای این تیم به ثمر رساند، ندارد. دی وایو اظهار داشت:

» بازی در پنجره نقل و انتقاالت آسان نیست. صحبت های زیادی مطرح شده؛ اما ما می خواهیم مارکو 
را حفظ کنیم. او هسته اصلی پروژه ماست. پیشنهادها برای او باعث افتخار است اما تصمیمی برای 
فروش او نداریم.«همچنین در پاسخ به ســوالی درباره مبلغ پیشنهادی یونایتد گفت:» مسئله پول 
نیست. ارزش بازی و حضور او در این باشگاه برای ما بسیار ارزشمند و قیمتی است. می خواهیم با او 

جلو برویم چون باور داریم که می تواند باعث رشد ما شود.«

ادعای نماینده دادستان:

»گیگز« عمدا نامزدش را مورد ضرب و شتم قرار داده است
یکی از اتهامات اصلی رایان گیگز، سرمربی سابق تیم ملی ولز، ضرب و شتم عمدی نامزد سابقش در 
طول مدت ارتباط با اوست.اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گیگز که روند جمع آوری شواهد 
و مدارک درباره آن از مدت ها قبل آغاز شده بود، برگزار شد. این ستاره سابق منچستریونایتد که اخیرا 
روی نیمکت تیم ملی ولز نیز حضور داشت حاال با اتهامات بسیاری از جمله ضرب و شتم، رفتار کنترل 
کننده و آزار کیت گرویل، نامزد سابقش، در فاصل سال هایی 2017 تا 2020 روبه رو شده است.گیگز 
برای اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در این دادگاه حاضر شد و تمامی مواردی را که به او منتسب 
شده بود، رد کرد. پیتر رایت، نماینده دادستانی، در جایگاه دفاع از شاکی حاضر شد و اعالم کرد که گیگز 
طی درگیری  که نوامبر 2020 رخ داده است به صورت کامل کنترلش را از دست داده و به صورت عمدی 
با سرش ضربه ای را به سر و صورت نامزدش وارد کرده که باعث شده است صورت و لب های کی گرویل 
زخمی و کبود شود. رایت همچنین تاکید کرده که این فقط یک نمونه از رفتارهای نادرست او در طول 
این بازه سه ساله بوده است. پیش از این گفته شده بود که گیگز حتی به آزار و اذیت خواهر نامزدش نیز 
متهم شده و کیت را هم بارها به صورت احساسی و کالمی آزار داده است. کریس داو، وکیل این ستاره 
سابق یونایتد، تمامی این اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که خط قرمزهایی وجود دارد که گیگز 

هرگز از آنها عبور نمی کند. 

جنگ داخلی اسپانیا؛ این جنگ سال هاست بین رئالی ها و بارسایی ها در جریان  زینب ذاکر
است؛ می گویند در طول حکومت ریورا و به خصوص ژنرال فرانکو )1۹75-1۹3۹(، 
تمام مذاهب و گونه های مختلف زبان به جز مربوط به مردم کاستیا، نابود و سرکوب شدند. به همین دلیل بود که 
مردم کاتاالن به تیم شان لقب »فراتر از یک باشگاه« را دادند. در واقع مردم آن منطقه، تنها راه مقابله با فرانکو و بیان 
کردن مخالفت های خود را، پیوستن به باشگاه بارسلونا می دانستند چون هم ریسک کمتری داشت و هم کامال 
قانونی بود.البته در زمان فرانکو، بازیکنانی از هر دو تیم بودند که با حکومت فرانکو دچار مشکل شده و زجرهای 

زیادی کشیدند.
به هرحال بارســلونا در طول زمان برای مردم کاتاالن و هوادارانش واقعا تبدیل به محبوبی فراتر از یک 
باشگاه شد و بعد هم با بازی های زیبا، جذاب و رویایی به یکی از پرطرفدارترین تیم های فوتبال جهان 
تبدیل شد. این تیم محبوب طی چندسال اخیر البته افت کرد و از آن سال های رویایی دور شد؛ اما با 
بازگشت الپورتا و پیوستن »ژاوی« به نیمکت بارسا، ناگهان ورق برگشت و بارسلونا تبدیل به تیمی 
شد که در فصل نقل و انتقاالت تابستانی سال جاری در اروپا، تقریبا اکثر ستاره های فوتبال جهان در 
تقالی پیوستن به این تیم بودند؛ از جمله »لواندوفسکی« و »رافینیا« که تمام تالش شان را کردند 
تا لباس آبی و اناری را به تن کنند و در نهایت هم موفق شدند. اکثر بازیکنان پس از شنیدن صحبت 
های »ژاوی« و آگاه شدن از پروژه ای که او برای بارسای جدید درسر دارد، مشتاق پیوستن به این تیم 
بودند و همین موضوع هم کنجکاوی ها برای دیدن بارسلونای این فصل و پروژه وسوسه انگیز آقای 

سرمربی را شدت داده و باال برده است.بارسا البته در فاصله یک هفته تا شروع اولین دیدار 
خود در فصل جدید اللیگا با مشکل عدم ثبت قرارداد بازیکنان جدید مواجه شده 

است. خوان الپورتا، رییس بارسلونا معتقد است که برای ثبت قرارداد بازیکنان 
جدید، دیگر نیازی به فعال شــدن اهرم مالی چهارم نیست؛ اما رییس 

اللیگا از نظر او »سنگ اندازی« می کند. خوان الپورتا، طی دو ماه گذشته 
با طرح های اقتصادی ویژه خود، توانسته شرایط را تا اندازه ای بهبود 
ببخشد. بارسلونا 25 درصد از حق پخش بازی های خود را فروخت و 
هفته پیش نیز 24.5 درصد از بارسا استودیو را به ارزش 100 میلیون 
یورو واگذار کرد تا در مجموع بیش از 700 میلیون یورو درآمدزایی کند. 
این مبلغ تا حدی کمک خواهد کرد بارسا بتواند خریدهای جدید خود را 

ثبت و برای جذب چند بازیکن دیگر هم اقدام کند. بارسلونا اخیرا مدارک 
و مستندات مالی الزم را برای اللیگا ارســال کرد ولی برای ثبت قرارداد 

خریدهای جدید و دو بازیکن تمدیدی )عثمان دمبله و ســرجی روبرتو( 
مجوز نگرفت.هفته گذشته رادیو کاتالونیا مدعی شد که خوان الپورتاممکن 

است به زودی اهرم اقتصادی چهارم را هم فعال کند؛ اما مارکا ادعا کرد که الپورتا 
در تماس با خاویر تباس، رییس اللیگا، بــه او گفته از نظر آنها 700 میلیون یورو 
درآمدزایی از فروش دارایی های باشگاه، برای ثبت قراردادها کافی است و بهتر 

است اللیگا با بارسلونا مثل دیگر باشگاه های اسپانیایی رفتار کند. الپورتا از پاسخ 
منفی اللیگا خشمگین است و به فاصله چندروز تا شروع اللیگا از تباس خواسته 
تا قرارداد همه خریدهای جدید و تمدیدی ها را ثبت کند. الپورتا معتقد است برای 
ثبت قراردادها نه تنها فروش بخشی دیگر از بارسا استودیو الزم نیست که نیازی 
به کاهش دستمزد سرخیو بوسکتس و جرارد پیکه و فروش فرانکی دی یونگ 
و ممفیس دیپای هم نخواهد بود. ژاوی، سرمربی بارسا، خوش بین است بتواند 
شنبه هفته آینده در بازی برابر رایو وایه کانو، از همه بازیکنان جدید خود استفاده 
کند؛ اما باید دید اللیگا چراغ سبز خواهد داد یا خیر. همه منتظر دیدن بارسلونای 

ژاوی با جمعی از بهترین ستاره های دنیا هستیم. 

