آمارباالی تعدادکشتههای تصادفات دراستان اصفهان ،استانداررا هم نگرانکرد؛معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری
ساختاستان اصفهان
 5۰درصد زمینهای در

کند ،اما سوء مدیریت دربازارجوجهریزی و تولید مرغ ،میتواند به

شاهراه مرگ!

شرایطی نابسامان درروزها و هفتههای آینده منجرشود؛

این بارمردم راضی ،مرغداران ناراضی!

تامین شد

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت :بهمنظور تسهیل

در امر اجرای طرحهای توسعه تعریفشده برای گروه فوالد

اصفهان
شهردار
معاون
فارس رکوردداربیشترین
گیالن و
اصفهان،
درسال  14۰۰حدود  ۶۰درصد ازعملیاتها مربوط به حوادث جادهای و ترافیکی بوده و دراین میان؛ استانهای مازندران،
کرد:
مطرح
عملیاتهای سازمان امداد و نجات بودند.
موثر خواهند بود ،گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم

3

5

مدارس
سرویس
کمبود شدید راننده
دارند
سوءمدیریت گالیه
بامردم از
مواجه هستیم

درحال احتضار

مراکزتولید لباس فرم حق
عرضه سایراقالم را ندارند
5

8

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز

همکاران ما در
مطلع
آمادهگونه که
همان
شرکتدراصفهان
جایبرق
جایات
تعمیر
هستیدهای
اکیپ
باش
باهمت بلند خود در سال  1400و البته سهماهه نخست سال
جاری با وجود تحریمها و همــه محدودیتهای موجود در

با رکود مواجه بودنــد ،نهتنها در حوزه تولید متوقف نشــدند

بلکه بــا برنامهریزیهای راهبردی و هدفمند موفق شــدند

گامهای ارزندهای در راستای توســعه اقتصاد ملی بردارند

در آز
دانشگاه
مجلس
معاون امور
اد :فوالد
گروه
فوالد خــام
میلیــون تن
و با عبــور از تولید 10

نساجی «اصفهان» ازاوج تا افول ؛

شهرداری اصفهان خبرداد:

رونمایی از ۶طرح جدید
رسانی
فضایاطالع
ادارهباارتباطات و
رییس
سبزدر
مرتبط
راه و شهرسازی استان خبرداد:
نمایشگاه مدیریت شهری

3

مشاوران
پرداخت حقالزحمه 7

5

فوالد مبارکه به بهرهبرداری رســیده است و زمینه کسب این

بزرگترین و استراتژیکترین پروژههای ملی یاد شده است،

افتخارآفرینی کنند.

روزی روزگاری منچستر

مصوب
موفقیتها را فراهــم آورده؛ اما بــرای بزرگترینامالک
نرخاصفهان:
طبقآگاهی
هلدینگپلیس
رییس

مدیریت شرکت دراین مسیردشواربرای مدیریت

فوالدسازی کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیست و برای
نظردر
ضایعات
خرید و فروش
مراکز
گرفته است؟
در
گامهای بعدی برنامهریزیهای حسابشدهای تعریف و در چه راهکارهایی3
است
ساماندهی
نیازمند
اقدامات ازآنجاییکه پرداختهای
از این
بخشی
5
استان:
دیه
درستاد
اصفهاننمایندگی
مدیر
حال اجراشدن است.

چیست؟

خود همچون نوردگرم شماره  2و سایرپروژههای تعریفشده

بازگشتند
خانواده
هشدارجدی
یک
این

را پیشبینی کرده بود که خوشــبختانه ســهامداران شرکت
در مجمــع عمومی بــا افزایش ســرمایه به مبلــغ 84.000
میلیارد ریال از محل ســود انباشــته برای اجرای طرحهای

در حال حاضر پروژههای از پیش تعریف شده توسعهای در

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

توسعهای مذکور که از همه مهمتر طرح نورد گرم شماره  2بود،

5

نگاهی به شمایل سپاهان درلیگ بیست و دوم؛

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
 -1مناقصه عملیات جدولگذاری بلوار شــهید اشرفی اصفهانی ،طالقانی

حفظ منافع سهامداران وجوه نقد مازاد در حسابهای

سپردهگذاری شــد که مانده این حسابها در پایان

مبلغ  130.000میلیارد ریال رســید .بــا روی کار آمد

5

جدید و قرار گرفتن شــرکت فوالد مبارکه در گروه پی

مسئول هیئتهای مذهبی اداره تبلیغات

7

5

اسالمی اصفهان:

بدعت و اعمال خرافه در

اول
چاپ
مناقصه -
آگهی
دومدوم»
«نوبت
مزایده
آگهی

خاموشی به دلیل کمبود برق نداشتیم

شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بود .بر این اساس و

استان
سیل در
وقوع
نارنجی
هشدار
حســابهای
نقدینگی در
مناســب منابع
مدیریت
نقدینگی
آغوش
سطحبه
اصفهان
در گروه ،در ســال  1400حجم باالیی از مصــارفدر

3

3

موافقت کردند.

مبارکه ســهم حدود  50درصدی خود در تولید فوالد کشــور
ترکیه
احتماال با ساخت سد در
را حفــظ کنند .عالوه بر ایــن با ایفای نقش محــوری در ابر
شر
1401
سال
ابتدای
از
مذکور
ای
توسعه
های
طرح
به
شویم شرکت فوالد مبارکه بهمنظور اجرای ابر پروژههای توسعهای
مدیریت راههای استان م
رییس
درگیر
این
پروژههایی نظیربا
می بهعنوان
که از آن
کشورجاسک
نفت گوره به
انتقال
ادارهغیرعمد
زندانی
۳۴۰

برنامه و راهبرد مدیریت فــوالد مبارکه درادامه این راه

7
هوشمند
رصد فروش نان با خودپردازهای

ماشین آالت مورد نیازخود را وارد کنند ،برای تکمیل این

آموزش های پرمخاطره

زمینهایکشاورزی این محل قرارگرفته است.

نصف جهان ،میزبان سه آالله
شهید خواهد بود

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان اعالم کرد:

اصفهان می گوید:طرحهای نیمه
استانداری
اقتصادی
آموزشامور
معاون هماهنگی
اصفهان:
استان
وپرورش

توانستند
کرونا
پاندمی
انرژی و
اولیه و
حوزه مواد
ازخون
انتقال
همچنینکل
استان،اداره
عمومی
روابط
سرپرست
خبرداد:دانشآموز
استانهزار
یک
بیش
وپرورش
ریزی آموزش
به گفته معاون برنامه
جویآبــاد (گیوآبــاد) اصفهــان درمرزبین
کارنامه درخشــانی از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط
ســکونتگاه امروزی مــردم جــوی آباد و
جهانیدراصفهان
منفی
خونی
گروه
ذخیره
کاهش
کنند؛
می
تحصیل
کانکسی
Oدر تراز
حتی
ســازمانها
شــرکتها و
بسیاری از
در مدارس سنگی و که

حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی

7

7

5

بیک از
ولی
است.
کارقرارگرفته
بانکی در
فعال
ارهای
حسینباز
حامد ترین
قدیمی
بزرگترین و
دستور از
حیات یکی
شهرداری
تحقق
پرافتخار و درخشان
عنوان ایام
تهدیدات به
نخست سال 1401
روبروست
زیادی
ماههآسیا با
سهغرب
سواالت پایان
هوشمند تا
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر
جان بازار
پاسخبر
نهفته
های
زخم
داد:
چنین
فوالد این
خبرنگار
اصفهاناست؛
اصفهان زده
تاریخی
حمام
جان
بیتوجهی و نامهربانیها ،تیشه برریشه نیمه
دوره مدیریت 7
لطفا درخصوص راهبرد فوالد مبارکه درزمینههای تولید،
ششم
شهریکرد:
سخنگوی صنعت برق استان مطرح
توسعه و سرمایهگذاری توضیح دهید

3

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان

مبارکه که بدون شک در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور

تداوم پایداری جوی تا چند روزآینده
براستان اصفهان

تاکسیرانی شهرداری :
سازمان
مدیر
اصفهان؛
عاملشهر
ها در
انباشت زباله

اصفهان؛ همه چی
مسکن طرح ملی دراصفهان

عکس :ایسنا

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم 1444
 11آگوست 2022
شماره 3597
 8صفحه
سیزدهم
سال
کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبرداد:
قیمت 3000 :تومان

گسترش تعامالت فوالد مبارک

هیئتهای مذهبی اصفهان
به حداقل رسید

5

مواعد زمانی:

 1400/09/29شورای
مورخ
شماره
مصوبه
بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به
1401/05/06
تاریخ انتشارفراخوان:
الدین»
شهیدان «تاج
/6/107ش1400/پدر
و بلوار عماد ســیادت به شــماره  2001093298000020را از طریق سامانه

جذاب و دلربا

1401/05/15
اسناد فراخوان:
مهلت دریافت
نماید.
برگزار
الکترونیکی
تدارکات
شد مس،
آلومینیوم،
شــامل آهن،
ضایعات
مقداری
دارد نســبت به فروش
نظر
دولتدر
اسالمی
محترم
آسمانی

کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا

 -مهلت ارسال پیشنهادات1401/05/29 :

پالستیک ،چوب ،روغن سوخته و ...اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت

بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 -زمان بازگشایی پاکت ها1401/05/30 :

مراجعه و تا
1401/05/09
مورخ
اداری
مالی
مزایده به واحد
اســناد
تاریخیا
ضمانتنامه بانکی
ارجــاع کار:
شــرکت درفرایند
تضمین
وقتو مبلغ
شــهرداری تا آخر نوع
انجام خواهد شد.
www.setadiran.ir
آدرس
(ستاد) به

سپرده
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت
نقدی اقدام نمایند.
حراست
واحد
 1401/05/10نسبت به تحویل اسناد مزایده به
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای

6

با زایندهرود جاری شوید

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

م الف13۴9۲۶1 :

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :خمینی شهر میدان قدس شهرداری
مرکزی 33641415

م الف1357534:

اصغر رحیمی -شهردار 7
دستگرد
3
اصغر حاج حیدری -شهردارخمینی شهر
علی

آگهی مناقصه عمومی «نوبت دوم»

دوم
چاپاول
چاپ
نوبت اول
دوم
نوبت

آگهی مزایده

اقدام نماید،
شرایط
شورای واجد
1401/02/06بهره بردار
 5001093283000005به
1401/3/31
استنادمورخ
شماره 108
استناد
زرین شهر به
شهرداری
مجلسی ،امور
شهر
اسالمی
 1401/38مورخ
مجوز شماره
مجوز به
نظر دارد
مجلسی در
شهرداری

اســناد
دریافت
خانگیآیدو جهت
بعمل مــی
متقاضیــان دعوت
لذا از
پارکینگ
نســبت به
دارد،
شــهر در نظر
اسالمی
شورای
زباله را
مخزن
حمل تا
پسماندهای
جمع آوری
شــهری،
واگذاریروب
سبز ،رفت و
فضای
نگهداری
حفظ و
مربوط به

19ومورخ
ساعت
تاریخو انتشار تا
بیشتر از
کسب
مزایده و
صــورت
کارشناسیواقع در میــدان انقالب
نقلیه ســبک
هشت
پنجاه
هفتصد و
میلیون
اطالعاتیک
هفتصد و
میلیارد و
اجارههفت
(سی و
به ریال
37/701/758/053
وســائطپایه
مبلغ
www.setadiran.ir
آدرس
ســامانه مذکور
 1401/5/22به
گیری از
بهــره
عمومی و با
مزایده
ســال
مدت دو
واگذار
حقوقی واجد شرایط
به یا
حقیقی و
اشخاص
مناقصه عمومی به
طریق
یکسال از
مدت
طریــقرای
سهازریال) ب
پنجاه و
برایزارو
ه

مراجعه نمایند.
مزایده
شــماره
(ستاد)
الکترونیکی دولت
ســامانه تدارکات
 1401/04/29لغایت  1401/05/06جهت اخذ اســناد
گردد ،از تاریخ
می
مذکوربهدعوت
اشــخاص
بنابراین از کلیه
نماید.

مناقصه به سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی  www.setadiran.irمراجعه نمایند و تا انتهای ساعت اداری تاریخ

1360690پیشنهادات خود را در این سامانه بارگزاری نمایند .حسین اسماعیلی احمدی –شهردارزرین شهر
م الف:
1401/05/18
شرایط شرکت درمناقصه
 -1پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
 -2پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ  1/885/087/903ریال معادل  % 5کل مبلغ پایه کارشناسی را تحت

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  110309651009شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام

031_36284167_8

 -3درصورتیکه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری

zayanderoudonline.ir

و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
مجلسی ضبط خواهد شد.

 -4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی  www.Majlesicity.irمراجعه و یا با شماره تلفن
( 031-52472852امور مالی شهرداری) تماس حاصل نمایید.

سازمان آگهیهای
روزنامه زاینده رود

نشانی :استان اصفهان -شهرستان مبارکه -شهر مجلسی -میدان کوثر -شهرداری مجلسی

م الف1353379 :

سبحان نظری -شهردار مجلسی

031-36284167-8

حفظ آب حفظ زندگی است

کافه سیاست

پنجشنبه  20مرداد  13 / 1401محرم  11 / 1444آگوست  / 2022شماره 3597

توئیت ضدتوافق میرسلیم با هشتگ «یزید»
مصطفی میرسلیم ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نوشت :فصل مشترک حکومت #یزید

فقط یک کلمه از سوی آیت ا ...سیستانی کافی است؛

و حکومت #آمریکا؛ یزید اسالم را برنمی تابید و آمریکا انقالب اسالمی را .خدایا ما را از شر دشمنان
اسالم و #منافقان مصون نگه دار.

آینده عراق پس از اعتراضات طرفداران «صدر»

هشدارصالحی:

برخی میخواهند این ملت را دو پاره و چند پاره کنند
مدیر موسسه اطالعات درباره فعال شــدن مجدد عده ای برای «دوپاره و چندپاره کردن این ملت»
هشدارداد.سید عباس صالحی ،مدیرموسسه اطالعات و وزیرپیشین ارشاد نوشت :تصویری ازیک
عزاداردرعاشورا .بهگفته سرداردلها :ما ملت امام حسینیم .اما برخی می خواهند این ملت را دوپاره
و چندپارهکنند و با پایان دهه محرم دوباره شروع خواهندکرد .حب الحسین یجمعنا ،فقط بین ایرانی
و عراقی نیست .اول ازخودمان آغازکنیم.

«ســعداد الصلحی» در میدل ایســت آی نوشــت :پس از اعتراضات
خشــمگینانه آخر هفته ،مقتدی صــدر با فراخوانــدن حامیان خود در
استانهای جنوبی و مرکزی برای حضوردرخیابانها ،اعتراضات را تشدید
کرد .با شروع اعتراضات متقابل ازشامگاه دوشنبه ،خطرخشونت درعراق
به چشم میخورد .روزشنبه ،هواداران این روحانی بانفوذ شیعه به منطقه

چهارتیم نظامی جمهوری اسالمی ایران وارد مسکو شدند
چهارتیم نظامی جمهوری اسالمی ایران به منظورشرکت درمسابقات بین المللی نظامی روسیه ۲۰۲۲
وارد مسکو شدند.به نقل ازمرکزارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح ،چهارتیم نظامی
جمهوری اسالمی ایران شــامل تیمهای(تکاوران دریایی ،تانک،حافظان نظم و ارتش فرهنگ) به
منظورشرکت درمسابقات بین المللی نظامی روسیه  ۲۰۲۲وارد مسکو شدند.تیم های مذکوردرحال
حاضرضمن حضوردرمحل برگزاری رقابت ها و آشنایی با شرایط محیطی منطقه ،مراحل آمادهسازی
را میگذرانند.الزم به ذکر اســت درمسابقات مذکورکه با حضور ۳۷کشــور جهان در ۳۴رشته از۲۴
مردادماه تا  ۵شهریور به میزبانی اصلی فدراسیون روسیه و یازده کشور برگزار خواهد شد ،جمهوری
اسالمی ایران در ۱۴رشته پا به عرصه این رقابت ها خواهدگذاشت.

فعال سیاسی:

یکدستشدن قوا به نفع کشورنبود
محمد مهاجری ،فعال سیاسی اصولگرا درباره یکدستی قوا گفت« :من ازکسانی بودمکه به شدتموافق
یکدستشدن حاکمیت بودم و باورداشتم درچنین حالتی چالشهای میان قوا ازبین میرود و دولت
میتواند کارها را به شکل مطلوب پیش ببرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و حاال بعد از یکسال تصور میکنم
که اشتباه میکردم و یکدستشدن قوا به نفع کشور نیست .چه آنکه رقابتهای شدید درون جناحی
اصولگرایان اجازه یکدستی را هم نمیدهد زیرا طیفهای زیادی دراصولگرایان وجود داردکه هرکدام
برسرقدرت رقابت میکنند .آقای رییسی هم نتوانست ازیکدستشدن قوا استفادهکاملی ببرد».