چهره روز

جذب مهاجم خارجی در آستانه شروع لیگ؛

دغدغه مشترک پرسپولیس و تراکتور
دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور در آستانه شروع لیگ برتر تالش می کنند تا یک مهاجم خارجی جذب 
کنند.لیگ برتر فوتبال ایران 02-1401 از روز جمعه شروع خواهد شد. همه تیم ها بسته به بضاعت مالی 
خود، فعالیت های نقل و انتقاالتی را انجام داده و بعد از پشت سر گذاشتن تمرینات پیش فصل، آماده 
شروع مسابقات هستند؛ جز چند بازیکنی که هنوز تیم ندارند و باشگاه هایی که آخرین خریدهای خود 
را به روزهای پایانی موکول کرده اند، فعالیت خاصی در مارکت تابستانی هم شاهد نیستیم.تراکتور و 
پرسپولیس جزو باشگاه هایی هستند که فعالیت قابل توجهی در نقل و انتقاالت تابستانی داشتند و 
توانستند تا حد زیادی، هواداران خود را راضی کنند. این دو باشگاه اما جزو آن باشگاه هایی هستند که 
هنوز به طور کامل فعالیت خود را در زمینه نقل و انتقاالت به پایان نرسانده اند. جذب یک مهاجم خارجی، 
هدف نهایی سرخ پوشان تهران و تبریز است.از همان روزهای نخست نقل و انتقاالت، پرسپولیس تالش 
خود را برای جذب یک مهاجم خارجی سرشناس شروع کرد ولی مبالغ باالی درخواستی، تا این لحظه 
این تالش را به نتیجه نرسانده اســت. آخرین گزینه پرسپولیس که به دلیل مسائل مالی منفی شد، 
لوکادیا، مهاجم تیم بوخوم بود. البته سرخ پوشان همچنان در حال مذاکره با گزینه های دیگر هستند و در 
این بین از مانگا به عنوان جدی ترین گزینه فعلی آنها یاد می شود.باشگاه تراکتور هم که امسال بر خالف 
سال گذشته با پنجره باز به استقبال نقل و انتقاالت رفت، خریدهای خوبی انجام داده و بعد از سه بازیکن 
خارجی )یکی سهمیه آسیایی( که به خدمت گرفته، در پی جذب یک مهاجم خارجی برای پایان دادن به 
کار خود در مارکت تابستانی است. از آنجایی که مذاکرات باشگاه تراکتور در دفتر استانبول مالک انجام 
می شود، برخالف پرسپولیس، جزییات زیادی از گزینه های منتفی شده و فعلی در دسترس نیست.

 
نابسامانی فوتبال 5 میلیارد و ۶00 میلیون ریال برای ایران آب خورد؛

 جریمه 10 هزار دالری تیم امید بابت انصراف از بازی های قونیه
 تیم فوتبال امیدکشورمان از حضور در پنجمین دوره بازی های همبستگی کشور های اسالمی انصراف 
داد و حاال گفته می شــود کمیته ملی المپیک ایران 10 هزار دالر جریمه شد.همچنین در حدود 15 تا 
20 هزار دالر جهت اســکان تیم فوتبال امید در دهکده بازی ها پرداخته شــده بود که این مبلغ هم به 
ایران بازپرداخت نمی شود.این درحالی است که مسئوالن فوتبال کشورمان پس از انصراف تیم امید 
گفته بودند به علت وجود بازیکنان مبتال به کرونا در تیم احتماال ایران بابت انصراف از بازی ها جریمه 
 نخواهد شد.  اما دلیل اصلی حضور نداشتن تیم امید در بازی های قونیه همکاری نکردن باشگاه ها و 

بی برنامگی بود که باز هم هزینه ای بالغ بر 5۶0 میلیون تومان بر ایران تحمیل کرد.
 

تبعید گل محمدی و تارتار به سکو؛

تکرار یک اتفاق ویژه در نبرد حساس فوالدشهر!
در یکی از بازی های حساس هفته اول لیگ برتر تیم های ذوب آهن و پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر به 
مصاف یکدیگر می روند. این بازی در شرایطی برگزار می شود که احتماال سرمربیان دو تیم قادر به همراهی 
تیم خود نیستند و از روی سکوهای فوالدشهر بازی را به نظاره خواهند نشست. محرومیت تعلیقی یحیی 
گل محمدی به دلیل تکرار اعتراض به داور فعال شده و حاال مسئوالن پرسپولیس در صدد هستند تا کمیته 
استیناف این رای را بشکند. از سوی دیگر مهدی تارتار، سرمربی ذوب آهن نیز به دلیل اخراج در آخرین 
بازی فصل گذشته مقابل گل گهر نمی تواند تیمش را مقابل پرســپولیس همراهی کند. اگر محرومیت 
گل محمدی پابرجا بماند و او مثل تارتار از روی سکوهای فوالدشهر شاهد عملکرد تیمش باشد، آن وقت 
اتفاقی مشابه دیدار برگشت پارسال دو تیم رخ خواهد داد. در بازی برگشت لیگ برتر بیست و یکم هم 
یحیی گل محمدی و مهدی تارتار از حضور روی نیمکت محروم بودند و بازی تیم شــان را از روی سکوها 
تماشا کردند. نکته جالب این بود که گل محمدی و تارتار در فوالدشهر کنار هم ننشستند و از فاصله ای دور 

عملکرد شاگردان خود را به نظاره نشستند.

مستطیل سبز

 همه بازیکنان جهان دنبال پنالتی هستند؛
دهان تان را ببندید و درباره 

»طارمی«نظر ندهید!
کاپیتان ســابق پورتو با دفاع از مهاجم ایرانی 
این تیم ابــراز امیــدواری کرد کــه منتقدین 
طارمــی از جنجال درباره این بازیکن دســت 
بکشند.داستان از این قرار است که تیم فوتبال 
اســپورتینگ، اصلی ترین رقیــب پورتو برای 
قهرمانی در فصل گذشته، هفته نخست لیگ 
برتــر پرتغال را با تســاوی پــر گل 3–3 برابر 
براگا آغاز کرد. در دقیقه ۶2 این مســابقه و در 
شرایطی که بازی با تساوی 2–2 دنبال می شد، 
اســپورتینگ صاحب یک ضربه پنالتی شد.؛ 
اما پس از بازبینی صحنه توســط کمک داور 
ویدئویی، مشــخص شــد برخوردی بین دو 
بازیکن رخ نداده و قاضی میدان تصمیم خود 
مبنی بر اعالم پنالتی به سود اسپورتینگ را پس 
گرفت.این تصمیم داور و تساوی اسپورتینگ 
باعث واکنش میگوئل براگا، مســئول روابط 
عمومی این باشــگاه شــد و او در گفت وگو با 
برنامــه تلویزیونی اســپورتینگ رایو-ایکس 
گفت: من فکر می کنم که فابیو وریسیمو داور 
 VAR خوبی است و تیاگو مارتینز نیز یک داور
باتجربه است. امیدوارم این معیار جدید داوری 
در کل لیگ اعمال شــود و تا آخر حفظ شود. 
فصل گذشته شاهد اعالم برخی از این پنالتی ها 
بر روی مهدی طارمی بودیم. ما با این موضوع 
موافق هســتیم. این معیار جدید است و فکر 
می کنم عملکرد خوبی هم از ســوی داور و هم 
از سوی کمک داور ویدئویی بود.صحبت های 
مسئول روابط عمومی اسپورتینگ با واکنش 
هواداران پورتو همراه بود. فصل گذشته بود که 
بیانیه عجیب و توهین آمیــزی علیه طارمی 
در وب سایت رســمی اسپورتینگ منتشر شد 
که بازتاب باورنکردنی در رســانه های پرتغالی 
داشت. این موضوع در برنامه شبکه تلویزیونی 
CMTV هم مطرح شد. رودولفو ریس کاپیتان 
ســابق پورتو در این برنامه حضور پیدا کرد و به 
دفاع از طارمی پرداخت. او که قبال نیز در دفاع از 
طارمی با کارشناس شبکه پرتغالی وارد درگیری 
لفظی شــده بود، این بــار از مخالفان طارمی 

خواست تا دهان شان را ببندند.

فوتبال جهان

عکس خبر

سرمربی سپاهان، کارشناس 
تلویزیون پرتغال شد

ژوزه مورایس، سرمربی کنونی ســپاهان چهره ای 
ویــژه در کشــور پرتغال محســوب می شــود؛ او 
به عنــوان دســتیار ژوزه مورینیــو در تیم های رئال 
مادرید، چلســی و اینترمیالن حضور داشته و حاال 
در قامت ســرمربی یکی از تیم های بــزرگ فوتبال 
ایران رویاهای خود را برای کســب مقام در کشــور 
ما جســت وجو می کند. مورایس اگرچــه به عنوان 
سرمربی سپاهان کارش را پیگیری می کند؛ اما حاال 
قرار است به عنوان کارشــناس در برنامه تلویزیونی 

نشریه آبوالی پرتغال شرکت کند.

محمد دانشــگر و محمد نژادمهدی بــرای قرار گرفتن 
در ترکیب اصلی سپاهان کار ساده ای در پیش ندارند.

فصل گذشــته ســپاهان با عزت پورقاز و گولسیانی به  
عنوان مدافعان اصلی کارش را آغاز کرد ولی خیلی طول 
نکشید که نژادمهدی توانست جای عزت پورقاز را بگیرد و 
تا پایان این فصل در کنار مدافع گرجستانی این روزهای 
پرسپولیس در قلب خط دفاعی قرار گرفت؛ فصلی که 
البته با چالش های فراوانی برای سپاهان همراه شد.با 
شروع فصل جدید و انتخاب مورایس به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال سپاهان، شاهد تغییراتی در قلب خط دفاعی 
این تیم بوده ایم. این مربی ابتدا عزت پورقاز را در لیست 

مازاد قرار داد و در شرایطی که محمد دانشگر هم یکی 
از خریدهای جنجالی ســپاهان برای حضور در فصل 
22 لقب گرفت، رناتو داسیلویرا از برزیل را نیز به خدمت 
گرفت.ســرانجام در روزهای اخیر نیز دو تغییر اساسی 
دیگر در تیم سپاهان اتفاق افتاد. این بار در شرایطی که 
نیلسون جونیور به عنوان یک برزیلی دیگر وارد سپاهان 
شد، شاهد قرار گرفتن محمدرضا مهدی زاده در لیست 
مازاد بودیم تا مشخص شود مورایس که با مورینیو به 
عنوان یکی از ســردمداران دفاع تیمی کار کرده، از ابتدا 
نگاه ویژه ای برای بازسازی خط دفاعی سپاهان داشته 
اســت.با این وصف انتظار می رود در طول فصلی که از 

روز جمعه با مصاف برابر اســتقالل در ورزشگاه آزادی 
آغاز می شود، جدا از سایر پست ها، شاهد نبرد ویژه ای 
میان چهار مدافع میانی سپاهان باشیم. البته در دیدار 
هفته اول برابر استقالل شــانس دانشگر، نژادمهدی و 
داسیلویرا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی بیشتر است 
و جونیور با توجه به دیر اضافه شــدن احتماال به زمان 

بیشتری برای تطبیق با تاکتیک تیمی نیاز دارد.

برای رسیدن به ترکیب اصلی؛

نبرد 2+2 برزیلی و ایرانی در سپاهان

تیم جذاب »ژاوی« با وجود سنگ اندازی ها آماده نبرد است؛ 

بازگشت بارسلونا
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تخصیص 95 میلیارد ریال اعتبار برای محله محوری »وحید«

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه جلسات بسیاری با شهروندان و نخبگان این منطقه در 
خصوص اجرای پروژه های محله محور وحید برگزار شده است، گفت: بر اساس نظرها و پیشنهادهای 
مطرح شده، تعدادی پروژه در محله وحید با اعتبار ۹۵ میلیارد ریال تعریف شد.احمد رضایی اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در این دوره مدیریت شهری، ارتقای کیفیت زندگی در محله های کم برخوردار مورد توجه 
مدیران شهری است، در سال جاری دو محله در طرح »محله محوری« منطقه پنج با اعتبار ۲۰۰ میلیارد 
ریال مورد توجه قرار گرفته اســت تا خدمات به صورت عادالنه در آنها توزیع شود.وی با تاکید بر اجرای 
برنامه های محله محور در محله وحید، گفت: ساماندهی فضای سبز، زیباسازی و نورپردازی محله و 

احیای بافت فرسوده، از جمله پروژه های تعریف شده در این محله است.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح محله محوری در محله وحید، خاطرنشان 
 کرد: این محله یکی از بومی ترین محله های منطقه پنج شــهرداری است که ساکنان آن با مشکالتی 
 در حــوزه بافت فرســوده، زیباســازی و ترافیــک مواجه هســتند، بنابراین جلســات بســیاری با
  شــهروندان و نخبگان این منطقه برگــزار و نظرات و پیشــنهادهای آنها احصا و در ادامه بر اســاس
  آن تعدادی پــروژه در این محله بــا اعتبار ۹۵ میلیارد ریال تعریف شــد.وی با بیــان اینکه در جنوب
  شهر اصفهان چهار مادی وجود دارد که سه مادی شایج، هزار جریب و نایج، با طول ۱۳ هزار و ۵۰۲ متر 
 در منطقه پنج شهرداری واقع شــده اســت، افزود: مادی ها می تواند در بهبود هوا و افزایش فضاهای

 مفرح نقش بسزایی داشته باشد.

تقدیر از کارگر خدماتی دست پاک پایانه مسافربری کاوه
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان از کارگر خدماتی پایانه مسافربری کاوه 
که چندی پیش یک کیــف حاوی ۳۵۰ میلیون ریال وجــه نقد را پیدا کرده و بــه صاحبش بازگردانده 
بود، تقدیر کرد.ابوالفضل توکلی اظهار کرد: کارگران شــهرداری اصفهان از پاک دســت ترین افراد شهر 
محسوب می شــوند که همواره در صحنه های مختلف درســتی عمل آنها به اثبات رســیده است و به 
عنوان شــهروندان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی زبانزد هســتند.وی افزود: در روزهای اخیر 
یکی از کارگران زحمتکش خدماتــی پایانه مســافربری کاوه حین انجام وظیفه، کیف یک مســافر 
که حاوی ۳۵۰ میلیون ریال وجه نقــد بود را پیدا کرد و در ســریع ترین زمان ممکن، بــا وجدان بیدار 
 و نشــأت گرفته از ســالمت نفس، آن را به مدیریت پایانه مســافربری کاوه تحویل داد تا در نهایت به 
صاحبش بازگردانده شــود.توکلی با بیان اینکه تجلیل از این کارگر شــهرداری را وظیفه خود می دانیم، 
خاطرنشان کرد: با تجلیل از وی، فرهنگ پاک دستی میان دیگر کارگران شهرداری ترویج داده می شود و 

ارزش های انسانی مورد توجه قرار می گیرد.