سبزبغداد هجوم آوردند و ازآن زمان ساختمان پارلمان را برای اعتراض به
رقبای مورد حمایت ایران اشغالکردندکه مانع ازتشکیل دولت صدرشده
بودند.بهگزارش «انتخاب» ،درادامه این مطلب آمده است:رهبران صدر
به میدل ایست آی گفتند که بسیاری از رهبران سیاسی و دیپلماتهای
غربی سعیکردهاند با صدرارتباط برقرارو اوضاع را آرام وکانالهایگفت و
گو بین دو طرف را بازکنند ،اما او ازپذیرفتن بازدیدکنندگان یا تماسهای
غیرصدریها خودداری میکند .محمد صالح العراقی ،نامیکه به «وزیر
صدر» داده شده و به طور گسترده گمان میرود سخنگوی این روحانی
باشد ،روزدوشنبهگفتکه هادی العامری ،رییس بلوک پارلمانی الفتح و
یکی ازرهبران چارچوب هماهنگی ،تالشهای خود را برای تماس با صدر
و آغازگفت وگو بین دو اردوگاه رقیب ادامه میدهند.
صدر ،مشکل و راه حل است
صدر ،میلیونها پیرو دارد ،یکی از بزرگترین جناحهای مســلح شیعه
را کنترل میکند و یک امپراتوری مالی دارد که درآمدهای ســاالنه آن از
بودجه بسیاری ازکشورهایکوچک همسایه بیشتراست .او درکنارآیت
ا ...سید علی سیستانی یکی ازدو مردی استکه درعراق میتواند با یک
کلمه میلیونها نفررا به خیابان بیاورد.به مدت  ۱۰ماه ،عراق درتالطم بود،
زیرا صدر و رقبای او بر سر دیدگاههای رقیب در مورد اینکه آینده سیاسی
کشور چگونه باید باشــد ،بحث میکردند .صدر که در انتخابات اکتبر با
 ۷۴کرسی در پارلمان پیروز شد با احزاب سنی و کرد ائتالف کرد و قصد
داشت سیستم سنتی تقسیم قدرت در عراق را از بین ببرد .اما مخالفان

توافق هسته ای؛ خیلی دور ،خیلی نزدیک

مورد حمایت ایران ،که در صورت موفقیت صدر از قدرت خارج میشدند،

مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات

توانستند با توسل به چالشهای قانونی تا حمالت موشکی ،مانع او شوند.

ک شــده یا برعکس ،دور شدهایم،
طرفهای مذاکرهکننده در این دور از مذاکرات به احیای برجام نزدی 
گفت« :از دید اروپاییها از نظر موضوعات و متن ،مذاکرات پایان یافته است و فقط به تصمیم سیاسی
تهران و واشنگتن بستگی دارد .البتهکه آمریکاییها بالفاصله اعالمکردندکه با متن پیشنهادی اروپا موافق
هستند .آنچه مشخص است این استکه طرفهای دیگرمذاکره هم منتظرتصمیم ایران هستند».قاسم
محبعلی ،درباره راه برونرفت ازاختالفات پادمانی ایران و آژانس میگویدکه اگرایران و آژانس با هم توافق
و ایران هم روی برجام توافقکرده باشد ،احتماال هم اروپاییها و هم امریکا به آژانس این چراغ سبزرا
نشان خواهند دادکه بتواند مثل دورقبلی به نوعی مسئله را حل و فصلکند.

ماهگذشته ،او به نمایندگان خود دستورداد دراعتراض استعفاکرده و یک
تا به بزرگ ترین بلوک پارلمان تبدیل شوند .رهبران چارچوب از آن زمان
شروع به کار روی تشکیل دولت خود کردند و هفته گذشته محمد شیعه
السودانی راکه ازنزدیکان مالکی است را به عنوان نامزد خود برای نخست
وزیری معرفی کردند.رهبران صدر میگویند که صدر این را یک چالش و
تالشی برای تحریک خود میدانست .این نامزدی سودانی بود که او را

سخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها
در مجلس تاکید کرد :زمان آن رسیده که آمریکا و
کشــورهای اروپایی از حرف زدن دست برداشته و

وی در ادامه تاکید کرد :نظام جمهوری اسالمی از

برای تعهدات خود تضمین اجرایی دهند.

مذاکرات عقب نشینی نکرده و امروز توپ در زمین

علی حدادی با اشــاره به روند مذاکرات هستهای

آمریکا و کشورهای اروپایی است .ایران آنچه را که

مشکل بزرگ برای مخالفان خود تبدیل شد .حضوراو یک مشکل و عدم

میتوانند با فتوا یا بیانیهای کار آن جناح را تمام کند.هر درگیری وحشیانه

حضوراو یک مشکل است .او صاحب نیرو ،سالح و پول است ،به عالوه بی

خواهد بود .اکثر جناحهای شــیعه دارای شــاخههای مســلح هستند.

پروایی بی نظیری دارد و این ترسناک است .او درحال حاضرمیخواهد

اگرچه ممکن است سرایا السالم صدر از نظر تعداد برتری داشته باشد ،اما

به همه بگوید که اگرچه نتوانســته به هدف خــود در مجلس مطابق با

تجهیزات مدرن متعلق به جناحهای مرتبط با آیت ا ...سیستانی ،به ویژه

معیارهای آنها برسد ،اما با اســتفاده از نفوذش درخیابان و معیارهای

لشکررزمی عباس ،وگروههای مرتبط با ایران ،به ویژه عصائب اهل الحق و

خودش به آن خواهد رسید ».بهگفته این مقام ،رقبای صدردرمورد نحوه

کتائب حزب ا ...است و برتری آنها را تضمین میکند.یکی از فرماندهان

برخورد با وی سردرگم و نامطمئن هســتند .اگر به زور متوسل شوند ،در

نزدیک به آیت ا...سیستانی گفت« :ما نگران آنچه اکنون در حال رخ دادن

توسل به آن دریغ نمیکند و اگر متوســل به آتشبس و سازش شوند،

است هستیم و از بی تدبیری صدر و گستاخی مخالفانش میترسیم ،اما

میخواهدکارآنها را تمامکند؛ بنابراین آنها او را نادیدهگرفتهاند و اکنون

اکنون نیازی به مداخله خود نمیبینیم .در نبردهای مدرن ،عنصر انسانی

همه بهای آن را میپردازند.

دیگر عامل تعیین کننده نیست ،بلکه فناوری است .بسیاری از جناحهای

آیت ا ...سیستانی وارد میشود
جنگ شیعه علیه شیعه یکی از حســاسترین خطوط قرمز از سال ۲۰۰۳
بوده است .عبور از آن به معنای ســرپیچی از خواست آیت ا ...سیستانی،
رهبر جامعه شیعه است .تمامی نیروهای شیعه ،از جمله ایران و نیروهای
نیابتی آن ،به طورکامل ازعواقب مداخله سیستانی علیه آنها آگاه هستند.

سپاه دست فلسطینیها
را پرخواهد کرد
جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت :همانطور

بیان کــرد :آنچه کــه در مذاکرات قبل بــوده و در

باید انجام داده است .سیاســتگذاری های نظام

هایی نیز مطرح می کنند که اصال موضوعیت ندارد.

مذاکرات این روزها نیز مشــخص است این بوده

جمهوری اسالمی مدافع بشریت است .از آنجا که

که همواره ایاالت متحده آمریکا بــه دنبال منافع

امروز کشورهای اروپایی مشکل انرژی پیدا کرده

و کشــتار هایی که رژیم غاصب صهیونیستی علیه

ملی خود هست و به هیچ وجه احترام متقابل در

اند و از ســوی دیگر قدرت ایران اسالمی و ارتباط

کودکان و مادران مظلوم انجــام می دهد ،حاکی

مذاکرات نداشته و امروز هم ندارد .آنها امروز می

آن را با شرق می بینند مواردی را مطرح می کنند؛

از تالش ایــاالت متحده برای حفــظ منافع رژیم

بینند که ایران با تمــام توان پیش می رود و ارتباط

اما هیچ تضمینی هم ارائــه نمی دهند .بعضا بهانه

صهیونیستی است.

که امام خامنهای فرمودند و شــهید سلیمانی
دست فلسطینیها را پر کرد ،این روند دائمی
است و سپاه انقالب اســامی دائم دست آنها
را پر خواهد کرد.ســردار علی فــدوی در تجمع
ضد صهیونیستی مردم عاشورایی تهران که در
میدان فلسطین برگزارشد ،طی سخنانی اظهار
داشت :سختترین مصیبتها و رنجها براهل
بیت پیغمبر وارد شــد.وی عنوان کرد :مسلما

آگهی مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ( سهامی خاص )
ثبتشده به شماره  405و شناسه ملی 10260086644
با توجه به اينكه جلســه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول مورخ  1401/05/20به علت حدنصاب نرسيدن سهامداران تشكيل نشــد  ،بدينوسيله به اطالع کلیه
سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان (سهامی خاص) میرســاند مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شركت رأس ساعت  11صبح روز جمعه
مورخ  1401/06/04در محل سالن اجتماعات آموزشوپرورش شهرستان فالورجان واقع در فالورجان  ،جعفرآباد ،بلوار توحيد  ،خيابان فرهنگ برگزار میگردد .
موضوع جلسه :

وقتی این مصیبتها بــراهل بیت پیغمبروارد
میشد خداوند این بشارت را به آنها دادکه حتما
روزی همه مردم دنیا طعم حکومت اسالمی را
خواهند چشــید .از روز اول نهضت اسالمی در
سال  42امام خمینی (ره) فلسطین را به عنوان
مهم ترین مسئله اسالم اعالمکرده و نوک حمله
خود را متوجه رژیم صهیونیســتی و شــیطان
بزرگکرد.جانشین فرماندهکل سپاه بیانکرد:
جبهه حق انقالب اسالمی رو به جلو است چرا
که دستورات خداوند را انجام داده است .آیا در

 -تصمیم گیری در خصوص تغییر و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده

این سالهای طوالنی خداوند به وعده خود عمل

 -تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده  5اساسنامه

نکرده است؟ آیا امروزمردم فلسطین با ده سال

 -تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شركت

قبل یکسان است؟

« هیئتمدیره »

سردارفدوی تصریحکرد :جبهه باطل ناچاراست
شــروط جبهه حق را بپذیرد .در چند روز اخیر
شیاطین رژیم صهیونیستی با اقدام احمقانهای
که انجام دادند ،شکست دوباره را تجربهکردند.

آگهی مجمع عمومی عادی بهطورفوقالعاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان
( سهامی خاص ) ثبتشده به شماره  405و شناسه ملی 10260086644

آنهــا نتوانســتند در برابر جهاد اســامی تاب
بیاورند ،شکست خوردند و شروط جهاد را قبول
کردند .آیا برای عموم مردم مشــخص نیست
که وعده خدا حق است و در وعده خدا تخلفی
نیست؟وی افزود :وقتی جزئی از جبهه حق و

با توجه به اينكه جلسه مجمع عمومي عادي بهطورفوقالعاده نوبت اول مورخ  1401/05/20به علت حدنصاب نرسيدن سهامداران تشكيل نگرديد  ،بدينوسيله به اطالع
کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان (سهامی خاص) میرساند مجمع عمومی عادی بهطورفوقالعاده نوبت دوم شركت رأس ساعت  8:30صبح
روزجمعه مورخ  1401/06/04درمحل سالن اجتماعات آموزشوپرورش شهرستان فالورجان واقع درفالورجان  ،جعفرآباد ،بلوارتوحيد  ،خيابان فرهنگ برگزارمیگردد .
موضوعات جلسه :

ما هر روز بنا بر تکلیفی که داریم باید توانمندی
و استطاعت خود را افزایش دهیم .امروز توان
جبهه حق در مرکز انقالب اسالمی یعنی ایران،
اســت .در فلســطین ،لبنان ،یمن و ســوریه

 -2بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1400شركت

علیه جبهــه باطل راه باز شــده اســت و این

 -3انتخاب حسابرس و بازرس شركت
 -5سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد

حزب ا ...باشید جبهه حق پیروز میدان است.

بر همه دلدادگان انقالب اســامی ثابت شده

 -1استماعگزارش هیئت مدیره و بازرس شركت

 -4تعیین روزنامهکثیراالنتشارجهت درج آگهی های شركت

خود پایان دهند .اما سوال اینجاست که آیا هیچ یک از تصمیم گیرندگان
اجازه خواهند داد شرایط به درگیری برسد؟ ما فعال نظارهگرو منتظردستور
هستیم ،دراین مرحله به نفع هیچ طرفی دخالت نخواهیمکرد ،اما دردفاع
ازخود و مواضع خودکوتاه نخواهیم آمد».بهگفته وی ،تنها یککلمه ازسوی
آیت ا...سیستانیکافی است تا آنها وارد عمل شوند.

بین الملل

جانشین فرمانده کل سپاه:

فشــارهایی که امروز بر مردم فلسطین وارد شده

 -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

مسلح دارای فناوریهای مدرنی هستند که میتوانند هر نبردی را به نفع

خبر روز

توپ درزمین طرفهای غربی است
حفظ کنند.

جلوگیری کند .یک مقام ارشد دولتی گفت« :صدر سالها پیش به یک

بهعنوان تشویقکننده یا حامی چنین جنگی تلقی شود ،آیت ا ...سیستانی

بحران سیاسی جدید ایجادکند و به احزاب چارچوب هماهنگی اجازه داد

نماینده مجلس:

با شــرق برقرار کرده و صرفا می خواهند برجام را

بر آن داشت تا پیروان خود را به منطقه سبز بفرستد و از نشست پارلمان

رهبران شیعه و فرماندهان جناحهای مســلح میگویند ،اگر هر جناحی

امری دائمی است.

« هیئتمدیره »

تایوان:

چین ازرزمایش برای آماده شدن به حمله استفاده میکند
«جوزف وو» وزیر امور خارجه تایوان در یک نشست خبری در تایپه گفت« :چین از رزمایش و نقشه
راه نظامی خود برای آماده شدن برای حمله به تایوان استفاده کرد .قصد واقعی چین تغییر وضعیت
موجود درتنگه تایوان و درسراسرمنطقه است».چین هفتهگذشته بزرگ ترین مانورنظامی خود را در
اطراف تایوان درواکنش به دیدارنانسی پلوسی ،رییس مجلس نمایندگان آمریکا ازاین جزیره آغاز
کرد.رییس دستگاه دیپلماسی تایوان تصریحکرد« :چین رزمایش ،پرتاب موشک درمقیاس بزرگ،
همچنین حمالت سایبری ،کارزار اطالعات نادرست و تهدید اقتصادی را برای تضعیف روحیه مردم
درتایوان انجام میدهد».

توگوی «اردوغان» و «اسد» به پیشنهاد «پوتین»؟
احتمالگف 

المیادین :مطلقا نادرست است

توگوی تلفنی «رجب طیب اردوغان» رییسجمهورترکیه
شبکه المیادینگزارشها درباره احتمالگف 
و «بشار اسد» رییسجمهور ســوریه را نادرست خواند.این شــبکه لبنانی به نقل از منابعی که آنها را
«بلندپایه» خواند ،نوشت« :صحبت ازاحتمال تماس میان رؤسای جمهورسوریه و ترکیه مطلقا نادرست
است».رسانههای ترکیهای،گزارش دادندکه «رجب طیب اردوغان» رییس جمهورترکیه و «بشاراسد»
رییس جمهورسوریه احتماال به زودی با یکدیگربه صورت تلفنیگفتوگوکنند .منابع ترکیهایگفتندکه
این پیشنهاد توسط «والدیمیر پوتین» رییسجمهور روسیه در دیدار اخیر با اردوغان در سوچی مطرح
شده است.این منابع اضافهکردندکه یککشورحاشیه خلیج فارس و یککشورآفریقایی درحال رایزنی
س با ترکیه و سوریه برای برگزاری دیداری میان اسد و اردوغان هستند.
و تما 

رییس جمهوری سابق افغانستان:

آمریکا اشتباهاتش را درافغانستان تصحیح کند
کرزای در مصاحبهای از دولت آمریکا خواست تا اشتباهاتش را در افغانستان تصحیح و به ملت افغان
دراین برهه سختکمککند«.حامدکرزای» رییس جمهوری سابق افغانستان درمصاحبهای با شبکه
خبری ان.پی.آرگفت ،نگران امنیت خودش است اما نه به خاطرطالبان چون آنها ازافغانها هستند و به
افغانستان تعلق دارند و او آنها را میشناسند و آنها نیزاو را.وی ادامه داد :من ازسوی نیروهای خارجی و
به ویژه عناصری درپاکستان احساس خطردارم.کرزای از ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۴رییس جمهوری افغانستان بود
و همچنان چهره برجسته و مهم دراینکشورحتی پس ازترککاخ ریاست جمهوری به شمارمیرود .نام
او هنوزهم برروی ساختمان فرودگاه بینالمللیکابل است،گرچه طالبان افغانستان نام آن را تغییرداده
است.با رویکارآمدن مجدد طالبان دراوتگذشته میالدی،کرزای درافغانستان باقی ماند و با رهبران آن
دیدارکرد وگفت ،آنها همگی به دنبال یک چیزهستند و آن یک افغانستان "پیشرو و صلحطلب" است.
یک سال پس ازرویکارآمدن مجدد طالبان درافغانستان درپی خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از
اینکشور،کرزای با اشاره به وضعیتکنونیکشورشگفت :ازنظرپایان درگیریگسترده ،ما خوشحالیم
چون ثبات بیشتر ،امنیت بیشتربه وجود آورده است.