اجرای عملیات رنگ آمیزی خطوط عابرپیاده منطقه یک
مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: بــه منظور ارتقــای ضریب ایمنی شــهر، عملیات 
رنگ آمیزی بخشــی از خطوط عابرپیاده به طول بیش از ۱۵۰۰ متر در نقاط پرتردد و حادثه خیز 
منطقه اجرا شد.میثم بکتاشیان  با اشــاره به اقدامات ترافیکی منطقه یک شهرداری در دو ماه 
گذشته، اظهار کرد: به منظور سهولت تردد عابران پیاده از عرض معابر و گذرگاه های اصلی و فرعی 
سطح منطقه و ارتقای ضریب ایمنی شــهر، عملیات رنگ آمیزی بیش از ۱۵۰۰ متر خطوط عابر 
پیاده در نقاط پرتردد و حادثه خیز اجرا شد.وی افزود: احیای مجدد رنگ آمیزی های فرسوده در 
تقاطع های سطح منطقه با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال طی دو ماه گذشته انجام شده است.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان، هدف از خط کشی معابر را برقراری نظم در حرکت و ایمنی 
وسایل نقلیه و امنیت خاطر عابران پیاده در گذر از خیابان دانست و تصریح کرد: در صدد هستیم 
تا پیش از مهرماه سال جاری و ایام بازگشایی مدارس، نسبت به اجرای رنگ آمیزی یک هزار متر 

دیگر از خطوط عابرپیاده سطح منطقه، اقدام شود.

گفتنی های شهروندان از روند دریافت پروانه ساختمان؛

از گالیه تا رضایت!

دریافت پروانه ساختمانی بیشترین دلیل مراجعه شهروندان به شهرداری 
است، اما به رغم الکترونیکی شدن این فرآیند در مناطق پانزده گانه شهرداری 
اصفهان، همچنان شــاهد حضور شــهروندانی در این مکان ها هستیم.به 
گزارش خبرنگار ایمنا، اجرای طرح الکترونیکی دریافت پروانه ساختمانی 
در حالی از تیرماه امسال به اجرا درآمده است که برخی از شهروندان حاضر 
به طی کردن روند الکترونیکی دریافت پروانه نیستند؛ این طرح در راستای 
دست یابی به شهر هوشمند انجام شده و شهردار اصفهان از آن به عنوان یک 
انقالب اداری در ارائه خدمات شهری یاد کرده است، البته از ابتدای فعالیت 
مدیریت شهری ششم، حرکت به سمت تســهیل گری و روان سازی ارائه 
خدمات به شهروندان در دستور کار قرار گرفت.در طرح الکترونیکی دریافت 
پروانه ساختمانی، شهروندان طی دو فرآیند می توانند درخواست خود را در 
رابطه با دریافت پروانه ثبت کنند، به طــوری که پس از انجام ثبت نام اولیه و 
ثبت اطالعات شخصی در سامانه my.isfahan.ir )قسمت درخواست پروانه 
ساختمانی( ، دریافت نام کاربری و رمز عبور، ثبت درخواست برای پالک مورد 
نظر طبق کد نوسازی آن انجام می شود و سپس بارگذاری مدارکی همچون 
اسناد مالکیت انجام می شود؛ پس از انجام این اقدامات، درخواست ثبت 
شده به شهرداری ارسال می شود و زمان بازدید پیشنهادی نیز توسط مالک 
قابل انتخاب اســت.بازدید از محل توسط کارشــناس، عبور از مراحل طرح 

تفصیلی، کنترل کاربری و موارد مربوطه و تایید برخی آیتم ها توسط معاون 
شهرسازی منطقه انجام می شود و در صورت تایید ظرفیت ارتفاعی، درخواست 
به کارتابل شهروند ارسال می شود؛ شهروند نیز حداکثر ظرفیت ارتفاعی از نظر 
تعداد طبقات، سطح اشغال و چیدمان را مشــاهده و در صورت تایید، مبلغ 
تقریبی پروانه ساختمان را به صورت شــفاف رصد می کند، البته در کارتابل 
مالک، قابلیت اقدام برای کاهش ارتفاع مجاز و کاهش هزینه ها وجود دارد.

کارشناس بازدید با حضور در محل، مدارک بارگذاری شده در سامانه را با اصل 
آن تطابق می دهد و پس از تایید، شهروند نیز با ورود به کارتابل خود در سامانه 
my.isfahan.ir می تواند به صورت ۲۴ ســاعته به آرشیو پرونده دسترسی 
داشته باشد.پس از ثبت درخواست توسط شهروند در سامانه، بازدید از محل 
توسط کارشناس، عبور از مراحل طرح تفصیلی، کنترل کاربری و موارد مربوطه، 
تایید برخی از آیتم ها توسط معاون شهرسازی منطقه انجام می شود و ظرفیت 
ارتفاعی آن را رؤیت می کند و با تایید آن، درخواست به کارتابل شهروند ارسال 
می شود. شــهروند نیز حداکثر ظرفیت ارتفاعی از نظر تعداد طبقات، سطح 
اشغال و چیدمان را مشاهده و در صورت تایید، مبلغ تقریبی پروانه ساختمان 
را به صورت شفاف رصد می کند که در کارتابل مالک قابلیت اقدام برای کاهش 
ارتفاع مجاز و کاهــش هزینه ها وجود دارد.اگر چه به گفتــه متولیان امر در 
شهرداری، سامانه سرای ۱۰ برای این منظور و تسهیل در امور دریافت پروانه 

ساختمانی طراحی شده است، اما به گفته برخی از شهروندان، هنوز تعدادی 
از کارکنان شهرداری از جزییات کار با سرای ۱۰ به طور کامل مطلع نیستند و 

همین مسئله باعث گالیه مندی آنها شده است.
رمضانعلی رحمتی، شهروندی که به منظور دریافت پروانه ساختمانی برای 
احداث یک مسجد به منطقه ۹ شهرداری اصفهان مراجعه کرده است، با ابراز 
نارضایتی از طوالنی شدن فرآیند اداری دریافت پروانه، اظهار می کند: »بیش 
از یک سال اســت که برای دریافت مجوز مراجعه می کنم و مسئول پرونده 
می گوید که نیاز به طی کردن مسیر اداری در سرای ۱۰ نیست و باید از طریق 
سرای هشت اقدام شود، اما من از این ســراها اطالع چندانی ندارم.«زهرا 
جان نثاری که در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد، می گوید: »عالقه مند به 
استفاده از سامانه الکترونیکی برای دریافت مجوز ساخت وساز نیستم، چرا 
که با مراجعه حضوری، یک پرونده حداقل بین دو تا چهار ماه طول می کشد و 
هر باری با خواسته های جدید روبه رو می شویم، حاال تصور کنید اگر این روند 
الکترونیکی و از منزل انجام شود، بی شک مدت بیشتری طول می کشد و 
دیرتر به نتیجه می رسد.«»چندین بار از طریق سامانه برای دریافت پروانه 
الکترونیکی ساختمان اقدام کردم، اما برای رفع ابهامات مجبور به مراجعه 
حضوری شدم. در این مدت که صحبت از غیرحضوری شدن مجوزها شده 
است، آنچه در مراجعه به شهرداری دیدم، این بوده است که برخی کارمندان 
شهرداری هنوز اطالعات کاملی از سامانه ای که راه اندازی شده، ندارند و باید 
آموزش ببینند.« اینها بخشی از گفته های شــهروند دیگری است که برای 
دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه کرده است. سعید ابراهیمی 
یکی دیگر از شهروندان که با مراجعه حضوری خود به شهرداری برای دریافت 
پروانه ساختمانی اقدام کرده بود، اظهار می کند: »چون موضوع پرونده من به 
سال های قبل بازمی گردد، از روش الکترونیکی استفاده نکردم، اما به طورقطع 
با الکترونیکی شدن مراحل مختلف پرونده ها، مردم برای گرفتن مجوز، زودتر 
به نتیجه می رســند.«معصومه کریمی، یکی دیگر از ارباب رجوع شهرداری 
است که روند دریافت پروانه ساختمانی برای پالک های تجاری را مطابق با 
آیین نامه های جدید سخت تر می داند؛ وی می گوید: »هنوز به سامانه ای که 
معرفی شده است، مراجعه نکرده ام و خوبی ها و بدی های آن را نمی دانم که 
بخواهم در این باره قضاوتی داشته باشم، اما به طور قطع الکترونیکی شدن 
این امور، دست دالل ها و واســطه گرها را کوتاه و حق و حقوق مالک را حفظ 
می کند.« احمد امامی، شهروند دیگری می گوید: »هنوز از شیوه غیرحضوری 
برای گرفتن پروانه ساختمانی استفاده نکرده ام، اما با توجه به اینکه کار اصلی 
من ساخت وساز است، به ســامانه معرفی شــده، مراجعه کردم؛ خدمات 
سامانه بسیار گســترده و برایم جالب بود و اگر واقعًا بشود حتی بخشی از 
مراحل متعدد و دشوار دریافت پروانه را غیرحضوری طی کرد، کار بزرگی انجام 
شده است.« به گزارش ایمنا؛ سرای ۱۰ در حالی از سوی مسئوالن شهرداری 
برای دریافت الکترونیکی پروانه ساختمانی معرفی شده است که عده ای از 
مراجعه کنندگان، به دریافت الکترونیکی دریافت پروانه امیدوار هستند و این 
اقدام را پایانی بر فسادها و داللی ها در حوزه شهرسازی می دانند و تعدادی 
دیگر هنوز مصمم به مراجعه حضوری هســتند و برخی روند غیرحضوری را 

بدون اینکه آزمایش کنند، یک روند دشوار و بی نتیجه می دانند.

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: اسفند سال گذشــته قراردادی با کمک دولت 
منعقد شد که در آن ۱۷۳ اتوبوس پیش خرید شده 
و همچنین قرارداد ۱۰۰ دستگاه میدل باس در انتظار 
است که ۵۰ دستگاه از آن تا پیش از مهرماه به ناوگان 
افزوده خواهد شد.حسین حق شناس در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه در دوران کرونا، 
مردم کمتر از حمل و نقل عمومی استفاده می کردند 
و به همیــن علت ناوگان حمل و نقــل عمومی افت 
کرده بود، اظهار داشت: بر این اساس، اولین اولویت 
شهرداری اصفهان افزایش تعداد ناوگان اتوبوس رانی 
برای خدمت دهی بیشتر به شهروندان بود و در این 

راســتا خرید و بازســازی اتوبوس  و میدل باس در 
اولویت قرار گرفت که در حال حاضر خرید اتوبوس ها 

انجام شده و امسال به ناوگان اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر شهرداری، مباحث 
نرم افزاری اســت که در قالب موضــوع حمل و نقل 
هوشمند در شهر پیاده سازی خواهد شد، توضیح داد: 
پروژه ای که در حال حاضر در حال بهره برداری است، 
ســامانه موقعیت یاب اتوبوس است که شهروندان 
می توانند با نرم افــزار مربوطه به صورت بر خط مطلع 
شــوند که اتوبوس تا چند دقیقه دیگر به ایســتگاه 

می رسد و از زمان انتظار خود استفاده مفید کنند.
حق شــناس با بیان اینکــه همچنیــن در برخی از 
ایستگاه های شهر هم مانیتورهایی پیش بینی شده 
که زمان رسیدن اتوبوس را اطالع می دهد، یادآور شد: 
در حال حاضر نرم افزار طرح هوشمندسازی آماده و 

مانیتورها نیز در حال نصب است و امیدواریم تا پیش 
از پایان مرداد به بهره برداری برسد.

 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکــه از دیگر برنامه هــا، پیش بینی ناوگان 
 تاکســی رانی مناســب بــرای ســرویس مدارس

 است که آماده سازی آن برای مهرماه در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: در این راستا پیش نیازهای 
 ترافیکــی، خط کشــی و نیازهای معابر بــرای قبل

 از مهرماه پیش بینی شده است.وی پیرامون اقدامات 
انجام شده در زمینه مترو توضیح داد: خط شماره یک 
مترو از پایانه قدس تا صفه در حال بهره برداری است 
و برنامه هایی بــرای آن از پایانه قدس تا دانشــگاه 
صنعتی پیش بینی شده اســت و از سمت دیگر نیز 
به سپاهان شــهر، شاهین شــهر و بهارستان متصل 

خواهد شد.

 نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان 
با خرید 173 اتوبوس جدید و 100 میدل باس

مدیر خانه مشروطه اصفهان خبر داد:

 برگزاری رویداد مشروطه 
به مناسبت روز مشروطیت در اصفهان

مدیر خانه مشروطه اصفهان گفت: به مناسبت روز مشروطیت، رویداد مشروطه در اواخر مردادماه سال 
جاری برگزار می شود. در این رویداد، تور بازدید از مکان های که نهضت مشروطیت در آن رقم خورده، جای 
گرفته است.مصطفی مرتضوی  با اشاره به برنامه ریزی جهت برگزاری رویداد مشروطه اظهار کرد: اجرای 
برنامه های نمایشی، پرده خوانی، نمایش فیلم های تاریخی و دعوت از سخنرانان علمی از برنامه های 
تعریف شده در این رویداد است که توسط خانه مشروطه اصفهان طراحی و برنامه ریزی شده است.وی 
بازدید از پل خواجو، تخت فوالد، خانه ظل الســطان و قرائت خانه در چهل ستون و اماکنی که در مبارزه با 
استبداد نقش داشته است را از دیگر برنامه های این رویداد اعالم کرد و افزود: در زمان مشروطیت وقایع 
زیادی در حوزه اصفهان انجام گرفته که آگاهی عمومی از این وقایع و لمس این وقایع در اماکنی که انقالب 
مشروطیت در آن رخداد، یک ضرورت محسوب می شود.مدیر خانه مشروطه اصفهان با اشاره به اینکه 
دانستن تاریخ باعث می شود که از تکرار آن جلوگیری شود، تصریح کرد: اصفهان یک شهر تاریخی، فرهنگی 
و هویتی در تمام ادوار تاریخی به ویژه زمان صفویه است. این شهر از یک تمایز تمدنی نسبت به شهرهای 
ایران برخوردار است که در نهضت مشــروطیت و انقالب اسالمی نقش بسزایی داشته است.وی اضافه 
کرد: خانه مشروطیت یک تاریخ شفاهی است که تجارت تلخ و شیرین بسیاری در آن به وقوع پیوسته 
و نیاز است برای زنده نگه داشتن نهضت مشروطیت، به نمادهای مشروطه اهمیت داده شود.مرتضوی 
گفت: وقایعی نظیر نهضت مشروطیت و مراکز و مفاخری که عامل شکل گیری این نهضت شده اند، جزو 
سرمایه های فرهنگی و تاریخی محسوب شده که باعث هویت بخشی به کشور و افزایش اعتمادبه نفس 
ملی می شــود.وی اظهار کرد: وقوع نهضت مشــروطه در تاریخ چهاردهم مرداد بــوده که مهم ترین و 
اثرگذارترین اتفاق تاریخی و سیاسی را ایران رقم زد و عده ای با دغدغه رفع وضع موجود در آن زمان، دست 
به تغییر زدند و نظام شاهنشاهی آن زمان را به پارلمان مردمی تبدیل کردند و مهم ترین رخداد سیاسی را 
رقم زدند.مدیر خانه مشروطه اصفهان گفت: انقالب مشروطه در اصفهان متمایز از سایر نقاط در ایران بود 
و منجربه چاپ کتب مختلفی در این ارتباط شد؛ سال ۸۴ با مرمت و بازسازی خانه تاریخی مشروطیت 
توسط شهرداری، این خانه در اختیار فرهنگ و هویت شهر قرار گرفت و محلی برای برگزاری مناسبت های 

تاریخی، برنامه ریزی گردشگری و علمی و سندخوانی )ایجاد بستری برای مطالعه کتب تاریخی( شد.