روسیه ،صدها موشک اوکراین را منهدم کرد
وزارت دفاع روســیه از حمله موفق به انبار نگهداری دو نوع موشک پیشــرفته ارتش اوکراین در مرکز
اینکشــورخبر داد.وزارت دفاع روسیه روزسهشنبه اعالمکرد ارتش اینکشــوریک انبارمهمات را در
نزدیکی شهر «اومان» منهدم کرده است .گزارشها حاکی است این انبار محل نگهداری موشکهای
«هایمارس» و «هویتزر» ساخت آمریکا نگهداری میشد ،منهدم کردند.سخنگوی این وزارتخانه در
نشست خبری روزانه خودگفتکه بیش از ۳۰۰راکت را دراین حمله منهدمکرده است.

کافهاقتصاد
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ایران را تولید میکرد  ،اکنون این رقمکاهش یافته است.ویگفت ۲۵ :سال

نساجی «اصفهان» از اوج تا افول ؛

پیش میزان صادرات صنعت نساجی بالغ بریک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر

روزی روزگاری منچستر

بودهکه درزمانکنونی به  ۶۰۰میلیون دالررسیده است .شاهکرمی همچنین
در ارتباط با کارخانه ریسباف واقع در چهارباغ اصفهان و رکود آن در  ۳۰سال
گذشــته گفت :با فوت مالکان این کارخانه ،در مصادره دولت قرار گرفت و
تاکنونکه تلی ازگرد و غباربرروی آن نشسته است.

اصفهان ،نبود تجهیزات به روزبرای تولید نساجی را عمده چالش پیشروی
این صنعت طــرح کرد و گفــت :اصفهان هنــوز در این صنعت نســبت به
اســتانهای دیگر پیشرو اســت؛ اما واردات پارچه از کشور چین و هند و
ترکیه با مجوز و بدون مجوز و فرسوده شــدن ماشینآالت در این صنعت و
جایگزین نشدن با تجهیزات نو ،صنعت را به افول برده استکه اگربا همین
روند ادامه یابد تنها تا  ۱۰سال دیگرصنعتی به اسم نساجی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار کردن در صنعت نساجی از بین رفته و توان
رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ازدست دادهایم،گفت :این صنعت نیازمند
سرمایهگذاریکالن استکه این نرخ و رشد سرمایهگذاری دیده نمیشود.
شاه کرمی ادامه داد :اصفهان درصنعت نساجی سابقه درخشانی داشت و
تنها یک کارخان ه در کاشان با پنج هزار و  ۲۰۰کارگر در یک زمانی تمام ملحفه
اتحادیه اروپا را تولید میکرد.شاهکرمی افزود :اکنون تنها موکت و فرش از
ایران بهکشورهای مثل عراق و افغانستان صادرمی شود و این درحالی است

ایرنا

و بازار آن بود و افزون بر آن شهرهای اقماری همچون

توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را نیافت.وی بیان داشت :به دنبال

کاشان و اردستان نیز در این صنعت جایگاه ویژه ای داشتند؛ درسالهای

اجرای قانون اصالح ساختار ،تمامکارخانه های نساجی ازشهراصفهان به

اول قرن گذشته پایه های اولیه صنعت نساجی اصفهان بنا نهاده شد که

اطراف انتقال یافتند و با تخصیص تسهیالت و ماشینآالت ،شاهد رشد

راهآورد آن در دوران گذر ایران از ســنت به مدرنیســم  ،انبوه کارخانه های

صنعت نساجی در اشترجان و علویجه و  ...شدیم.رییس خانه صنعت،

بافندگی و ریسندگی و هزارانکارگری بودکه این حرفه را پیشه خودکردند و

معدن و تجارت ادامه داد :با توجه به نرخ ارز و ارزش پایین پول ملی امکان

نان آورخانواده خود شدند.اما ازآن روزها خیلیگذشته و با انتقال نساجی

خرید ماشینآالت نو نیست و اگر بخواهیم از تجهیزات دست دوم برای

ها به بیرون شهر و افول این صنعت ،دیگر از صدای بوق کارخانه ها خبری

تولید استفادهکنیم امکان رقابت با تولیدات خارجیگرفته میشود و برای

نیست و از هیاهوی انبوه کارگران نســاجی در صندوق خانه حافظه مردم

تجهیزماشین آالت صنعت نساجی باید ازتوان شرکتهای دانشبنیان

اصفهان جزخاطره ای باقی نمانده است.

استفاده شود.ویگفت :با توجه به اینکه صنعت پوشاک پس ازخوراکی
قراردارد ،بنابراین ارتقای این صنعت یک الزام و ضرورت است.

روزگارسخت صنعت نساجی اصفهان
رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت اســتان اصفهان در ارتباط با افول

صادرات صنعت نساجی به  ۶۰۰میلیون دالرکاهش یافته است

صنعت نساجی در اصفهان و سرپا نشدن آن در سالهای گذشته ،گفت:

رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت نســاجی اصفهان در باره

اصفهان درصنعت نساجی منچسترایران و مرکزتولید روپوش سربازهای

علت افول این صنعت دراستان اصفهانگفت :براثردخالتهای دولت در

انگلیسی بود و کارگران توســط این صنایع امرار معاش داشتند و در پی

صنعت شاهد خارج شدن صنایع نساجی متعددی ازجمله« پلی اکریل»،

رونق این صنعت شاهد رونق صنایع دیگردراصفهان ازجمله قطعهسازی،

«وطن» و «بارش» و سایرواحدهای نساجی ازعرصه تولید شدیم وکارخانه

آهنگری و حتی ذوبآهن بودیم.عبدالوهاب ســهلآبادی افزود:در پی

ریسباف همدانیان به خیریه واگذارشد.حبیبا ...شاهکرمی با بیان اینکه در

بحران اقتصادی اخیر ،صنایع مجبوربه تعدیل نیرو شدند و با بازنشستگی

دنیا دولتکارفرمای خوبی نیست و درایران این مسئله را با شدت بیشتری

زودترازموعد نیرویکارو نیز فرسودگی ماشین آالت و عدم جایگزینی آن

شاهد هستیم ،افزود :اصفهان که یک زمانی بیش از ۵۰درصد کل نساجی

بامسئولان
راه آهن «مبارکه -لنجان  -سفید دشت»
چهارمحال و بختیاری را به خط ریلی سراسری متصل می کند
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت:تکمیل طرح راه آهن مبارکه -لنجان -
سفید دشت به عنوان یکی از طرح های ملی و بین  ۲استان اصفهان و چهار محال و بختیاری در
حال انجام است که با تکمیل این طرح
اســتان چهارمحال و بختیاری به خط
ریلی سراسری متصل خواهد شد.
مهران زینلیان در حاشیه جلسه شورای
فنی اســتان اصفهان در استانداری در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه
با چهار دستور جلسه برگزار شد که اولین
دســتور کار به طرح راه آهــن مبارکه-
لنجان  -سفید دشت اختصاص داشت،
افزود :به واسطه عملیات خاکبرداری و
ترانشه برداری در طول مسیر این طرح ،این شــبهه ایجاد شده که خشکسالی و بی آبی برخی از
قنوات در سال های گذشته به این موضوع ارتباط دارد.
وی ادامه داد :این طرح از ســال  ۹۰به بعد فعال شــده و با توجه به اینکه کار فنی و مشاوره قابل
قبولی از قبل در این زمینه انجام نشده ،این شبهه ایجاد شــده و به دلیل بروز مسائل اجتماعی،
طرح متوقف شــده بود.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه شورای
فنی به عنوان باالترین مرجع در مورد پروژه های فنی استان تصمیم گیری میکند ،اظهار داشت:
مقرر شد که با توجه به مطالعاتی که از گذشته شروع شده و همکاری مشاور پروژه ،این طرح تا ۲
هفته آینده با ارائه شدن مطالعات آب منطقه ای ،تصمیم گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد و
تمهیدات الزم با محوریت دفتر فنی استانداری و شرکت آب منطقه ای اتخاذ شود.
به گفته وی ،همچنین مقرر شد که با محوریت فرماندار هم مباحث اجتماعی موجود و اقناع سازی
الزم انجام شود.زینلیان با بیان اینکه دســتور جلسه دوم شورای فنی استان به ساختمان ارکیده
بهارستان اختصاص داشت ،خاطرنشان کرد :شهر جدید بهارستان ،همانند دشت اصفهان بر روی
یک پهنه آبرفتی تاسیس شده که یک ســری قناتهایی در گذشتههای دور در این منطقه وجود
داشته که البته بیشتر اینها در زمان حاضر متروکه و غیر قابل استفاده هستند.
وی اضافه کرد :بخشــی از این قناتها که در ســالهای گذشــته شناســایی نشــده بودند زیر
ســاختمانها قرار دارند که بعضی از آنها موجب بروز حوادثی میشــوند البته هیچ گونه نگرانی
در این زمینه وجود ندارد.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود :بازدیدهایی
توســط متخصصان از ســاختمان ارکیده بهارســتان به عمل آمده و هیچ اثر منفی به سازه این
ساختمان وارد نشــده و تنها الزم اســت که حفره هایی که بر اثر وجود قنات ایجاد شده را باید با
سرعت پر کنند که در جلسه اخیر مصوب شــد سازمان عمران بهارســتان با همکاری شهرداری
تا یک هفته این کار را به ســرانجام برسانند.وی گفت :همچنین مصوب شــد که سازمان عمران
کل پهنه بهارســتان را با استفاده از مشــاوران ذیصالح بررســی کند و چنانچه قنات و حفره ای
وجود دارد این موارد شناســایی و راهکار اساســی برای بهارســتان در نظر گرفته شود.زینلیان
اظهار داشت :هیچ گونه مشــکلی در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که این موارد را شناسایی
کنیم در طرح ها مورد توجه قرار می دهیم و در آینده از آنها به عنوان فضای ســبز اســتفاده کنیم
و یا آن مناطق را پر میکنیم.وی خاطرنشــان کرد :شناســایی این مکانهــا از اهمیت ویژه ای
برخوردار اســت و موارد قبلی مورد شناســایی قرار نگرفته بوده که از این به بعد توجه ویژه ای به
این امر خواهد شــد و با گمانه های ژئوتکنیک همه موارد را پیدا کرده و مشــکالت آنها را برطرف
خواهند کرد.

که شاهد واردات پارچههایی هستیمکه توان تولید آن درکشور وجود دارد.
پیشی گرفتن نرخ استهالک ازسرمایه گذاری درصنعت برای سومین

در بازدیــد از گلخانههای دهاقان با بیــان اینکه اصفهان در اقدامات دانش بنیان ،دسترســی به
کشــاورزی نوین یک استان پیشــرو در کشــور اســت ،گفت :بیش از  ۶میلیون تن محصوالت
کشاورزی در استان اصفهان تولید میشود که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد و همچنین

وی افزود :پیش از این برای احداث ســازههای گلخانهای و ســاخت گلخانهها وابسته به خارج
کشور بودیم ولی امروزه در توسعه گلخانه و گلخانه سازی خودکفا شده ایم و در بسیاری از کشورها
خدمات فنی و مهندســی ســاخت گلخانهها را صادر میکنیم.این مقام مســئول بیان داشت:
شهرستان دهاقان دارای  ۲۵۰هکتار گلخانه است و تولیدات بسیار خوبی در حوزه سبزی و صیفی
و تولید گل را داراســت و به تازگی در موضوع تنوع بخشی تولید محصوالت گلخانه این شهرستان
نیز توانسته است دیگر محصوالت را در محیط گلخانه تولید کند.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت :یکی از دغدغههای تولید کنندگان این شهرستان
بحث صادرات محصوالت گلخانهای است که با تشکیل یک کارگروه بررسی خواهد شد و در جهت
توسعه تولیدات گلخانهای و باغبانی این شهرستان مساعدت میشود.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان خبر داد:

پرداخت حقالزحمه مشاوران امالک
طبق نرخ مصوب

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرســازی استان اصفهان گفت:دریافت حق الزحمه
بیشتر از نرخ مصوب توسط مشاوران امالک مشمول تخلف گران فروشی است.حسن کحالزاده
اظهار کرد :نرخ حق الزحمه مشــاورین امالک استان اصفهان در کمیســیونهای تقویم امالک

سال پیاپی

استان و شهرســتانها و بسته به شرایط هر شهرســتان تعیین میشــود .در این رابطه دریافت

مدیرکل صنعت  ،معدن و تجارت استان اصفهان نیزبا اشاره به اینکه دوران

هرگونه حق الزحمه توسط مشــاورین امالک بیش از نرخهای ذکر شــده ،مشمول تخلف گران

افول صنعت نساجی به اتمام رسیده است گفت :از سه سال گذشته شاهد
رشد این صنعت در استان اصفهان هستیم و شرکت شهرکهای صنعتی
مسئول اختصاص تسهیالت برای بازگشت صنایع راکد و نیم راکد به صنعت
است.امیر حســین کمیلی افزود :تعداد کل واحدهای نساجی در استان
اصفهان هزارو  ۸۰۰واحد استکه تاکنون  ۹میلیارد و  ۲۸۵میلیون تومان در
این صنعت سرمایهگذاری شده و عامل اشتغال زایی  ۵۴هزار و  ۹۳۴نفر
شده است.وی ،طرحهای در دست اجرا را ۸۲۷واحد عنوان کرد و افزود:
 ۲هزار و  ۱۴۰طرح با پیشرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد در صنعت نساجی
وجود دارد.

ازسوی دیگرسید آرش امامی ،دبیرکمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان
با اشاره به اینکه صنعت نساجی دراصفهان ازریسندگی ،بافندگی ،رنگرزی،
بافت و پوشاک تشکیل شــده است ،اظهار داشــت :نزدیک به  ۸۰درصد
تولیدات صنعت نساجی در اســتان تا قبل از تولید پوشاک است و از بعد
مرحله پوشاک ،سهم اصفهان ازکشوربه  ۱.۹دهم درصد میرسد.

فرماندار نجفآباد:

فروش نان درنجفآباد
به صورت الکترونیکی
انجام میشود
فرمانــدار نجفآبــاد گفــت :یکــی از
شهرستانهایی بودیمکه ازهمان ابتدا بیش از
 ۹۷درصد واحدهای نانوایی را به دستگاههای
کارتخوان هوشــمند مجهز کردیم و اکنون

فروشی است.وی افزود :مطابق با تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی بازار مسکن
و اجارهبها و اعالم وزارت راه و شهرسازی در این رابطه ،نرخ خدمات مشاورین امالک برای خرید و
فروش ملک بر مبنای درصـدی از ارزش معامالتی امالک موضوع ماده ( )۶۴قانون مالیاتهای
مســتقیم با اصالحات بعدی آن و با رعایت تبصرههای ذیل آن تعیین میشــود.به گفته رییس
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان ،همچنین برای امور اجاره ملک بر
مبنای درصـدی از ارزش اجاری موضـــوع ماده ( )۵۴قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات
بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی با اصالحات بعدی تعیین میشود.وی بیان کرد :مطابق با
اعالم وزارت راه و شهرسازی ،قیمت پایه حقالعمل مشاورین امالک مشخص شده است و نرخ
آن میبایست در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود .همچنین این قیمتها
طی یک سال ثابت اســت و طی ســال افزایش یا کاهش پیدا نمیکند.کحالزاده با بیان اینکه

سهم اندک صنعت نساجی اصفهان درتولیدپوشاک

خبر روز
معاون استاندار اصفهان:

استان اصفهان تولید میشود که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد.محمد مهدی برومندی

گلخانهای را تولید میکنند.

همچنین رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت نســاجی استان

در گذشته اصفهان از پایگاههای مهم صنعت نساجی

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت :بیش از  ۶میلیون تن محصوالت کشــاورزی در

 ۸۰هزار هکتار باغ در اســتان اصفهان داریم که نزدیک به یک میلیون تــن محصوالت باغبانی و

ازتامین ملحفه کشورهای اروپایی به تامین موکت عراق رسیدیم

با تجهیزات نو ،این صنعت رو به افول رفت و دیگر کاالی تولیدی در ایران

تولید بیش از  ۶میلیون تن محصوالت کشاورزی
دراستان اصفهان

حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین امالک توسط سامانه ثبت معامالت امالک و
مستغالت کشور محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامهها چاپ میشـود ،گفت :بر اساس تصویب
نامه هیئت وزیران ،مشاورین امالک موظف شدهاند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه
شده توسط این سامانه و به وسیله دســتگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور
اخذ کنند.وی یادآور شد :مردم عزیز استان اصفهان میبایست جهت دریافت خدمات مشاورین
امالک ،همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اعالم کرد:

رصد فروش نان با خودپردازهای هوشمند

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهانگفت :فعال آرد یارانهای دراختیارنانوایان قرارمیگیرد و نیازاست بهصورت هوشمند رصد شودکه این آرد بهدست
مردم میرسد یا خیر.امیررضا نقش با اشاره به اتصال بیشتر نانواییها به خودپردازهای هوشمند ،ضمن اشــاره به اینکه قرار بر این است که فروش نان بهصورت
هوشمند اتفاق بیفتد یعنی قابل رصد باشد ،اظهارداشت :با توجه به اینکه فعال آرد یارانهای دراختیارنانوایان قرارمیگیرد ،نیازاست بهصورت هوشمند رصد شودکه
این آرد بهدست مردم میرسد یا خیر.وی ،پیرامون روندکارهوشمندسازی توزیع یارانه نان توضیح داد :پوزهای موجود درنانواییها مانند صندوق فروشگاهی عمل
میکنند و با استفاه از آنها ،میزان فروش نان و انواع نان فروخته شده رصد میشود ،از سمتی این دستگاههای پوز داشبوردهای مدیریتی دارند تا دستگاههای
نظارتی برمیزان پخت ،سهمیه ،قیمت فروش و وضعیت فروش رصد و نظارت داشته باشند و درنتیجه این اقدام امکان فروش نان با قیمت بیشتروجود ندارد.نقش
با تاکید براینکه به هیچ وجه قراربراین نیستکه قیمت نان تغییرکند ،اعالمکرد :یارانه نان برای مردم حذف نخواهد شد و فعال سهمیهبندی نان نیزمطرح نیست و
با تجهیزنانواییها به دستگاههای پوز ،تنها برفروش نان نظارت و رصد صورت میگیرد.