عضو شورای شهر تاکید کرد:

 حس تعلق شهروندی با تحقق شعار 
»اصفهان من، شهر زندگی«

رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با اجرای شعار »اصفهان 
من، شهر زندگی« حس تعلق شهروندان به شهر بیشتر می شود،بنابراین مدیریت شهری نیز در تالش 
برای تحقق این شعار است.محمدرضا فالح  اظهار کرد: شعار »اصفهان من شهر زندگی« یکی از شعارهایی 
است که در این دوره از فعالیت شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شده و هر ۱۳ نفر عضو شورای ششم بر 
آمده از یک مجموعه بودند و تالش اعضا بر این است که در ادامه خدمات موثر و مفید که در دوره های قبل 
در شهر اصفهان انجام شده است، اقدامات جدیدتر، به روزتر و موثرتری را برای شهروندان اصفهان انجام 
دهند تا حس تعلق شهروندان به شهر اصفهان بیشتر شود.وی با بیان اینکه با ارائه این شعار حس تعلق 
شهروندان به شهر اصفهان بیشتر می شود، ادامه داد: شهروندان اصفهانی با اجرایی شدن شعار »اصفهان 
من، شهر زندگی« می توانند احساس تعلق بیشتری به اصفهان داشته باشند و مدیریت شهری نیز در 
تالش است تا این شعار محقق شود.رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: وقتی گفته می شود که سرمایه ها و شهروندان از اصفهان گریزان نشوند، باید در تالش 
باشیم تا پروژه هایی برای شهر اصفهان تالیف و اجرا و خدماتی برای شهروندان اصفهان فراهم شود تا در 

تمام حوزه ها این حس تعلق برای آنها شکل بگیرد.

با مسئولان

اظهار نظر روزاخبار

امام جمعه اصفهان:

 کشور به مدیران متعهد، 
متخصص و انقالبی نیاز دارد

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: امروز، 
کشــور به مدیران خوب، متعهــد، متخصص 
و انقالبی نیــاز دارد تا با اقــدام جهادی، عقب 
افتادگی ها را جبران کنند و مشــکالت بزرگ و 
عمده کشور را برطرف سازند.به گزارش تسنیم، 
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار 
با حجت االسالم والمســلمین ناصر نقویان با 
بیان اینکه تعداد مدیران کارآمد در پست های 
مدیریتی مختلف اندک اســت، اظهار داشت: 
امروز پیدا کردن مدیر کار بلد امری دشوار است 
و نیاز کشور این است که مدیران خوب، متعهد، 
متخصــص و انقالبی با اقــدام جهادی، عقب 
افتادگی ها را جبران کنند و مشــکالت بزرگ و 
عمده کشور را برطرف سازند.وی با بیان اینکه 
کار کردن در شــرایط کنونی بــرای هر مدیری 
دشوار اســت، افزود: به نامزدهای انتخاباتی 
ایراد گرفته می شــود که فالن وعده را دادی اما 
تاکنون انجام نشده است؛ باید دقت داشت که 
هنگامی که مدیری، وارد میدان عمل می شود با 
اولویت های متفاوتی روبه رو می شود که شاید 
وعده انتخاباتی او در ایــن اولویت ها قرار ندارد 
بنابراین باید برای ســاماندهی امور کشــور به 
اولویت ها رســیدگی کند نه برخی از وعده های 

انتخاباتی.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به 
ضرورت توجه و مراقبت از گفتار و سخن گفتن 
بیان کرد: آدمی باید مراقب گفتار خود باشد؛ در 
حدیثی می خوانیم که انسان هر چه را می داند، 
نباید به زبان جاری کند؛ بلکه باید مراقب گفتار 
خویش باشد.وی اضافه کرد: مثال فردی گفته 
است که چرا همه علما و اساتید و طالب در قم 
ساکن هستند و نباید این گونه باشد؛ در پاسخ 
باید گفت که قم مرکزی برای آموزش و تربیت 
طالب در رشته های مختلف علوم دینی است؛ 
قرار نیست همه طالب، مبلغ دینی و سخنران 
شوند بلکه نیاز است در رشته های مورد نیاز کشور 
و دین، تخصص پیدا کنند؛ از سوی دیگر شهر قم 
مرکزی برای تربیت طالب کشورهای دیگر نیز 

به شمار می رود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: چهارمین خط اتوبوس تندرو به طول ۱۸ کیلومتر آماده بهره برداری است.حسین حق شناس اظهار کرد: 
خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب تا پایانه جی در شــرق اصفهان ، به طول ۱۸ کیلومتر وهزینه ۱۵۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.وی  افزود: 
چهارمین خط بی.آر.تی اصفهان از پایانه جی آغاز می شود و با گذر از خیابان های هشــت بهشت شرقی، هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار هشت بهشت، 
میدان امام حسین )ع(، خیابان های شمس آبادی، شیخ بهایی و آتشگاه به سه راه درچه می رســد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، تبادل 
مسافر با خطوط یک، دو و سه اتوبوس تندرو،  تبادل مسافر با خط یک مترو و تبادل مسافر با خطوط پر مسافر شمالی- جنوبی را از مزایای خط جدید اعالم 

و اضافه کرد: برای راه اندازی این خط، ۲۵ دستگاه اتوبوس با حمایت دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت خریداری شده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اعالم کرد:
از جی تا درچه با اتوبوس سریع السیر

تعزیه خوانی، هنر 
آیینی تاریخی 230 

ساله در خوانسار
تعزیــه خوانــی خوانســار که 
درفهرســت میــراث معنــوی 
ثبت شــده، هنری است که با 
ادبیاتی روان وهمه فهم در عمق 
موسیقی سنتی ومحلی در هم 

آمیخته است.
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عملیات اصالح و توســعه ۴۴۰۰ متر از شــبکه توزیع آب شهرستان بویین 
میاندشت در ۴ ماهه نخست سال جاری انجام شد.

مدیر آبفای بویین میاندشــت با بیان این که ۱۱۰۰ متر از این عملیات ها در 
شهرها و ۳۳۰۰ متر در روســتاها انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: این 
عملیات ها در شهرهای بویین میاندشــت و افوس و در روستاهای آغچه، 

قلعه اخالص و بتلیجه انجام شده است.
داود باتوانی، هدف از اجرای این پروژه ها را توزیع عادالنه آب میان مردمان 
شهرستان بویین میاندشت، جلوگیری از هدر رفت و تامین فشار آب مناسب 
در روســتا ها بیان کرد و افزود: اصالح و توســعه شــبکه های آب شهری و 

روستایی از برنامه های امور آبفای بویین میاندشت در طول سال است.
وی با اشــاره به این که شهرســتان بویین میاندشــت دارای دو شهر و ۴2 
روستاست، بیان کرد: ۱۴۰۰۰ نفر در شهرها و 9۰۰۰ هزار نفر در روستاهای این 

شهرستان از خدمات آبفا بهره مند هستند.