نان به شکل الکترونیکی به فروش میرسد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

موسی مباشــری درباره کیفیت اجرای طرح

خاموشی به دلیل کمبود برق نداشتیم

آزادســازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی در
شهرستان نجفآباد ،اظهارکرد :قیمت اجناس
مختلف در نجفآباد در مقایسه با دیگر نقاط
استان اصفهان همیشه پایینتر و مناسبتر
بوده و بعد از اجرای طرح آزادسازی قیمتها
نیز این رویه حفظ شده اســت ،به طوری که
برخی افراد از شــهرهای دیگر بــرای خرید
اجناس مورد نیازخود به نجفآباد میآیند .در
چند ماه گذشته که طرح آزادسازی قیمتها
در حال اجراســت به منظور کنترل قیمتها
اکیپ بازرسان خود را تشکیل دادهایم که این
گروه هر هفته گــزارش میدهند.وی افزود:
جدا ازاینگروه ،یکگروه بازرس ویژه تشکیل
دادیم تا به صورت سر زده به مغازهها بروند و
قیمت اجناس راکنترلکنند .هرتخلفیکه در
بحث گرانفروشی گزارش شود خیلی سریع
اداره تعزیرات ورود پیدا میکند و برخورد الزم
را با اصناف متخلف انجــام میدهد .در کل و
در مقایسه با شهرســتانهای دیگر رضایت
بخشــی خوبی در اجرای طرح آزادســازی
قیمتها در نجفآباد وجود دارد و این زمینه را
فراهمکردهایمکه اگرهرجایی مشکلی وجود
داشته باشد مردم آزادانه مشکالت را گزارش
میدهند.فرماندار نجفآباد تصریح کرد :باید
توجه داشته باشیمکه چون قیمت چهارکاالی
اساسی افزایش یافته است و در تولید دیگر
کاالها این چهارکاالی اساسی دخیل هستند،
طبیعی استکه اجناس دیگرهمگرانترشود.
برای مثال باید یک قیمت واحد برای برخی
اجناس مانند شیرینی تعیین شود و به سراسر
استان اعالم شود تا شهرستانها ازاین قیمت
واحد تبعیتکنند.

سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به
اینکه طی دو روز تعطیالت گذشــته خاموشــی به
دلیل کمبود برق در سطح استان نداشتیم ،گفت :با
توجه به کاهش دمای هوا پیک بار شبکه سراسری
تمام شده باشــد.محمدرضا نوحی درباره آخرین
وضعیت مصــرف برق در اســتان به ویــژه در ایام
عاشورا و تاســوعا ،اظهار کرد ۱۷ :مردادماه پیک بار
روز ساعت  ۱۷بود که میزان تولید برق استان  ۴هزار
و  ۲۸مگاوات و مصــرف  ۴۵۴۹مگاوات بود و ۵۲۱
مگاوات برق از شــبکه سراســری برق وارد استان

عکس روز
برداشت گندم
و جو ازمزارع
شهرستان اهر
بیش از  ۳۰هــزار هکتار گندم
و جو به صــورت دیم و آبی در
شهرســتان اهر کشــت شده
اســت که در تیر و مــرداد ماه
کشاورزان محصول را از مزارع
برداشت میکنند.

شد.وی افزود :پیک بار سه شنبه شب  ۲۱:۰۱بود که

اینکه خاموشی به دلیل کمبود برق در سطح استان

تولید برق  ۳۹۵۱و مصرف برق  ۴۶۶۴مگاوات بود

نداشتهایم ،گفت :با توجه به تفاهمنامه بین وزارت

و  ۷۱۳مگاوات برق از شبکه سراسری وارد استان

نیرو و صمت قرار شد در سه ماه بازههای زمانی ۱۵

شد.سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان یادآور

خرداد تا  ۱۵تیر ۱۵ ،تیر تا  ۱۵مــرداد و  ۱۵مرداد تا

شــد :واحدهای  ۲و  ۴نیروگاه کارون چهار به دلیل

 ۱۵شهریورماه صنایع کشور به ترتیب  ۴۰۰۰مگاوات،

محدودیت منابع آب و همچنین واحد یک نیروگاه

 ۶۰۰۰هزار مگاوات و مجددا  ۴۰۰۰مگاوات به شبکه

شهید محمد منتظری ازمدارتولید برق خارج بودند.

سراســری برق کمک کنند و با توجــه به مدیریت

وی همچنیــن ادامــه داد :طــی روز  ۱۶مردادماه

مصرف برق از طریــق صنایع ،امســال هیچ گونه

ســاعت پیک مصرف  ۱۶:۲۹بــود کــه تولید برق

خاموشــی در بخش خانگی نداشتیم.سخنگوی

 ۳۸۵۱و مصــرف  ۴۳۰۲مگاوات بــود ،همچنین

صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به

مقدار  ۵۹۵مگاوات برق از شــبکه سراســری وارد

کاهش دمای هوا پیک بار شــبکه سراسری تمام

استان شــد.نوحی همچنین افزود :واحدهای ۲ ،۱

شده باشد ،گفت :از سوی دیگر همانند سال گذشته

و  ۴نیروگاه کارون چهار و واحد یک نیروگاه شــهید

رمزارزها تا پایان شــهریورماه خاموش هســتند و

منتظری از مدار تولید خــارج بودند.وی با تاکید بر

رمزارزهای غیرمجاز نیز جمع آوری شدهاند.
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ایران گردی

ارگ قورتان در اصفهان ،دومین بنای عظیم خشتی در ایران
مجموعه تاریخی ارگ قورتان در روستایی به همین نام در استان اصفهان قرار گرفته که با توجه به ســابقه طوالنی که دارد ،قدمت آن به عهد باستان باز می گردد.

بخش های داخلی ارگ قورتان دراصفهان

زمانی که وارد این روستا می شوید اهالی آن زبان خاص خودشان را دارند و همین یکی از جذابیت های این جاذبه تاریخی محسوب می شود.
مجموعه ارگ قورتان در اصفهان یکی از بناهای تاریخی بسیار ارزشمندی است که در این شهر وجود دارد و قدمت آن به دوره باستان برمی گردد .این ارگ تاریخی
در فاصله  ۱۱۰کیلومتری شرق اصفهان و  ۴۵کیلومتری شــمال غرب تاالب گاوخونی در جاده اصفهان به سمت ورزنه قرار گرفته است و برای دسترسی به آن کار
سختی در پیش نخواهید داشت .قلعه قورتان در اصفهان تنهای قلعه ای است که مسکونی قلمداد می شود و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .این
روستا در مرکز دهستانی به نام گاوخونی قرار دارد و به گفته شواهد محلی قدمت آن به قرن چهارم و حکومت بهرام ساسانی بر می گردد.
مطابق با تحقیقات و کاوش هایی که در این منطقه صورت گرفته اســت ،بقایایی از ظروف سفالی پیدا شــده که قدمت آن ها به دوره هخامنشیان باز می گردد و
قدمت روستا را چند هزار ساله برآورد کرده اندوارگ قورتان را شاید بتوان جزو معدود قلعه های خشتی و گلی در دنیا دانست که هنوز هم در آن ،سکونت وجود دارد.
جالب است بدانید که نام قلعه قورتان از روستایی که به همین نام است گرفته شده و ســوالی که پیش می آید این است که معنای قورتان چیست؟ برای پاسخ
به این سوال باید بگوییم که این کلمه مبدل شده گورتان است که به دو مفهوم روســتا و قلعه اطالق می شود.در بسیاری از منابع تاریخی ذکر شده که بهرام پنجم
حاکم حکومت ساسانی که به بهرام گور مشهور است توانایی باالیی در شکار گورخر داشته و منطقه قورتان به یکی از محوطه ها و شکارگاه های بهرام گور نیز در آن
زمان معروف بوده است .بنابراین روســتای قورتان یا گورتان به دلیل داشتن تعداد گورخر فراوان و هم به دلیل شــکارگاه بودن بهرام گور به این نام شهرت یافته

 -۱مســجد اهله :درون ارگ قورتان در اصفهان مجموعه ای از بناهای تاریخی وجود دارد که در زمان اوج و شکوه این قلعه بسیار کاربردی و ضروری بوده اند .یکی از
مساجدی که درون این قلعه وجود داشته نیز مسجد اهله بوده که به مسجد شبستان نیز شهرت دارد .حتما از این بخش از قلعه بازدید کنید چرا که این بخش از قلعه
یکی از دیدنیترین مکانهای قلعه شناخته میشود.
 -۲مسجد باال :همانطور که در باال گفتیم قدمت این قلعه به  ۱۰۰۰سال پیش باز می گردد و بناهای تاریخی بسیاری در آن وجود دارد ،یکی از آن ها مسجد باالست که
قدمت آن به اوایل اسالم بازمی گردد و کارشناسان باستان شناسی این موضوع را از روی محراب تشخیص داده اند .مسجد باال در اصفهان دو محراب دارد که یکی از
آن ها بسیار قدیمی است و دیگر محراب کمی از آن یکی جدیدتر است.
 -۳مسجد ابراهیم :درون قلعه قورتان در اصفهان مسجدی به نام ابراهیم وجود دارد که در سال  ۱۰۸۴هجری قمری ساخته شده و به دوره شاه سلیمان صفوی باز

است .از طرف دیگر برخی نیز قورتان را برگرفته از واژه قورخانه در معنای اســلحه خانه یا انبار مهمات به کار برده و براین عقیدهاند که از این مکان برای انبار سالح

می گردد و این مسجد در ضلع شمال شرقی ارگ در نزدیکی حمام قرار گرفته است.

مردمی که در روستای قورتان زندگی می کنند زبان خاصی دارند که به قول خودشان به زبان والیتی مشهور است ،این زبان از واژه های پهلوی گرفته شده و افراد

 -۴بازارارگ :بازاری در ارگ قورتان در اصفهان وجود دارد که دقیقا در مرکز ارگ قرار گرفته و از دو قســمت مختلف نیز تشــکیل شــده است .قسمت اول این بازار،

استفاده می شده است.
زیادی را زمانی که به این روستا می روید مشاهده می کنید که با این زبان صحبت می کنند .ارگ قورتان تا سال  ۱۳۳۵شمسی مکانی مسکونی قلمداد می شد و
فشارهای حکومتی و عدم مالکیت شخصی بر زمینها و نبود توان مالی برای ساخت و ساز خانه در محدوده خارج از ارگ ،سبب باقی ماندن مردم در ارگ برای
مدت ها و سالیان طوالنی شد.
با توجه به این که طی سال های اخیر مردم توانستند در خانه های جدید زندگی کنند ،همگی بر آن شدند که از خانه های قدیمی خودشان برای نگهداری دام
و انباری برای ذخیر علوفه نیز استفاده کنند .این اقدام ناشیانه متاسفانه سبب شده که آســیب های زیادی به بافت تاریخی قلعه وارد شود .الزم است
بگوییم که در حال حاضر در قسمت جدید قلعه نیز نزدیک ده خانوار سکونت دارند ،که این بخش از قلعه نسبت به بخش قدیمی آن سالمتر است.بزرگی
این قلعه مســکونی در اصفهان به  ۵هکتار می رسد و مصالحی که در ســاخت آن به کار رفته به طور کامل از خشت و گل بوده است .باروی شمالی قلعه
قورتان در اصفهان  ۲۵۰متر و باروی شرقی آن حدود  ۱۸۰متر است.تعداد برجهای دیدهبانی بنا در حدود  ۱۴برج بوده که یکی از آنها و قسمتی از حصار
ارگ بر اثر طغیان و منحرف شدن مسیر رودخانه زایندهرود تخریب شده است ،قطر دیوار بنای قلعه از پایین  ۳الی  ۴متر متغیر است .حصارهایی که
دورتادور قلعه را گرفته اند دارای ارتفاعی به اندازه  ۹متر بوده و ارتفاع برج های قلعه در حدود  ۱۲متر است ،ارگ قورتان دو دروازه دارد که برای ورود به
آن از هر دو در استفاده میشود .یکی از درها شمالی و در دیگر جنوبی اســت .قطر دیوار قلعه در پایین متغیر است به طوری که در پایین بین  ۳الی
 ۵متر است و راهروی باریکی بر روی حصار برای دیدهبان ها ایجاد شده است.

بازارچههای نجارها و کاروانسرا و قسمت دوم کسبههای دیگر فعالیت داشتند .داخل ارگ ،چهار آسیاب بود که اکنون ساختمان آنها باقی مانده است.
 -۵حمام ارگ :یکی از مهم ترین بخش های داخلی ارگ قورتان در اصفهان حمام ارگ است که در زمان های قدیم به صورت خزینه موجود بوده که آب آن به وسیله
هیزم گرم می شود .بعد از سال  ۱۳۵۷حمام مرمت شد و از آن تاریخ تا کنون مورد استفاده اهالی ارگ بوده است.
 -۶کبوترخانه :در ضلع شمال غربی قلعه کبوترخانه ارگ در ضلع شمال غربی وجود دارد که در نمای بیرونی خود  ۱۲سیلو به صورت هاللی قرار گرفته اند که هر کدام
از آن ها یک پایه بنا محسوب می شود و ارتفاع سیلوهای آن حدود  ۱۵متر و قطر آنها به  ۱۲متر می رسد.
 -۷قلعه نواب :شاید برای تان جالب باشد که درون یک قلعه ،قلعه دیگری وجود داشــته باشد ،اما درون ارگ قورتان در اصفهان قلعه ای به نام نواب وجود دارد که
معروف ترین قلعه داخل ارگ به شمار می رود .قلعه باغچه گل نیز دیگر قلعه ارگ است که دارای قدمت بسیاری است.
 -۸آرگاه :یکی دیگر از قسمت های داخلی بنای ارگ قورتان در اصفهان ،آرگاه است .در داخل ارگ  ۴آسیاب وجود دارد که به زبان محلی قورتانی به آن آرگاه گفته می
شود .این آسیاب ها اغلب به صورت سنگی هستند که حیوانات آنها را به حرکت درمیآورند.این چهار آســیاب،به آرگاه حسینعلی نصرا ،...آرگاه حاج ابراهیم ،آرگاه
میرمهدی ،آرگاه حاج میرزا توکلی شهرت دارند.
 -۹نخلدان :یک قسمت دیگر از بنای داخلی ارگ قورتان در اصفهان نخلدان است که در وسط ارگ بنایی به ارتفاع  ۶متر وجود دارد .این بنا قدمتش به دوره صفویه باز
می گردد و جالب است بدانید که قسمت گچ بری آن در گذشته محلی برای نگهداری نخل های مربوط به عزاداری امام حسین (ع) بوده است.
در سال های اخیر آسیب های جدی بر این قلعه وارد شده و بر اثر جاده ســازی و عبور آب رودخانه در مواقعی که پر آب است و همچنین زمان هایی که آب زیادی را
پشت سد آزاد می کنند صدمه بر این بنای تاریخی وارد آمده که سبب شده کمی از جلوه و زیبایی آن در گذشته کاسته شود .سالمترین بخش قلعه ضلع شرقى آن
است که کنار جاده اصلى قرار گرفته است.