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه ۱۳۰ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان حائز 
شرایط هستند، گفت: تاکنون برای بیش از ۷۰ درصد متقاضیان حائز شرایط در 

طرح نهضت ملی مسکن استان تامین زمین انجام شده است.
امیــر زاغیان با بیــان اینکه تامیــن زمین به عنــوان مهم ترین اقــدام برای 
تحقق پذیری سیاستگذاری نهضت ملی مسکن در گام اول محسوب می شود، 
اظهار کرد: سهمیه اســتان  اصفهان طی چهار ســال بیش از 2۰۳ هزار واحد و 
سالی افزون بر ۵۰ هزار واحد است که به طور معمول مهم ترین بحث در سال 

اول این سیاستگذاری، تامین زمین است.  
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اذعان 
داشت: تاکنون برای بیش از 2۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته شده 

و مراحل ساخت و ساز در این واحدها شروع شده است.
وی خاطرنشان کرد: اســتان اصفهان با بیش از ۴2۳ هزار نفر متقاضی از نظر 
میزان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن پس از تهران به عنوان دومین استان 
کشور محسوب می شود. زاغیان با اشاره به اینکه واحدهای طرح نهضت ملی 
مسکن بدون احراز سکونت به متقاضیان سایر شهرها و استان ها اختصاص پیدا 
نمی کند، بیان کرد: بر اساس بررسی کالن که بر مبنای سه رقم اول کد ملی افراد 
ثبت نام شده انجام پذیرفته است به طور تقریبی بیش از ۶۰ درصد از مجموع 
ثبت نام شوندگان در همه شهرهای جدید و شهرهای باالی صدهزار نفر استان 

از همان شهر هســتند و کمتر از 2۰ درصد کد ملی آنها مربوط به خارج از استان 
است که دست کم پنج سال سابقه سکونت در محل را دارند.  

وی افزود: متقاضیان باید شــرایط الزم از جمله احراز سکونت، سبز بودن فرم 
»جیم«، دریافت نکردن وام های دولتی و نداشتن مالکیت را داشته باشند.  

 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان تصریح 
 کرد: دولت به متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن به چشم سر ریز جمعیت
  نــگاه نمی کند و این افراد ســاکنانی هســتند که قــرار اســت در این طرح 
خانه دار شــوند و بــر اســاس قانون احراز ســکونت، کــه متقاضیــان باید 
 دست کم پنج سال در آن شهر سکونت داشته باشــند، این افراد دیگر مهاجر

 محسوب نمی شوند.  
به گفته وی، در نهضت ملی مسکن ساکنان همان شهر خانه دار می شوند و قرار 
نیست مهاجر پذیری یا مهاجر فرستی انجام شود و با خانه دار شدن این افراد، 
ظرفیت به عنوان خانه های خالی ایجاد می شود که این ظرفیت می بایست در 
آینده مدیریت شود.  زاغیان اضافه کرد: با استفاده از تجارب مسکن مهر در طرح 
نهضت ملی مسکن سعی کردیم که تمام این زمین ها نزدیک شهرها و مجاور 
خدمات زیربنایی و روبنایی شهری قرار داشته باشــند و همه این زمین های 
الحاقی مورد تایید تمام کمیسیون های تخصصی شهرسازی استانی و کشوری 
قرار گرفته اند همچنین از تمام شرایط الزم برخوردار بوده و پس از آن وارد فرآیند 

تفکیک یا واگذاری به افراد می شود.  

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان گفت: در راســتای توســعه خدمــات الکترونیــک و غیرحضوری، 
درخواســت های گواهی عدم خالف و گواهی تعمیرات غیر اساســی جهت 

استفاده عموم شهروندان بر روی سامانه »اصفهان من« قرار داده شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، امیدعلی اصغری با 
اعالم این خبر گفت: این خدمات از ابتدای مرداد بر روی ســامانه»اصفهان 
من« قرار گرفته که با توجه به فراوانی مطالبات از ســوی شهروندان نسبت 
به این دو خدمات، تعداد چشــمگیری درخواســت در این بــازه زمانی ثبت 

شده است.
وی، افزودن این دو قابلیت به ســامانه هوشمند توسعه شــهر را در راستای 
تسریع بازسازی بافت فرسوده دانســت و تاکید کرد: امیدواریم با استقبال 
هر چه بیشتر شــهروندان از این خدمات غیر حضوری اضافه شده در سایت 
»اصفهان من« به آدرس my.isfahan.ir شاهد کاهش مراجعات حضوری 
شهروندان به مناطق شهرداری باشیم تا بتوانیم گام های موثرتری در راستای 

افزایش سطح کیفی خدمات برداریم.
علی اصغری با اشــاره به اینکه سامانه هوشمند توسعه شــهری اصفهان از 
ابتدای تیرماه در دسترس شــهروندان قرار گرفته است، توضیح داد: در گام 

اول درخواست های غیر حضوری صدور پروانه احداث بنا، تخریب و بازسازی 
در سامانه بارگذاری و با استقبال شهروندان مواجه شده است.

وی ادامــه داد: آمار نشــان می دهد تا تاریــخ ۱2 مــرداد ۱۴۰۱ تعداد 8۷۳ 
درخواست در این ســامانه ثبت شده که به تفکیک شــامل ۵۵9 درخواست 
تخریب و بازســازی و ۳۱۴ درخواســت صــدور پروانه احداث بناســت که 
این درخواســت ها در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان در حال بررســی و 
رســیدگی اســت. مدیر پروژه شهرســازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان با اعــالم اینکه آموزش هــای الزم در چندین 
الیه به همکاران مناطق شــهرداری داده شده اســت، گفت: با توجه به وجود 
کارتابل شــهروندی، بخشــی از درخواســت ها جهت انجام اقدام های الزم، 
تایید، پرداخــت فیش های مالــی و بارگذاری مدارک مورد نیــاز در کارتابل 
 شهروندان و بخشی از درخواســت ها نیز در کارتابل همکاران مناطق در حال

 رسیدگی است. 
وی خاطرنشان کرد: در تالشــیم که در اولین فرصت قابلیت ثبت درخواست 
اصالح پروانه و تعویض پروانه ساختمان از طریق این سامانه را نیز در اختیار 
شهروندان قرار دهیم تا بتوانند به صورت غیر حضوری بیش از پیش از مزایای 

این سامانه استفاده کنند.

طی 4 ماهه نخست سال جاری انجام گرفت؛

اصالح و توسعه بیش از 4 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهرستان بویین میاندشت

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:  

تامین بیش از ۷۰ درصد اراضی طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان 

در راستای توسعه خدمات غیرحضوری معاونت شهرسازی و معماری انجام شد؛

افزودن دو امکان جدید و کاربردی به سامانه»اصفهان من«

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: 8-۳۶28۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶28۴۱۶۶

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

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، دخالت های غیرتخصصی در صنعت 
را باعث آسیب های جدی به تولید دانســت و گفت: ذوب آهن اصفهان، یک 
شرکت بورسی محسوب می شود و باید نگاه دیگران به آن هم، نگاه به بخش 
خصوصی باشد و اجازه بدهند با اتکا به نیروهای توانمند خود و ظرفیت های 

بخش خصوصی، تولید و توسعه شرکت را پیش ببریم.
ایرج رخصتی در دیــدار معاون هماهنگ کننده دبیرخانه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام از کارخانه ذوب آهن، با تشــریح فرآیند تولید در این شرکت، 
اظهار کرد: این شرکت با برنامه های هدفمند و دانش محور بر بخش عمده ای 
از مشکالت چیره شــده که طراحی و تولید بیش از دوازده محصول جدید در 
چند ماه اخیر برای تنوع بخشی به سبد محصوالت، رکوردهای گوناگون تولیدی 
و اجرا و تکمیل پروژه های نوســازی و توسعه ای ذوب آهن اصفهان را باید در 

راستای برنامه های هدفمند و شاخص محور این شرکت ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان با برخورداری از اتوماسیون مدرن و به روز، 
تمام فعالیت های تولیدی را بر خط و آنالیــن پایش و کنترل می کند، افزود: 
این شــرکت با دارا بودن کارگاه های پیشرفته پشتیبانی و ساخت، 8۵ درصد 
از تجهیزات و قطعات مورد نیاز را بومی ســازی کرده و ۱۵ درصد بقیه را نیز با 

حمایت از شرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان کشور، تامین می کند.
به گزارش ایســنا، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در دوران کرونا 
اکســیژن مورد نیاز بیمــاران کرونایی در منطقــه را تامین کردیــم، گفت: با 
برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف، میزان مصرف آب را از 2۶ متر مکعب 

به ازای یک تن تولید به ۳.۴ متر مکعب کاهش دادیم.
وی همچنین برنامه و تالش خستگی ناپذیر را باعث خنثی سازی تحریم های 
ظالمانه دانســت و افزود: نگرش و رویکرد مجموعــه ذوب آهن اصفهان به 

محدودیت ها، خلق فرصت های ارزشمند از دل تهدیدهاست.
رخصتی با بیان اینکه حاشــیه ها به عنوان موانعی بزرگ برای تولید و توسعه 
و آبادانی کشــور، توان و رمق صنعتگران را می گیرنــد، تصریح کرد: در چنین 
شرایط سختی که صنایع برای تولید با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می کنند 
انتظار داریم دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای 

حاکمیتی اجازه ندهند برای صنایع حاشیه سازی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دخالت های غیرتخصصی در صنعت را باعث 
آسیب های جدی به تولید دانست و گفت: اکنون که ذوب آهن اصفهان، یک 
شرکت بورسی محسوب می شود و باید نگاه دیگران به آن هم، نگاه به بخش 

خصوصی باشد و اجازه بدهند با اتکا به نیروهای توانمند خود و ظرفیت های 
بخش خصوصی، تولید و توسعه شرکت را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه با فزایندگی تکنولوژی در عرصــه رقابت، هیچ مجالی برای 
تعلل در پیشرفت و توسعه نداریم، تصریح کرد: باید با برنامه های دانش محور، 
شاخص دار و قابل پایش و صد البته با شتاب مناسب در مسیر تولید و توسعه 
حرکت کنیم و همچنان که در دهه های اخیر رشد صنعت فوالد نسبت به سایر 
صنایع مناسب بوده است باید با دقت و موقعیت شناسی ویژه در عرصه رقابت 
جهانی برنده این میدان باشیم و ذوب آهن اصفهان دراین مسیر با تمام قدرت 
پیش می رود.معاون هماهنگ کننده دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام نیــز در بازدید از کارخانه ذوب آهن اصفهان، این شــرکت را پشــتیبان 
رزمندگان در دفاع مقدس دانست و گفت: حضور کارکنان ذوب آهن اصفهان 

در جنگ تحمیلی، نشان دهنده ایثار و شهادت طلبی این صنعتگران است.
یوسف رضا سیف الهی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، ذوب آهن اصفهان، 
نقشــی انکارناپذیر در تامین رزمندگان آموزش دیده بــرای جنگ تحمیلی 
داشت، افزود: این شرکت در تامین تجهیزات، ادوات، خدمات فنی، مهندسی 

و لجستیکی برای جبهه و جنگ نیز سنگ تمام گذاشت.
وی، تولید و توسعه محصوالت استراتژیک و مورد نیاز صنایع مختلف کشور در 
ذوب آهن اصفهان را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و به ویژه کمیته های تخصصی آن برای رفع موانع تولید و مشکالت صنایع 

به ویژه صنعت فوالد برنامه و اهتمام خاصی دارند.

کارگاه آموزشی برنامه ایمنی آب توســط کارگروه ممیزی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در اصفهان برگزار شد.

این کارگاه آموزشــی با هدف ارتقای ســطح دانش و ایجــاد وحدت رویه 
در اجرای برنامه ایمنی آب در اســتان اصفهان بــا تدریس اعضای کارگروه 

ممیزی برنامه ایمنی آب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار  شد.
در کارگاه آموزشی برنامه ایمنی آب، کارشناسان شرکت آب و فاضالب، آب 
منطقه ای، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل محیط زیست 

و اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان به عنوان فراگیر حضور داشتند.
در این کارگاه یک روزه که به صورت حضوری برگزار شد، به مباحثی همچون 
ضرورت اجرای برنامه، ساختار کارگروه برنامه ایمنی آب، آموزش مفاهیم و 
گام های برنامه، رسم دیاگرام حوضه آبریز شهر اصفهان و ترسیم کانون های 
آالینده در این حوضه آبریز و همچنین شناسایی رویدادهای مخاطره آمیز 

در این حوضه پرداخته شد.
گفتنی است؛ شرکت آبفای استان اصفهان در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ موفق به 
کسب گواهینامه برنامه ایمنی آب شهر اصفهان شد و با توجه به الزام اجرای 

این برنامه در سه شــهر و دو مجتمع روســتایی، این کارگاه آموزشی برای 
اجرای برنامه ایمنی آب و دریافت گواهینامه برای شــهر سمیرم و مجتمع 

روستایی در منطقه نایین در استان اصفهان برگزار  شد.

استاندار اصفهان گفت: الزم اســت از ظرفیت و مشارکت بخش های مختلف 
به ویژه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
شاهین شهر به خوبی استفاده شود.سیدرضا مرتضوی در جلسه بررسی منطقه 
ویژه اقتصادی شاهین شــهر، اظهار کرد: شرکت هواپیماسازی ایران )هسا(، 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شــرکت های دانش بنیان می توانند به 
سرریز فناوری برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر کمک کنند ضمن 

اینکه سازمان متولی ایجاد این منطقه ویژه هم باید زودتر تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به مناطق ویــژه اقتصادی، صادرات گرا و مبتنی بر 
فناوری های روز و دانش بنیان است، تصریح کرد: نمی خواهیم این مناطق به 
پایگاه واردات تبدیل شوند و رویکرد دســتگاه های اجرایی استان برای ایجاد 
مناطق ویژه اقتصادی باید از ابتدا متفاوت باشد.استاندار اصفهان یادآور شد: 
اصفهان در تولید لــوازم خانگی ظرفیت زیادی دارد که می تواند منشــأ  تحول 
اقتصادی در کشور باشد، همچنین به دلیل برخورداری از ظرفیت های مناسب 

و مجموعه های دانش بنیان می تواند به قطب صنایع هوا و فضای کشور تبدیل 
شــود.مرتضوی با بیان اینکه به دنبال زمین فروشی در مناطق ویژه اقتصادی 
نیستیم، ادامه داد: الزم است ضوابط ســختگیرانه ای برای ورود و استقرار در 
این مناطق تدوین شود تا شــرکت های با فناوری برتر و پاک در آن ها مستقر 
شوند.در این جلســه 9 قطعه زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهین 
شهر پیشنهاد و بررسی شــد که به گفته اســتاندار با توجه به موقعیت مکانی، 
دسترسی به امکانات و خدمات مختلف، روســتا های جعفرآباد و ونداده، در 
اولویت هستند.حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم برخوار و شاهین شهر 
و میمه در مجلس شورای اســالمی نیز گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در 
استان اصفهان حاصل فرآیندی چند ساله بوده و الزم است مجموعه هایی در 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر مشارکت داشته باشند که انگیزه کمک 
به آبادانی منطقه در میان آن ها وجود داشته باشد.هدف از ایجاد مناطق ویژه 
اقتصادی، افزایش تراز تجاری، اشتغال، سرمایه گذاری و مدیریت موثر است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

دخالت های غیرتخصصی در صنعت، باعث آسیب جدی به تولید شده است

 برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ایمنی آب
 توسط کارگروه ممیزی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

»شاهین شهر« در راه تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی
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