مفاد آراء
 5/112آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهي
مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار 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  -1راي شــماره  1401/03/22 - 2866هيات اول آقای حســین باقری گنیرانی
به شناســنامه شــماره  1499کدملــي  1290598657صادره اصفهان فرزند قاســم
در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  136/38متر مربع قســمتی از پالک
شــماره  34اصلی واقــع در اصفهــان بخش  14حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از
مالکیت باقر علی آقائی ســودانی از سند شــماره  22137مورخ  1343/9/16دفترخانه
شماره  5اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول1401/05/05 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/05/20 :
م الف 1355693 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/113آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  14016030200700 1107مورخ  1401 / 03 / 18هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن دهقان
فرزند محمد علی بشماره شناســنامه  1212وکدملی  1288817010صادره از اصفهان
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت  55 / 76مترمربع پالک  19اصلی واقع در کلیشاد
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای احمد دهقان کلیشادی محرزگردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/05/05 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/05/20 :
م الف 1355345 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 5/114آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  14016030200700 1180مورخ  1401 / 03 / 21هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا
شجاع فالورجانی فرزند عباس بشماره شناسنامه  81وکدملی  1110719353صادره از
فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 337 / 52مترمربع پالک  413اصلی
واقع در ششدربندی فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهیم رهنما
فرزند اکبر محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره
تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را

به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/05/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/06/05 :
م الف 1361664 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی
 5/115شماره نامه1401/04/01- 140185602033001074 :چون تمامی ششدانگ
قطعه زمین مزرعی پشــت باغ خفره پنج قفیزی پالک ثبتی  371فرعی از  -118اصلی
واقع در روســتای جاریان جزء بخش  9حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به
نام پروین کاشانی فر فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1401/06/06
ســاعت  11صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار 1401/05/20:مالف1360919 :
رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

جامعه

بامسئولان

پنجشنبه  20مرداد  13 / 1401محرم  11 / 1444آگوست  / 2022شماره 3597

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:

 ۳۴۰زندانی غیرعمد دراصفهان به آغوش خانواده بازگشتند

به گفته معاون برنامهریزی آموزشوپرورش استان ،بیش از یک هزار دانشآموز در مدارس سنگی و کانکسی تحصیل می کنند؛

آموزش های پرمخاطره

مدیرنمایندگی ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به آزادی  ۳۴۰زندانی غیرعمد دراستانگفت :درتالش
هستیم با تبلیغ پویش «هرهیئت ،آزادی یک زندانی» زمینه رهایی یکهزارو  ۱۰زندانی زندانهای این
یزاده اظهارداشت :ستاد دیه اصفهان درتالش است با
استان فراهم شود.بهگزارش تسنیم  ،اسدا...گرج 
تبلیغ برروی پویش مردمی «هرهیئت ،آزادی یک زندانی» زمینه رهایی یکهزارو  10زندانی جرائم غیرعمد
موجود درسطح زندانهای این استان را فراهمکندکه دراین راستا تا دهم مرداد ماه ،تعداد  340زندانی
جرائم غیرعمد اززندانهای سراسراستان اصفهان آزاد شدندکه این امرباکمک  138میلیارد و  900میلیون
تومانی خیران محقق شد.مدیرنمایندگی ستاد دیه استان اصفهانگفت :درایام ماه محرم و صفربه دلیل
ظرفیت باالی انجام امورخیریه و بذل نذورات ازسوی خیرین ،پویش «هرهیئت آزادی یک زندانی» را با
هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد دنبال میکنیم تا پس ازایام ماه رمضان ،به برکت نام حسین بن علی
علیهالسالم دراین مناسبت مذهبی نیزهمیارمحبوسان جرائم غیرعمدی باشیم.

 ۳ ۱مد رسه سنگی د ر شهرستا نها ی سمیرم ،

فریدونشهر و کاشان دایر است که  ۹۰۶دانشآموز دارد،

از این تعداد چهار مدرسه در شهرستانهای سمیرم و

فریدونشهر ساخته شده و پنج مدرسه در شهرستان
فریدونشهر در دست ساخت است

سوختگی  ۶۰درصدی درپی انفجارمنزل مسکونی دربهارستان
مدیرروابط عمومی اورژانس اصفهان ازسوختگی  ۶۰درصدی یک نفردرپی انفجارمنزل مسکونی در
بهارستان ،خبرداد.عباس عابدی اظهارکرد :ساعت  ۷:۱۱صبح روزگذشته حادثه انفجارمنزل مسکونی
به علت نشتگازشهری ،به مرکزاورژانس اصفهانگزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکوردرخیابان
زهره شهرستان بهارستان رخ داد ،افزود :درپی این حادثه یک مرد  ۲۰ساله دچار ۶۰درصد سوختگی
(سوختگی درجه دو) شــد.مدیرروابط عمومی اورژانس خاطرنشانکرد :مصدوم این حادثه جهت
دریافت اقدامات درمانی الزم به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسیکاظم (ع) منتقل شد.

اهدای بیش ازپنج هزارواحد خون درعزاداریهای ماه محرم
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اصفهان از اهدای پنج هزار و  ۶٧٢واحد خون در طرح نذر خون
توسط مردم نیکوکار اســتان دردهه محرم خبر داد.به گزارش ایرنا فرشته آرامش افزود :در دهه محرم
معاون برنامهریزی آموزشوپرورش استان اصفهان با بیان اینکه ۱۷۳

کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه زنگ برنامهریزی

استخدامی است ،اضافهکرد :مصاحبه پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی

دانشآموز اصفهانی در مدارس کانکســی و  ۹۰۶دانشآموز در مدارس

برای مدارس سنگی دراستان به صدا درآمده است و دردستورکاراست،

اردیبهشتماه ،در تیرماه انجام شده است و افراد پذیرفته شده نهایی در

ســنگی تحصیل میکنند ،گفت :آموزشوپرورش اســتان اصفهان در

تصریح کرد :تعداد مدارس فرســوده غیرقابل استفاده در سطح استان

فرآیند آموزش و برنامهریزی مهرماه سال جاری ،قرارگرفتهاند.

سالجاری با  ۱۶هزار نفر کسری نیروی انسانی مواجه بود که بخشی از

بسیار اندک است که تعداد دقیقی از آنها در دسترس نیست و در صورت

این کمبود مرتفع شده است.سیدعلی مدینه در گفتوگو با ایمنا ،اظهار

غیرقابل استفاده بودن یک مدرسه ،تخلیه خواهد شد.وی با بیان اینکه

کرد :به طورکلی در ۲۱روستای سطح استان اصفهان  ۲۴مدرسهکانکسی

مدارسی نیزدرسطح استان نیازمند استحکام بهترو بیشترهستند ،ادامه

وجود دارد و تعداد دانشآموزحاضردراین مدارس  ۱۷۳نفراستکه ازنظر

داد :در برنامه سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان این موارد مطرح

معلم با مشکلی مواجه نیستند .حتی حدود  ۱۰مدرسه دراستان اصفهان
وجود دارد که معلم تنها برای یک نفر تدریس میکند و عدالت آموزشی
دراستان برقراراست.

شده و منتظراعتباراتی دراین خصوص هستیم تا اختصاص یابد.
کمبود حدود هشت تا  ۹هزارنفرنیروی انسانی
مدینه با اشاره بهکمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان

وجود  ۳۱مدرسه سنگی دراستان اصفهان

با بیان اینکه استان اصفهان طی سال جاری با  ۱۶هزارنفرکسری نیروی

وی با بیان اینکه از بین پنج هزار مدرسه سطح استان مدارس بسیاری

انسانی مواجه بوده است،گفت :بخشی ازکمبود نیروی انسانی برای آغاز

دارای جمعیت دانشآموزی زیر ۱۰نفرهستند ،افزود ۳۱ :مدرسه سنگی

سال تحصیلی جاری مرتفع شده اســت و درحالحاضر با کمبود حدود

درشهرســتانهای ســمیرم ،فریدونشهروکاشــان دایراستکه ۹۰۶

هشت تا  ۹هزارنفر ،روبهرو هستیمکه به یاری خدا مرتفع خواهد شد تا از

دانشآموز دارد ،از این تعداد چهار مدرســه در شهرستانهای سمیرم و

ابتدای مهرماه سال جاری باکالسی بدون معلم مواجه نباشیم.

فریدونشهر ساخته شده و پنج مدرســه در شهرستان فریدونشهر در

وی با بیان اینکه ورودیهای نیروی انسانی سال جاری از طریق سرباز

دست ساخت است.معاون پژوهش ،برنامهریزی و توسعه منابع اداره

معلمها ،دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیان و پذیرفتهشــدگان آزمون

اخبار
رییس دانشگاه علوم پزشکی:

شیب افزایش سرعت مبتال به کرونا دراستان اصفهان
کاهشی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روند انجام واکسیناسیون را کند ارزیابی کرده و ادامه داد:
در حال حاضر بسیاری از شهرها قرمز و نارنجی هستند و ابتال هنوز باالست و میزان مرگ و میر رو
به افزایش است؛ اما مرگ و میر نسبت به موجهای قبلی بسیار کمتر اعالم شده است .شیرانی
بیشتر فوتیهای کرونا در سطح کشور را مربوط به اســتانهای تهران ،خراسان رضوی ،کرمان و
گیالن دانسته و با اشاره به وضعیت اســتان اصفهان بیان کرد :در هفتههای اول و دوم بستریها
و فوتیها رو به افزایش بوده و هرچند نمودار بستریهای سرپایی رو به افزایش بوده ،اما شیب
افزایش سرعت آن رو به کاهش میباشــد.وی ،زیرسویه  BA5را بیشترین سویه در حال انتشار
بیان کرده و با اشاره به ســرعت باالی انتشار کرونا در این زیرســویه از عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی قویا انتقاد کرده و اظهار داشــت :رعایت پروتکلهای بهداشتی به زیر  ۳۵درصد رسیده
است و این موضوع به خصوص در تجمعات و حمل و نقل عمومی دیده میشود.رییس دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان وضعیت شــهر اصفهان را قرمز اعالم کرده و عنوان کرد :در هفتههای آینده
این وضعیت بهبود خواهد یافت؛ در حال حاضر موارد تست مثبت کرونای ما کاهش یافته و این به
معنای کاهش بستری و در نتیجه کاهش مرگ و میر است.شیرانی با اشاره به آمار واکسیناسیون
در مراحل مختلف نیز بیان داشت :براساس آخرین آمار تزریق واکسن برای افراد  ۱۸سال به باال
دوز اول واکسن را  ۸۷درصد ،دوز دوم را  ۷۹درصد ،دوز سوم را  ۴۰درصد و دوز چهارم را تنها ۳.۴
درصد دریافت کرده اند و در حال حاضر در اســتان اصفهان تنها  ۱۲۷هزار نفر دز چهارم را دریافت
کرده اند .رییس دانشگاه علوم پزشکی با نگران کننده دانستن آمار تزریق واکسن در دز چهارم به
حضور فعال اداره بهداشت در تزریق واکسن در بین مردم اشاره کرده و تاکید کرد :ما در دوز چهارم
خودمان به ادارات ،کارخانجات و هیئات رفته و مستقیما وارد عمل شدهایم.

فرماندار مبارکه:

میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی درعزاداریهای مبارکه
 ۵۰درصد بود
فرماندار مبارکه گفت :با تمهیدات اندیشــیده شــده در عزاداریهای محرم شهرستان مبارکه ۵۰
درصد پروتکلهای بهداشتی رعایت شد.علیرضا حسینی در گفتوگو با ایسنا درباره میزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در عزاداریهای محرم ،اظهار کرد :قبل از ماه محرم وضعیت رنگبندی
شهرستان مبارکه نارنجی بود و قبل از آغاز این ماه جلسات خوبی با روسای هیئات مذهبی مبنی
بر رعایت موازین بهداشتی در عزاداریها برگزار و نکات الزم ابالغ شد .میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی در مراسمهای عزاداری  ۵۰درصد اعالم شد و در کل رعایت این موازین از سوی عزاداران
راضیکننده بود.
وی افزود :در ورودی حسینیهها و تکایا ،مامورانی را برای نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
داشتیم که نکات و تذکرات الزم را به عزاداران برای زدن ماسک میدادند که تاثیر زیادی داشت.
بیشتر عزاداریهای مبارکه در فضای باز انجام شــد و تنها در حسینیه مرکزی مبارکه عزاداری در
فضای بسته را داشتیم که البته دستههای عزاداری در حســینیه دور میزدند و توقف نمیکردند
و فورا خارج میشــدند.فرماندار مبارکه گفت :وضعیت کرونا در این شهرســتان حاد نیســت و
کنترل شده است و طبق آمار مرکز بهداشت در حال حاضر وضعیت حادی نداریم .هنوز آماری از
میزان تزریق دوز یادآور در مبارکه نداریم .درصد تزریق واکســن دوز سوم ۶۷ ،درصد بود و میزان
تزریق واکســن در دوزهای اول و دوم بــاالی  ۸۵درصد بوده است.حســینی تصریح کرد :هیچ
کمبودی از نظر داشــتن واکســن نداریم و در حال حاضر تنها  ۳نفر در مراکز درمانی شهرستان
بستری هستند.

استان اصفهان اظهارکرد :ورودی نیروی انسانی آموزش طی سال جاری
شامل حدود  ۲۰۰نفرسربازمعلم ،دو هزاردانشجوی دانشگاه فرهنگیان و
 ۱۵۰۰نفرپذیرفتهشده ازطریق آزمون استخدامی است.
وی با بیان اینکه اعتبــارات آموزش و پرورش اســتان در حد اعتبارات
دولتی بوده است وکمبود اعتبارات وجود دارد ،افزود :دیونی ازسالهای
گذشــته وجود دارد که برآورد شده تا پرداخت شــود و مقرر شده است
پاداش افرادی کــه از تاریــخ یکم مهرماه بازنشســته شــدهاند نیز تا
پایان شــهریورماه پرداخت شــود.مدینه با تاکید بر اینکه سال جاری
نیروی جدیــدی که تحت عنوان حقالتدریس آزاد باشــد اســتخدام
نخواهــد شــد ،خاطرنشــان کــرد :نیروهــای حقالتدریــس به جز
ماههای اردیبهشت و خرداد پرداخت شده و مابقی نیزطبق برنامهریزیها
پرداخت خواهد شد.

خسارت فرارمغزها
غیرقابل جبران است
یک جامعهشناس با اشــاره به روند افزایشی
مهاجرت گفت :خســارت فرار مغزها غیرقابل
جبران بوده و اعتقاد بر این است که با رفتن هر
نخبه ازکشور ،یک چاه نفت خاموش میشود.
امــانا ...قراییمقــدم در گفتوگو بــا ایمنا،

هم ازهزارو  ۹۳۹مراجعهکننده  ۹۵۱واحد خون دراستان اصفهان اهدا شد .مدیرروابط عمومی ادارهکل
کردند.وی با اشاره برنیازدائم دراستان به اهدای خون ازاهداکنندگان درخواستکردکه به طورمستمرو

معاون پژوهش ،برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش

یک جامعهشناس:

به افزایش  ۲۸درصدی اهداکنندگان نسبت به سالگذشته افزود :درروزهای تاسوعا و عاشورای حسینی
انتقال خون اصفهان افزود :درشهرستان خمینی شهرهم ازهزارو  ۹۰۲مراجعهکننده  ۸۶۵نفرخون اهدا

پرداخت پاداش بازنشستگان مهرماه تا پایان شهریور

نقل قول روز

امسال هفت هزارو  ٨٠۴نفربرای اهدای خون به پایگاه های خونگیری استان مراجعهکردند.وی بااشاره

درطول سال به این امرخداپسندانه برای نجات حال بیماران و افراد نیازمند بپردازند .استان اصفهان دارای
پایگاهها و مراکزثابت انتقال خون درشهرستانهایکاشان ،خوانسار ،شهرضا ،نجف آباد ،خمینی شهر،
گلپایگان و نایین و  ۲مرکزدرکالنشهراصفهان شامل خواجو و عاشق اصفهانی است.

هوای اصفهان ،ناسالم برای گروههای حساس
کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان ،روز گذشته در ساعت منتهی به  ۱۰صبح با قرارگرفتن روی شاخص
 ۱۵۳دروضعیت هوای ناسالم برایگروههای حساس (نارنجی) ثبت شد.ایستگاه سنجشکیفیت
هوا درایستگاههای استانداری با شاخص  ،۱۶۰پروین با شاخص  ،۱۶۶خرازی را شاخص  ۱۸۶و رودکی
با شاخص  ۱۷۲در وضعیت هوای ناســالم برای عموم (قرمز) قرار گرفت.ایستگاه سنجش کیفیت
هوا درایستگاههای احمدآباد با شاخص  ،۱۴۲باهنربا شاخص  ،۱۱۸جی با شاخص  ،۱۴۶فرشادی با
شاخص  ،۱۱۵فیض با شاخص ،۱۲۱کاوه با شاخص  ،۱۳۵میرزا طاهربا شاخص  ۱۰۹و ورزشگاه میثاق
با شاخص  ۱۱۵در وضعیت هوای ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) قرار گرفته شد.دستگاه
سنجشکیفیت هوا درایستگاههای خواجو ،باغ غدیر ،دانشگاه و مبارکه فعال نیست.

پیشنهاد یک انتخاب رشته خردمندانه به کنکوریها
رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ،گفت :خانوادهها و فرزندانی که در صدد انتخاب رشته صحیح هستند ،میتوانند به مراکز انتخاب
رشته خردمندانه دانشــگاه اصفهان مراجعه کنند.محمدرضا عابدی در گفتوگو با ایســنا ،درباره نحوه فعالیت مرکز انتخاب رشته خردمندانه دانشگاه اصفهان
در سال جاری ،اظهار کرد :امسال مرکز انتخاب رشته خردمندانه دانشگاه اصفهان توسعه پیدا کرده و به کمک شــهرداری اصفهان در مکانهای دانشکده علوم
تربیتی ،روانشناسی دانشگاه اصفهان و کتابخانه مرکزی استان اصفهان به فعالیت خود ادامه میدهد.وی خطاب به دانشآموزانی که تازه از کنکور فارغ شدهاند،
اعالم کرد :خانوادهها و فرزندانی که در صدد انتخاب رشته صحیح هستند ،میتوانند به مکانهای استقرار این مشاوران مراجعه و پس از انجام تستهای الزم،
مشاورههای مورد نیاز خود را دریافت کنند .رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان با اشاره به مزایای این مشارهها ،توضیح داد :برای انجام
مشاورهها حد و مرز زمانی وجود ندارد و تا زمانی که افراد در درون خودشان کامال به نتیجه برســند ،ادامه پیدا میکند .منظور از انتخاب خردمندانه این است که
مشاوران به افراد اطالعات ندهند ،اما با مشــاورههای کارشناســانه بتوانند کاری کنند که دانشآموز به درون خودش متصل شود و به نتیجه برسد که در رابطه با
انتخاب رشته قصد انجام چه کاری را دارد.

اظهار کرد :مهاجرت بهخصــوص در نخبگان،

مسئول هیئتهای مذهبی اداره تبلیغات اسالمی اصفهان:

برگزیــدگان ،تیزهوشــان و المپیادیها که به
لحاظ جامعهشناسی از مهمترین سرمایههای

بدعت و اعمال خرافه درهیئتهای مذهبی اصفهان به حداقل رسید

و بهتدریج روندی صعودی داشــته است.وی

و کاستن ازآسیبها و بدعتها حاصلشده است.وی

ساماندهی شــئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

بابیان اینکه هیئتهای مذهبی در مســاجد ،محله،

از ســوی شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت.وی

اقشــاربانوان ،دانشآموزی ،دانشجویی و عشایری

ادامه داد :این در حالی اســت که واقعه عظیم نهضت

کشور هستند ،از دهههای گذشــته آغاز شده
افزود :به اعتقاد «آلفرد مارشال» برنده جایزه
نوبل در اقتصاد ،درصورتیکه آموزش و پرورش
یک کشور در طول صد ســال تنها یک مخترع
پــرورش دهد ،هزینــه صد ســاله آموزش و
پرورش آن کشور را جبران کرده است؛ افرادی
نظیر مریــم میرزاخانی یا صدها دانشــجوی
برگزیده المپیادی ،اساتید دانشگاه و پزشکان،
خریداران بسیاری دارند.
این جامعهشــناس با بیان اینکه کشــورهای
خریدارفارغالتحصیالن دانشگاههای ایران زیاد
هستند و حتی افزایش پیدا کردهاند ،تصریح
کرد :علــت افزایش روند مهاجــرت ،مواردی
نظیر فضای اجتماعی و حیاتــی یک جامعه،
نبود احساس راحتی ،اشتغال و بیکاری ،وجود
ناامیدی و نداشتن چشماندازخوب برای آینده
است.وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه هر
کشور از دیدگاه جامعهشناسی صاحبنظران و
نخبگان یک جامعه هستند ،ادامه داد :تبلیغات
گسترده و نشــان دادن فضاهای زیبا از طریق
رســانههای بیگانه و کشــورهای جذب کننده
مهاجر نیز در افزایش روند مهاجرت تاثیرگذار
بوده اســت و متعاقب آن ،ســرمایه انســانی
متخصص از کشور خارج میشود.قراییمقدم
با تاکید براینکه هیچ داشتهای با نیروی انسانی
قابل مقایسه نیست،گفت :خسارت فرارمغزها
که مقام معظم رهبری نیز به آن اشــاره کردند،
غیرقابل جبران اســت.معتقدیم کــه با رفتن
هر نخبه از کشــور ،یک چــاه نفت خاموش
میشود.

مسئول هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ادارهکل
تبلیغات اســامی اصفهان گفت :ارزیابیهای صورت
گرفته بیانگرآن استکه دردهه محرم امسال بدعتها
و اعمالی همانند قمه زنی ،زنجیــر تیغی و رفتارها و
اشعارغلو آمیزو خرافی درهیاتهای مذهبی استان به
حداقل رسیده است.حجتاالسالموالمسلمین حسن
بابایی در گفتوگو بــا ایرنا افزود :ایــن امر درنتیجه
برگزاری دورههای آموزشــی حضوری و غیرحضوری
از طریق سامانه «مبشــران» توسط سازمان تبلیغات
اسالمی برای ارتقای سطح آگاهی هیئتهای مذهبی

عکس خبر
آغازعملیات
مرمت بازار
تاریخی نایین
رییــس اداره میراث فرهنگی
شهرســتان نایین گفت :بازار
تاریخــی ناییــن از بازارهای
دوران صفوی و از معابر اصلی
و مراکز تجاری شهر نایین در
قدیم محســوب میشــده و
اکنون در حال مرمت است.

فعالیت دارند ،گفت :در اســتان اصفهان بیش از پنج

حسینی(ع) و حماسه عاشورا همواره درمعرض آسیب

هزار هیئت مذهبی دارای مجــوز فعالیت دارند که از

تحریفات نظری و رفتاری اســت کــه مایه وهن این

این تعداد یک هزارو  ٢٠٠هیات سهمکالنشهراصفهان

حماسه عظیم است و بیشتردرمراسم تعزیه و مجالس

است .وی خاطرنشــان کرد :تعدادی هیئت مذهبی

سوگواری ،رخداده و موجب نگرانی علما ،فرهیختگان و

بدون مجوز در سطح اســتان فعالیت دارند که آماری

ارادتمندان سیدالشهدا(ع) شده است.حجتاالسالم

در این زمینه وجود ندارد.مسئول هیئتهای مذهبی

بابایی افزود :شناســایی و مقابله ریشهای با عناصر و

و تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان

جریانهای سازمانیافته و منحرف تاثیرگذاردرمراسم

افزود :ســازمان تبلیغات اســامی با توجه به تاکید

سوگواری ائمه معصوم بهویژه ســاالر شهیدان (ع)و

رهبر معظم انقالب و مراجع تقلید مبنی بر رفع هرگونه

ایجاد سازوکارهای مناسب جهت ساماندهی و تقویت

آسیب و انحراف از مجالس و مراسم در مناسبتهای

هیئتهای مذهبی ،مداحان ،مدیحهسرایان و نهادهای

مذهبی بهویژه عزاداریها،ملزم به تشــکیل ســتاد

متصدی امرعزاداری دردستورکاراین ستاد قراردارد.

مستطیلسبز
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احتمال لغو قرارداد باشگاه پرسپولیس
با کارگزارش قوت گرفت
درحالی که اولین بازی پرسپولیس در لیگ جدید روز شنبه مقابل ذوب آهن خواهد بود؛ اما هنوز
تکلیف ادامه همکاری این باشگاه با کارگزارش مشخص نشده است .پیش از این رضا درویش،
مدیرعامل این باشگاه در جلساتی که با مدیران کارگزار داشــته ،یکسری ایرادها به مفاد قرارداد
گرفته بود که از مهم ترین آنها مشــخص شــدن میزان درصد پرســپولیس در تبلیغات محیطی
و اســتفاده از فضای تبلیغاتی در فضای مجازی بود .این طور که به نظر می رســد هنوز باشگاه
پرسپولیس با کارگزار خود به توافق نرسیده است و اگر توافق حاصل نشود ،قرارداد فسخ می شود
و مدیرعامل سرخپوشــان به دنبال کارگزار جدید خواهد بود .با این شرایط اگر این قرارداد فسخ
شود ،تیم پرسپولیس در اولین بازی روی پیراهنش تبلیغات متفاوت خواهد داشت.

«حامد لک» با شماره پرسپولیس درتیم جدید
دروازهبان جدید مس رفسنجان با شمارهای که در پرسپولیس بازی میکرد ،در لیگ بیستودوم
به میدان میرود.حامد لک که دو ســال قبل پس از حضور در پرســپولیس و برای بازی در لیگ
قهرمانان آســیا شــماره پیراهن  ۸۱را انتخاب کرده بود ،در لیگ برتر نیز تصمیم گرفت با همین
لباس به میدان برود و حاال برای سومین سال پیاپی قصد دارد با این شماره خاص در لیگ برتر
در چارچوب دروازه مس رفســنجان قرار بگیرد .این دروازهبان که در تیمهای سابق خود ازجمله
تراکتور ،فوالد خوزستان ،ماشینسازی و  ...با لباس شماره یک به میدان میرفت ،در پرسپولیس
با شماره  ۸۱کارش را شروع کرد و پس از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گرفت در لیگ
برتر هم با همین لباس بازی کند که تجربه یک قهرمانی لیگ برتر و ثبت بیشــترین کلینشــیت
فصل موجب شد تا همین شماره را در لیگ بیست و یکم نیز انتخاب کند.
حامد لک که گفته میشود به خاطر عالقه به علی کریمی شماره  ۸را به عدد یک که ویژه گلرهاست
اضافه کرده ،در مس رفسنجان نیز تصمیم گرفته با همین لباس که در پرسپولیس و بهویژه آسیا
برای او خوشیمن بوده ،بازی کند.

این استقاللی ،راه گلزنی به سپاهان را خوب میداند
پیمان بابایی تاکنون چهار مرتبه دروازه سپاهان را باز کرده و آبی ها امیدوار به تکرار این موفقیت
هستند.بی سر و صداترین خرید استقالل در بازار تابستانی را می توان به پیمان بابایی لقب داد.
بازیکنی که در آستانه تمدید قرارداد با تراکتور بود؛ اما به یکباره سر از باشگاه استقالل در آورد و با
عقد قراردادی ،به جمع شاگردان ساپینتو اضافه شــد .با پیوستن بابایی به استقالل ،ترافیک در
خط حمله آبی پوشان افزایش یافته و عناصر تهاجمی برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ،کار سختی
را در پیش دارند .با این وجود ،به نظر می رسد حداقل در هفته نخست پیمان بابایی یکی از افراد
حاضر در ترکیب اصلی آبی ها باشد.
این بازیکن سابقه چهار بار باز کردن دروازه سپاهان را در کارنامه دارد .در لیگ بیستم و زمانی که
این بازیکن پیراهن تیم ماشین سازی را بر تن داشت ،بابایی توانست در تبریز برابر این تیم هت
تریک کرده و در جریان تساوی پر گل  3 – 3برابر زردپوشان اصفهانی ،هر سه گل تیمش را به ثمر
برساند.البته هر چند که هر سه گل بابایی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید؛ اما او توانست سه بار
پیام نیازمند را مغلــوب هنر پنالتی زنی خود کرده و دروازه او را باز کنــد .بابایی فصل قبل و زمان
حضور در تراکتور نیز در جریان تساوی یک – یک برابر سپاهان ،تک گل تیمش را به ثمر رساند تا
نشان دهد راه گلزنی به تیم اصفهانی را خوب می داند.
وینگر تبریزی اســتقالل حاال امید زیادی دارد تا از همان هفته نخســت درخشش با لباس تیم
جدیدش را مقابل سپاهان آغاز کند و هواداران نیز به گلزنی او در این بازی مهم امیدوارند.

نگاهی به شمایل سپاهان در لیگ بیست و دوم؛

جذاب و دلربا
تسنیم

بیست و دوم باشیم؛ زردپوشان اصفهانی درخط میانی سروش رفیعی ،رضا میرزایی را ازدست دادهاند و میالد جهانی
نیزدرلیست مازاد قرارگرفته تا مجموع خروجیهای سپاهان درخط میانی به  3بازیکن برسد.مورایس درپست هافبک

فصل نقل و انتقاالت را با شوک ناشی از جدایی چند مهره موثر شروع کرد؛ اما با بازیکنان جذب

شده ،جزو اصلیترین مدعیان قهرمانی لیگ به شمارمیآید.چند روزدیگربه آغازفصل جدید رقابتهای لیگ برتر،
جام خلیج فارس باقی مانده و لیگ بیست و دوم ازروزجمعه  21مردادماه به طوررسمی بازگشایی خواهد شد و تیمها
ل و انتقاالتی به طوررسمی تا  9شهریورماه بازبوده
ازشکل و شمایل جدید خود رونمایی خواهندکرد .اگرچه پنجره نق 
و تیمها قادربه جذب بازیکن خواهند بود ،اما بازگشایی لیگ بهانهای شد تا درگزارشی به بررسی شمایل سپاهان در
لیگ بیست و دوم بپردازیم که در ادامه میخوانید.سپاهان اگر چه نقل و انتقاالت را با چند شوک شدید شروع کرد
اما با خرید  9بازیکن جزو فعالترین تیمهای حاضر در نقل و انتقاالت بود و توانست مهرههای موثر و باکیفیتی را
جذبکند .سپاهانیها درنقل و انتقاالت امسال بازیکنان زیادی را نیزازدست دادند و با  9خروجی ،جزو تیمهایی به
شمار میآیند که بیشــترین بازیکن جدا شــده را دارند .در پنجره نقل و انتقاالت امسال ســروش رفیعی ،دانیال
یزاده به شکل
اسماعیلیفر،گئورگی ولسیانی ،سجاد شهباززاده ،رضا میرزایی ،عزتا ...پورقاز،کریستوفرکنت و مهد 
رسمی ازسپاهان جدا شدند و میالد جهانی نیزدرلیست خروج این تیم قراردارد .سپاهانیها دردو ماهگذشته محمد
دانشــگر ،رامین رضاییان ،میالد زکیپور ،نیما میرزازاد ،مانوئل فرنادز ،الویسکامســوبا ،رناتو داسیلویرا ،نیلسون
جونیور ،محمد علینژاد و علیرضا صادقی را به خدمت گرفتهاند .آنچه مشــخص اســت سپاهان در لیگ پیشرو
پوستاندازی کرده و با شــمایل تازهای به میدان خواهد آمد و باید منتظر ماند و دید که مربی پرتغالی این تیم چه
ترکیبی را به مصاف رقبا خواهد فرستاد.

سپاهان درشرایطی برای آغازفصل جدید آماده میشودکه دردرون دروازه شاهد یک تغییر 100درصدی بوده است.
زردپوشان اصفهانی فصل گذشته در پست دروازهبان مشکالت زیادی داشتند .عملکرد ضعیف کریستوفر کنت در
نیمفصل نخست لیگ بیست و یکم موجب شد تا مسئوالن ســپاهان در ابتدای نیمفصل دوم ،رشید مظاهری را
به خدمت این تیم درآورند و کنت در پایان فصل از سپاهان جدا شــد .با بازگشت نیما میرزازاد به سپاهان ،تکلیف
دروازهبانهای سپاهان مشخص شد؛ آنچه مشخص است مظاهری مرد شماره یک دروازه سپاهان محسوب شده
و نیما میرزازاد را باید دروازهبان دوم زردپوشان اصفهانی دانست.

در جام جهانی  2022نشده اند ،از آخرین فرصت باقی
مانده استفادهکنند .مزیت این مرحله ،مستقیم بودن

وارد مرحله پرداخت می شود.

آن است و هیچ قرعه کشی در کار نخواهد بود.وی در

قیمت سه بلیت ایران درجام جهانی به تفکیک جایگاه

این خصوصگفت :بخشی ازسهمیه جدیدیکه ازفیفا

ها به شرح زیراست:

دریافت کردیم به برندگان قرعه کشی مرحله گذشته

جایگاه یک 23 :میلیون

تخصیص داده شد .پیامک به این افراد ارسال و مبالغ

جایگاه دو 16 :میلیون

نیز دریافت شد .بخش دیگری از بلیت ها را به صورت

جایگاه سه 7 :میلیون

بهترین مهاجمان لیگ بود و با توجه به شیوه بازی ،تمام فاکتورهای الزم سانترفوروارد مدنظرمورایس را دارد .مورایس
دراین پست علیرضا صادقی جوان را نیزدراختیارداردکه درصورت نیازمیتواند به عنوان مهاجم به میدان برود.
عوامل موفقیت

اصولی و پوشاندن نقاط ضعف فصل گذشته و زود شــروع کردن برنامههای آمادهسازی پیشفصل خالصه کرد.
سپاهان فصل نقل و انتقاالت را تلخ آغازکرد ،استعفای نویدکیا و جدایی  6بازیکن اصلی شرایط را برای مدیریت این
تیم سخت کرده بود ،با این حال سپاهانیها توانستند که این شرایط بحرانی را مدیریت کنند و با استخدام کادرفنی
پرآوازه امیدهای دوستداران این تیم را نگه دارند.مورایس رزومه بسیارخوبی دارد و میتواند سطحکیفی سپاهان
را ارتقا دهد .ازطرف دیگرزردپوشان اصفهانی بازیکنان خارجی موثرو رزومهداری را به ترکیب خود اضافهکردهاند و در
نقل و انتقاالت تالشکردند تا نقاط ضعف تیمشان را پوشش دهند .پشت سرگذاشتن اردوی آمادهسازی درترکیه و

اگرچه دانیال اسماعیلیفررا ازدست دادند ،اما توانستند رامین رضاییان و محمد علینژاد را به خدمت بگیرند تا خیال
مورایس دراین پست راحت باشد .میالد زکیپوردیگربازیکن تازه وارد سپاهانیها درپست دفاع چپ استکه با توجه
به عملکرد خوب نورافکن دراین پست ،راه سختی برای رسیدن به ترکیب درپیش دارد.با نگاهی به بازیهای دوستانه
سپاهان درچند روزگذشته و باید باید محمد دانشگر ،رناتو داسیلویرا ،امید نورافکن و رضاییان را  4مرد اصلی مورایس

چهره روز
جنجال گزینه پرسپولیس؛
درگیری ،محرومیت و
توهین!
آلف مانگا ،مهاجم موردنظر پرســپولیس به
دلیل درگیری با داور کارت زرد گرفت و بازی
بعدی تیمش را از دست داد.

آلف مانگا موردتوجه پرســپولیس قرار دارد
و حتی گفته میشود که توافق با او و تیمش
برای این انتقال انجام شده؛ اما با این حال

این خصوص غیرقانونی اســت .فدراسیون فوتبال به
عنوان متولی اینکاراست و فقط یک آژانس بلیط های
 VIPدارد و باالی  950هزاردالرقیمت دارد.
خرید بلیت درسامانه  ticket.ffiri.irازساعت  ١٠صبح
روزچهارشنبه  ١٩مرداد آغازشد و تا فروش بلیت های
موجود دراین مرحله ادامه خواهد یافت.

عکس روز

مدیران باشــگاه های النجف
عراق و ســپاهان در راســتای
اجرایــی کــردن تفاهــم نامه
همکاری دو باشگاه با یکدیگر
دیدار و گفت وگو کردند.

اسماعیلی جایگزین او شد .برای فصل جاری هم محمدی با العربی قرارداد داشت و حضورش در این
تیم ادامه پیداکرد .به این ترتیب مهاجم سوری درفصل پیشرو درکنارمهرداد محمدی بازی خواهدکرد.

کمتر از 80میلیون یورو ،به توافق رسیدهاند .جذب برناردو سیلوا ،ستاره پرتغالی سیتیزن ها در هفته
های اخیر در دستور کار بارسلونا قرار گرفته و این باشــگاه به شدت در تالش برای خرید این بازیکن
بوده است .اما با توجه به مشکالت مربوط به ثبت بازیکنان جدید و همچنین عدم تمایل فرانکی دی
یونگ به جدایی از بارسلونا ،حداقل تا نهایی کردن این انتقال برای کاتاالن ها دشوار به نظر می رسید.
اما جرارد رومرو ،خبرنگار مشهور اسپانیایی ،مدعی شده است که بارسلونا و منچسترسیتی نیز برای
انتقال این بازیکن به توافق رسیده اند و رقم مورد توافق طرفین نیزکمتراز 80میلیون یورو بوده است.

اوضاع مانگا در سری آ برزیل تعریف چندانی

منچستریونایتد ،دست به کار شد

این بازی زیر فشار هواداران خودی و حریف

منچستریونایتد روی ستاره تیم رود فن نیستلروی دستگذاشته است؛ بازیکنیکه آرسنال و تاتنهام

ندارد .این وینگرتکنیکی اهل «سانتوس» در
قرار داشت؛ از یک سو پیش از بازی طرفداران
تیم مقابل به شوخی وکنایه ازاو میخواستند
که به تیمشگل به خودی بزند و ازطرف دیگر
طرفداران تیمکوریتیبا منتظرنمایشش بودند
تا ببینند چه کیفیتی را برابــر تیم زادگاهش
ارائه خواهــد کرد.مانگا طــی  58دقیقهای
که در زمین حضور داشــت ،نتوانست نقش
موثری در تیمش ایفا کند؛ امــا با این حال
 %81پاس صحیح ،برتری در اکثر دوئلها و
 5بازپسگیری توپ باعث شد تا آمار و ارقام
برای این بازیکن چندان هم منفی نباشد .به
نظر میرسد در طول بازی گروهی از هواداران

مالقات مدیران
باشگاه النجف
با «ساکت»

در فصلی که گذشت به خاطر آسیب دیدگی که داشت نتوانســت برای العربی به میدان برود و فرشید

را برگزار کردند که آلف مانگا ،مهاجم موردنظر

این بازی در شــرایطی به انجام میرسید که

گفت :هیچکدام ازآژانس ها بلیت ندارند و تبلیغات در

عمرالسومه ،مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه با عقد قراردادی رسمی راهی العربی قطرشد .مهرداد محمدی

بارسلونا و منچسترسیتی برسرمبلغ انتقال برناردو سیلوا ،هافبک پرتغالی و خالق به نوکمپ با مبلغی

مقابل خط دفاعی ســانتوس بازی میکرد.

تبلیغ فروش بلیت می کنند ،واقعا سهمیه بلیت دارند

مقصد نهایی «عمرالسومه» مشخص شد

یک ستاره بزرگ دیگردرراه بارسلونا

کوریتیبا حضور داشت و در نقش یک وینگر

میرغفاری درپاسخ به این سوالکه آیا آژانس هاییکه

فوتبالجهان

تیم های کوریتیبا و سانتوس در حالی یکی
از حساسترین بازیهای لیگ سری آ برزیل

فروش بلیت بازیهای ایران بدون قرعهکشی

شود تا آنهایی که موفق به خرید بلیت بازی های ایران

سپاهانیها درپیکان خط حمله همچنان ازشهریارمغانلو بهره میبرندکه فصلگذشته با به ثمررساندن  8گل یکی از

گرفته تا درفصل پیشرو یک جنگ تمام عیاردرقلب دفاعی سپاهان شکل بگیرد.زردپوشان اصفهانی دردفاع راست

در سایت فدراسیون فوتبال؛

دریافتکنند .این دوره قرعهکشی نداریم و هرکسکه

راست ،محمدرضا حسینی و فرشاد احمدزاده را دراختیاردارد وکامسوبا نیزبه عنوان وینگرچپ به میدان خواهد رفت.

فصلگذشته است .سپاهان درپست دفاع میانی محمد دانشگر ،رناتو داسیلویرا برزیلی و نیلسون جونیوررا به خدمت

پرســپولیس در سمت راســت خط هافبک

وارد سامانه شــده و بلیت ها را انتخاب کند ،مستقیم

به جای او الویس کامسوبا و علیرضا صادقی به فهرست سپاهان اضافه شدهاند .زردپوشان اصفهانی در پست وینگر

یزاده نیز مشخص نیست و نژادمهدی تنها بازمانده سپاهان از خط دفاعی
زردپوشان جدا شدهاند و سرنوشت مهد 

تارتارو اوسمارلوس ویرا دستیاراول برزیلی یحییگل محمدی باشد!کدامیک می توانندکنارخط موفق ترظاهرشوند؟ باید منتظرماند و دید!

در سایت این فدراسیون خبر داد .این سامانه باز می

خط حمله سپاهان نسبت به فصل گذشته تغییر کرده و سجاد شــهباززاده از جمع زررپوشان اصفهانی جدا شده و

آورده و عملکرد قابل قبولی ازخود به جایگذاشتند .با این حال خط دفاعی سپاهان برای فصل جدید دستخوش

محرومیت  ۶جلسهای ( )۲+۴را برای یحییگلمحمدی درنظربگیرد.به نظرمی رسد دیداردو تیم ذوب آهن و پرسپولیس دراصفهان جدال حسین پاشاییکمک مهدی

وارد سامانه بلیت فروشی شده و بلیت خود را مستقیما

خط حمله

تغییرات گسترد ه شده و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است.در پست دفاع میانی پورقاز و ولسیانی از جمع

او برای دومین بازی متوالی ازحضورمقابل پرسپولیس محروم است و باردیگرباید ازروی سکوهای ورزشگاه فوالدشهربازی تیمش را نظارهکند .ازطرفی دیگریحییگل

های ایران در جام جهانی فراهم خواهد شــده است.

تهاجمی و وینگرچپ را دارد و درکنارعلیمحمدی ،سلمانی وکریمی میتوانند بنا به نیازمورایس به میدان بروند.

داده بودند و با دریافت  21گل در مجموع  30بازی به همراه پرسپولیس عنوان دومین خط دفاعی لیگ را به دست

محمدی نیزدو جلسه محروم است و نمی تواند تیمش را دراصفهان ازکنارزمینکوچکند.دردربی برگشت لیگ بیست و دوم اتفاقاتی رخ دادکه باعث شدکمیته انضباطی

سید علی میرغفاری از باز شــدن سامانه خرید بلیت

استفادهکرده است.اگرچه سپاهانیها درخط میانی مانول فرناندزرا دراختیارگرفتندکه قابلیت بازی درپست هافبک

یزاده و اسماعیلیفرخط دفاعی سپاهان را تشکیل
فصلگذشته محمد نژادمهدی ،ولسیانی ،پورقاز ،نورافکن ،مهد 

مقابل پرسپولیس ازروی سکوها تماشاکرد .تارتارشب قبل ازدیدارگذشته تیمش با پرسپولیس ،متوجه شدکه  ۴اخطاره است و نمی تواند روی نیمکت بنشیند .حاال نیز

بود ،افزود :مردم می توانند از طریق سایت فدراسیون

داده که به استفاده از یک هافبک دفاعی اعتقاد دارد و از کریمی و سلیمانی به عنوان دو هافبک مرکزی راست و چپ

بازیهای تدارکاتی مناسب یکی دیگرازپارامترهای موفقیت سپاهان برای فصل پیشرو به شمارمیرود و زردپوشان

دفاع

دلیل اعتراضات شدید به داورباکارت قرمزمواجه و ازکنارزمین اخراج شد .او حاال به واسطه اخراج درآن مسابقه ازاولین بازی لیگ جدید محروم است و نمی تواند مقابل

ســامانه فروش ،امکان خرید مســتقیم بلیت بازی

باید ریگی راگزینه اول مرد پرتغالی سپاهان برای پست هافبک دفاعی دانست .مورایس دربازیهای دوستانه نشان

اصفهانی جزو موفقترین تیمها درروند آمادهسازی پیشفصل لقبگرفتهاند.

پرسپولیس روی نیمکت ذوب آهن بنشیند.سرمربی ذوب آهن در شرایطی در بازی این هفته تیمش محروم است ،که بازی برگشت نیم فصل دوم سال پیش را نیز

اینکه فروش بلیت درمرحله پیش رو مستقیم خواهد

نشان داده است با این حال نگاهی به سیستم و شیوه بازی دلخواه مورایس در بازیهای دوستانه ،نشان میدهد که

سپاهان درلیگ بیست و دوم جزو اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب شده و پارامترهای رسیدن به این عنوان را

دروازهبان

آهن و پرسپولیس درحالی دراصفهان برگزارمی شودکه سرمربیان هردو تیم محروم هستند.مهدی تارتاردرهفته پایانی لیگ برترفصلگذشته مقابلگلگهرسیرجان به

نماینده فروش بلیت فدراسیون فوتبال ایران با تاکید بر

دفاعی مسعود ریگی و محمدکریمی را دراختیاردارد و یاسین سلمانی نیزپیش ازاین تواناییهای خود را دراین پست

دارد .اصلیترین فاکتورهای قهرمانی سپاهان نسبت به سایرمدعیان را میتوان درحضورکادرفنی قدرتمند ،یارگیری

برخالف بازی های فصلگذشته این باردرهفته اول لیگ نمی توانیم شاهد رقابت یحییگل محمدی و مهدی تارتارلب خط وکنارزمین باشیم! دیدارحساس دو تیم ذوب

به گفته نماینده فروش بلیت فدراسیون فوتبال ایران

خط میانی
سپاهان درخط میانی نیزنسبت به فصلگذشته دستخوش تغییرشده و باید منتظرشمایل تازهای ازاین تیم درلیگ

سپاهان لیگ بیست و دوم ،یکی ازجذابترین تیمهای حاضردرلیگ به شمارمیرود و اگرچه

پرسپولیس – ذوب آهن؛ جدال « پاشایی» و یک برزیلی لب خط

آنالین درسایت فدراسیون به فروش خواهیمگذاشت.

درخط دفاعی دانست و زکیپور ،علینژاد ،نژادمهدی و نیلسون جونیوربرای رسیدن به ترکیب منتظرفرصت باشند.

کوریتیبا با اعتقاد به اینکه آلف مانگا در حال
کمکاری است ،علیه او صحبتهایی را مطرح
کردند که با واکنش این بازیکن همراه شد.با
این حال ســرمربی تیم کوریتیبــا بالفاصله
پس از گل اول و تســاوی بخــش تیمش،
مانگا را بیرون کشید تا او نیم ساعت پایانی
بازی را از روی نیمکت تماشا کند؛ جایی که در
دقایق پایانی ،یک گل از ســوی آنجلو ستاره
سانتوس باعث شــد تا تیم سفید و مشکی
پوش برزیلــی در این بازی خــارج از خانه
حساس ،برد بزرگی را به دست بیاورد.

هم دراوایل سال  ۱۴۰۱جویای وضعیت او شده بودند .منچستریونایتد طی تماس با نمایندگانکودی
خاکپو ،به این بازیکن ابرازعالقهکرده است .بهگزارش راب داوسون خبرنگار ،ESPNشیاطین سرخ
هنوز پیشنهادی در این رابطه برای آیندهوون ارسال نکردهاند .آیندهوون ارزش این بازیکن را حدود
 ۳۵میلیون پوند ( ۴۱میلیون یورو) میداند و بعید به نظر میرســد که به رقمی پایینتر از این مبلغ
رضایت دهند .این وینگر  ۲۳ساله که محصول آکادمی آیندهوون است ،فصل گذشته طی  ۴۷بازی
 ۲۱بار گلزنی کرد و  ۱۵پاس گل هم فرستاد .خاکپو همچنین طی  ۷بازی ملی برای هلند ۲ ،بار موفق
بهگلزنی شده است .منابع مطلع میگویند باشگاههای دیگری هم درلیگ برتربه خاکپو عالقه دارند
ولی در صورت توافق دو باشگاه ،او مایل است برای یونایتد بازی کند .منچستریونایتد پس از ناتوانی
درراه به خدمتگرفتن آنتونی ازآژاکس و بنجامین ششکو ازسالزبورگ ،سراغ خاکپو رفته است.

پیشنهاد بارسلونا به یوونتوس
در حالی که آینده ممفیس دیپای ،مهاجم هلندی بارســلونا ،در هالهای از ابهام قرار دارد گزارشها
حاکی است او توســط باشــگاه کاتاالن به یوونتوس پیشنهاد شده است.وبســایت گل در خبری
اختصاصی مدعی شد باشگاه یوونتوس در حال بررسی خرید ممفیس دیپای از بارسلوناست .بر
اساس این خبر بارسا که از ابتدای تابستان ســتاره هلندی را به عنوان بازیکن مازاد اعالم کرده بود
در تازهترین اقدام برای واگذاری دیپای ،او را به یووه پیشــنهاد داده است.بارسلونا در حال حاضر
برای اینکه مشکالت مالی خود را برطرف کند مشغول تعیین تکلیف بازیکنانی است که از طرف کادر
فنی بارسا مازاد اعالم شدهاند .مدیریت بارســا میداند که برای ثبت خریدهای جدید مثل روبرت
لواندوفسکی ،رافینیا و ژولکنده یکی ازپیشنیازها خداحافظی با چند بازیکن خواهد بود .درنتیجه
اگر بارسا قرارداد خود با دیپای را فســخ کند یوونتوس این امکان را خواهد داشت که او را به عنوان
بازیکن آزاد به خدمت بگیرد.وبســایت گل میگوید مدیران برنامههای ممفیس دیپای به زودی
با مدیران یوونتوس دیدار خواهند کرد تا درباره شرایط انتقال احتمالی او مذاکره کنند .نتیجه این
مذاکرات آینده ستاره هلندی را مشخص خواهد کرد .این گزارش مدعی است بیانکونری به مهاجم
هلندی ملیپوش بارسلونا عالقه دارد.

بامسئولان
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شهردار اصفهان:

توقفی دراجرای پروژههای عمرانی شهرنداشتهایم

انباشت زبالهها در شهر اصفهان؛

حالیکه رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری طی روزهای اخیر
اعالم کرد گروهی متشکل از  ۱۳۷نفر از کارکنان خدمات شهری شهرداری

مردم ازسوءمدیریت گالیه دارند

در مناطق  ۱۵گانه ،چهره به چهــره با مردم ،جمــع آوری زباله در روزهای
زوج و فرد و تفکیک آن را آموزش میدهند.پیشتر مهدی بقایی ،معاون
محیطزیست و خدمات شــهری شــهرداری اصفهان نیز در توجیه تغییر
برنامه زمانبندی جمع آوری پسماندهای تر گفته بود در نظرسنجیهای

عکس :ایمنا

انجام شده از شهروندان ،تاریخ زوج و فرد تقویمی برای قرار دادن پسماند
تر خارج از منزل در اذهان باقی نمیماند و اگر به روزهای هفته تغییر پیدا
کند ،شهروندان بهتر زمان قراردادن پســماند تر خارج از منزل را به خاطر
می سپارند.به گفته وی ،تا اطالع ثانوی عالوه بر روزهای فرد و زوج هفته،
روزهای جمعه نیزپسماندهای تردرمعابراصلی و فرعی جمعآوری میشود
اما روزهای جمعه پسماندهای تر از در منازل جمعآوری نمیشود.معاون

تمام تالش خود را بهکار گرفته است تا بتواند از انواع منابع مالی برای تزریق به پروژههای عمرانی
استفاده کند که تاکنون بهرغم وجود فراز و نشــیبها ،توقفی در روند اجرای پروژهها ایجاد نشده
است.علی قاسمزاده در نشست بررسی پروژههای شاخص عمرانی شهرداری اصفهان که در محل
تجهیز کارگاه پروژه حلقه حفاظتی واقع در محور خاتونآباد برگزار شــد ،اظهار کرد:این نشست در
راستای سلسله جلسات هر دو هفته یکبار بررسی پروژههای شاخص عمرانی شهر به منظور رفع
مشکالت ،معضالت و زمانبندی سه پروژه حلقه حفاظتی شهر ،تقاطع غیرهمسطح میدان شهدای
ورزشکار و تقاطع آیتا ...غفاری برگزار شد.وی ادامه داد :پروژه رینگ چهارم حفاظتی از مهمترین
پروژههای عمرانی شهر اصفهان محسوب میشود که در این جلسه با حساسیت خاصی عملیات
اجرایی کیلومتر صفر تا  ۴۵۰۰مترمربع آن مرور شد؛ همچنین بررسی عملکرد ،پیشرفت کار و تطابق
با زمانبندی دو پروژه دیگر یعنی تقاطع غیرهمسطح میدان شهدای ورزشکار و پروژه تقاطع آیتا...
غفاری نیز با حضور کارشناسان صورت گرفت.

خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید براینکه طرح جمعآوری پسماند

ایمنی جایگاههای سوخت زیرذرهبین آتشنشانی اصفهان

بود ،اما اجرای آن نیاز به زمان و برنامهریزی دقیق داشت ،ادامه داد :تغییر

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان ،اقدامات این سازمان در راستای

تر بر اساس روزهای زوج و فرد هفته ،از سالهای گذشته کارشناسی شده
زمان حمل پسماندهای ترازروزهای زوج و فرد تقویم به روزهای زوج و فرد
هفته درابتدا به شهروندان اطالعرسانی و پس ازشش ماه درمحلههای شهر
اجرایی شد.بقایی با بیان اینکه استفاده ازقانون جریمه و برخورد با افرادی
که خارج اززمان مقرر ،پسماندهای تررا خارج ازمنزل قرارمیدهند ،لحاظ
خواهد شد ،اظهار کرد :روی کیسه پســماندهای تر که خارج از زمان مقرر
بیرون از منزل قرار داده شود ،برچسبی مبنی بر اینکه «امکان حمل آن در
این ساعت نیست» نصب میشود.
همچنین علی قاسم زاده ،شهردار اصفهان چهارم تیرماه امسال همزمان با
اصفهان را نه مردمانش بلکه گردشگرانی که

ما طبق روال روزهای فرد یکم ،ســوم و … و بیست و نهم ساعت  ۲۳شب

آغازاجرای طرح جدید جمعآوری پسماند ترو تغییرزمان جمعآوری زبالهها

ازگوشه وکنارایران و جهان به آن سفرکردند،

زبالهها را بیرون میگذاریم؛ اما فردا صبح میبینیم زبالهها پشت در خانه

از سطح شهر در گفت وگویی رادیویی مدعی شــد اجرای این طرح به نفع

شهری بسیارتمیزتوصیف میکنند .شهریکه به واسطه تالشهای شبانه

مانده و یا محتوای پالستیک در کوچه پخش شده است.شهروند دیگری

کارگران زحمتکش شهرداری است.بهگفته وی،کارگران خدمات شهری هر

روزی پاکبانان و سبزبانان ،زباله در خیابانهای آن کمتر دیده میشود.اما

ساکن خیابان صمدیه شهر اصفهان میگوید :گرمای هوا متاسفانه سبب

شب تا صبح درشهرمشغول خدماترسانی به شهروندان هستند ،ازاین رو

این روزها یک تصمیم و برنامه ریزی نامناسب مدیران شهرداری اصفهان

بوی تعفن شدید ناشی از تخمیر زبالهها در کوچه و محالتمان شده ،وجود

یکی ازاهداف اصلی اجرای این طرح ارتقای رفاهکارگران است تا آنها بتوانند

سبب شده انباشــت زبالهها در جای جای کوچهها و محلههای این شهر

این زبالهها و بی اعتنایی به این شــرایط تهدیدی جدی برای ســامتی و

حداقل یک شــب در هفته را در جمع خانواده خود باشند.در همین ارتباط

ندا سپاهی

شهردار اصفهان با اشاره به تکمیل پروژههای شاخص عمرانی شهر ،گفت :تیم اقتصادی شهرداری

صدورتاییدیه ایمنی جایگاههای سوخت را تشــریحکرد.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی درخصوص ایمنی
در جایگاههای ســوخت ،اظهار کرد :از جمله موارد ایمنی که پیش از جانمایی اجزای مختلف جایگاهها
مورد توجه سازمان آتشنشــانی قرار میگیرد ،میتوان به رعایت حریم با ســاختمانهای مجاور ،نوع
اجرای جایگاه ،فاصله دیتاسنترها ،سکوها و شیب زمین اشاره کرد که پس از تایید ،نقشههای معماری
برای اجرا ارسال میشود.وی ادامه داد :در مرحله اجرا باید سیستم اعالم حریق ،سیستم اطفای حریق
به صورت کف یا فوم ،جانمایی سطلهای شن ،فواصل خودروها از یکدیگر و کپسولهای اطفای حریق
توسط سازمان آتشنشانی تاییدشود.مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
گفت :ازشهروندان درخواست داریم هنگام سوختگیری بههیچعنوان ازتلفن همراه خود استفاده نکنند،
استعمال دخانیات دراین جایگاهها نداشته باشند ،تا حد امکان باک خودروی خود را تا انتها پرنکنند و دقت
کافی را در زمان سوختگیری داشته باشند ،زیرا رعایت اینگونه موارد میتواند از وقوع حوادث بزرگتر
جلوگیری کند.مطلبی تاکید کرد :از شهروندان درخواست میکنیم هنگام وقوع حوادثی همچون حریق،
ضمن حفظ خونسردی اقدامات الزم همچون تماس با سامانه  ۱۲۵و استفاده ازکپسولهای آتشنشانی
را مورد توجه قراردهند.

چهره اصفهان زیبا را زشتکند .یکی ازساکنان خیابان برازنده شهراصفهان

بهداشت عمومی مردم است.صالحی ضمنگالیه ازبرنامه زمانبندی جدید

یکی از نیروهای پاکبان خدمات شهری اصفهان  ،حین جمع آوری زباله با

باگالیه ازوضعیت موجود به خبرنگارمهرمیگوید :مدتی استکه شهرداری

و عدم اطالع رسانی صحیح به شهروندان دراین باره ،اظهارمیکند :برنامهای

گالیه مندی ازوضعیت موجود ،به خبرنگارمهرگفتکه طی  ۴۵روزگذشته

زبالهها را جمع آوری نمیکند ،سالها بود ساعت  ۲۲شب به بعد زبالهها را در

که سالها براساس آن زبالههای شهری جمع آوری میشد ،خوب بود چرا

شرایطکاری ما با تغییربرنامه زمانبندی جمع آوری پسماندها به روزهای

ازاحداث پل بتنی تا لکهگیری آسفالت معابرگورت
درقالب محلهمحوری

مقررزبالهها را نمی َبرند.خانم میرلوحی میافزاید :وقتی زبالهها میماند،

که یک روز در میان زبالهها جمع میشد و برای مردم هم این روند عادی

هفته نه تنها بهتر نشــده که بدتر هم شده اســت.این کارمند شهرداری که

مدیر منطقه  ۱۵شــهرداری اصفهان گفت :سال گذشته با مطرح شــدن اقدامات محلهمحور از سوی

شده بود اما اکنون برای مثال در محله ما که زمانبندی از روزهای زوج ماه

خواست نامش فاش نشود ،ادامه داد :سالها برنامه این بودکه یک روزدر

مدیریت جدید شهری ،شــهرداری این منطقه نیز هماهنگ و با جدیت این طرح را دستور کار قرار داد

کوچه میگذاشتیم و ساعتی بعد جمع آوری میشد اما حاال درساعت و روز

محتوای پالستیکهای زباله توسط زبالهگردها در کوچه و خیابان پخش

یعنی دوم ،چهارم و …سیام ماه به شنبه ،دوشنبه چهارشنبه تغییر کرده

میان زبالهها ازدرب منازل جمع آوری میشد برای ما زیاد دشواری نداشت

و پس از بررسیهایگوناگون و اقداماتکارشناســی ،دو محلهگورت و رارانکه ازمحلههای الحاقی به

میشود یا شیرابههاییکه درزمین جاری میشود آلودگی و بوی بد تولید و

و جمعهها هم زباله جمع آوری نمیشود ،سبب شده که از چهارشنبه شب

اما حاال محله به محله باید زباله سه شب را جمع کنم؛ باید  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰تن

شهرداری خوراسگان (قبل ازملحق شدن به اصفهان) است ،اما اقدامات چندانی درآنها انجام نشده بود،

منظره زشتی ایجاد میکند.این خانمکه خود را شاغل معرفی میکند ،ادامه

تا شنبه شب حدود سه شبانه روز زباله خانگی جمع شود و برخی از مردم

زباله را با همکارانم ازکوچهها جمعکنیم.وی درواکنش به اینکه شهرداری

انتخاب شد و با برگزاری جلسات مختلف با اهالی و معتمدان آنها و بازدیدهای انجام شده ،مشکالت آنها

میدهد :مجبوریم پالستیکهای زباله را تا نوبت بعدی به خانه برگردانیم،

این مدت ماندن زبالــه در خانه را تحمل نمیکنند.بررســیهای میدانی

برای رفاه حال پاکبانان در برنامهریزی جدید جمعهها پسماند جمع آوری

شناسایی و رفع شد .نظریپور افزود :ازجمله پروژههاییکه درمحلهگورت دردست اقدام است میتوان

شهرداری مدتی است زبالهها را برخی روزها میبرد،گاهی هفتگی زبالهها

خبرنگار مهر نیز در مناطق و محلههای مختلف شــهر اصفهان حاکی از آن

نمیکند ،با ناراحتی پاسخ میدهد :رفاه حال ما؟ خستگی این شرایط برای

به احداث پل بتنی رویکانال آب و ساماندهی ورودی این محله اشارهکردکه طراحی آن انجام شده و در

جمع آوری میشود.ازوی می پرسم ازتغییربرنامه زمان بندی جمع آوری

است که شهروندان به دلیل ناآگاهی از تغییر برنامه زمانبندی جمع آوری

ما بدتراست ضمن اینکهکه ماهی پنج میلیون تومان به ما حقوق میدهند

حال انتخاب پیمانکاربرای اجرای آن هستیم؛ مناسبسازی و لکهگیری معابرنیزدردستورکارقرارگرفته

پسماندهای تربه روزهای هفته اطالع دارید؟ درپاسخ میگوید این منطقه

پسماندهای تر از چهارم تیرماه امسال ،نسبت به شرایط موجود نارضایتی

در حالی که این روزها باید سه برابر گذشته زباله جمع آوری کنیم؛ شخصا

است و درسالگذشته حدود پنج هزارمترمربع ازمعابراصالح و روکش آسفالت آن اجرایی شده و مابقی

روزهای فرد زبالهها را جمع آوری میکردند؛ نه ازتغییربرنامه اطالع ندارم.

دارند و اطالع رسانی شــهرداری اصفهان در این باره ضعیف بوده است در

ازروندکنونی راضی نیستم.

پس ازتکمیل شبکه فاضالب توسط شرکت آبفا انجام خواهد شد.

خبر روز

اخبار
رییس انجمن خوشنویسان اصفهان خبرداد:

تاسیس نخستین گالری عرضه و فروش
آثارخوشنویسان اصفهان
رییس انجمن خوشنویسان اصفهان با اشاره به ایجاد یک گالری ثابت با همکاری سپاه برای فروش
آثارخوشنویسی،گفت :نخستینگالری برای به نمایشگذاشتن و فروش آثارهنری خوشنویسان در
اصفهان افتتاح خواهد شد.علی فرزانه اظهارکرد :تعداد اساتید خوشنویسی قبل ازانقالب درکشورچهار
نفر بود که دو نفر از آنها اهل اصفهان بودند و بعد از انقالب ،این تعداد به  ۳۵نفر رســید.وی با اشــاره به
تعلیم و تربیت  ۱۶۰۰مدرس خوشنویس ازسوی انجمن خوشنویسان اصفهان ،افزود :درگذشته معلمان
دروس دیگر ،خوشنویسی را بهکودکان آموزش میدادند ،اما درحال حاضراینکاربا حضورمدرسان این
رشته انجام میشود.رییس انجمن خوشنویسان اصفهان بابیان اینکه امروزه خوشنویسی به یکرشته
مستقل دردانشگاه تبدیلشده و هرسال فارغالتحصیالن آن بهعنوان معلم و استاد جذب مراکزعلمی
میشوند ،تصریحکرد :هنرخوشنویسی به یک صنعت تبدیل شده و آثارآن بهکشورهای دیگرهمچون
مالزی ،دبی ،قطر ،ترکیه و امارت صادرمیشــود.وی ازارتقای جایگاه هنرخوشنویســی درچهاردهه
گذشته و پس از انقالب اسالمی خبر داد و گفت :به دلیل ضعیف بودن دست کودکان ،خط تحریری را
در دوران دبستان آموزش میدهیم و تعلیم با قلم درشت و جوهر حذف شده است.فرزانه با تاکید بر
اینکه هنرخوشنویسی برای استادکاران این صنعت درآمدزاست ،تاکیدکرد :رواج نرمافزارهای رایانهای
سبب شدهکه تابلو سازانیکه باهنرخوشنویسی روی پارچه امرارمعاش میکردند ،متضررشوند.وی از
گرایش مردم به استفاده از هنر خوشنویسی و مزین کردن آثار دیگر صنایعدستی با این هنر خبر داد و
اضافهکرد :ایرانیها باکالم بهخوبی ارتباط برقرارمیکنند و به همین دلیل هنرخوشنویسی طی سالهای
اخیر مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.رییس انجمن خوشنویســان اصفهان با اشاره به ایجاد یک
گالری ثابت با همکاری سپاه برای فروش آثارخوشنویسی ،اظهارکرد :نخستینگالری برای به نمایش
گذاشتن و فروش آثارهنری خوشنویسان دراصفهان افتتاح خواهد شد.وی بابیان اینکه سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی وگردشگری طی سالهای اخیردرزمینه ایجاد هنرهای ترکیبی و تلفیقی با هنر
خوشنویسی ضعیف عمل کرده است ،ادامه داد :مردم از هنرهای تکراری صنایعدستی خسته شدهاند
و به دنبال جایگزینی آنها با هنرهای دیگرهمچون خوشنویسی هستند.

عضو شورای شهراصفهان:

ورودیهای میدان امام (ره)
تا یک سال آینده ساماندهی میشود
رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان از برنامهریزی کارگروه
بافت تاریخی برای ساماندهی ورودیهای میدان امام (ره) و رفع نازیباییهای شهری ازاین اماکن در
کمترازیک سال آینده خبرداد.رسول میرباقری درخصوص ساماندهی ورودیهای میدان امام (ره)،
اظهار کرد :از ابتدای شکلگیری دوره ششم شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری ،چند اولویت مهم
در کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر مطرح شد.وی ادامه داد :یکی از این
موضوعات مطرح شده ،بحث بافت تاریخی شهروگردشگری اصفهان بودکه مورد توجه رییس شورای
اسالمی شهرو شهرداراصفهان قرارگرفت ،براین اساسکارگروه بافت تاریخی ایجاد شدکه هرهفته با
حضورکارشناسان مربوطه برگزارمیشود.رییسکمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر اصفهان با مثبت ارزیابی کردن تصمیماتی که در کارگروه بافت تاریخی در خصوص بافت تاریخی
و گردشگری اصفهان گرفته میشود ،گفت :برگزاری جلسه با فعاالن بافت تاریخی اصفهان و تجلیل از
آنها ،تعیین راهکارجذب سرمایهگذارجدید برای بافت تاریخی و معرفی محورهای تاریخی مغفول مانده
همچون مدرسه ابنسینا از جمله اقدامات انجام شده است.وی افزود :یکی از موضوعاتی که به تازگی
در کارگروه بافت تاریخی مطرح و پیرامون آن برنامهریزی شده است ،بحث نازیباییها و آسیبهای
ورودیهای مختلف میدان امام (ره) است.

 ۱۰۰دستگاه میدلباس به
ناوگان حملونقل عمومی
اضافه میشود
رییسکمیسیون هوشمندسازی و حملونقل
شهری شورای اسالمی شهراصفهان با اشاره به
توسعه ناوگان حملونقل عمومی،گفت :جهت
تقویت ناوگان اتوبوسرانی خرید  ۱۰۰دستگاه
میدلباس در دستور کار است که  ۵۰دستگاه

گالیه شهروندان اصفهانی ازایجاد مسیر BRTدرخیابان مسجدسید
بهرغم لزوم افزایش خطوط اتوبوسرانی در راستای گسترش حملونقل عمومی شــهرها ،ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابانهای
کمعرض همچون مسجدسید ،مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است .در بحث حملونقل شهری ،یافتن راهحلهای جدید برای خیابانهای اشباع
شده از خودرو ،عالقه جدیدی را برای برطرف کردن این ناهنجاریهای شهری میطلبد .این نگرانیها ،توجه به فناوری جدید عبور و مرور همچون  BRTکه
راهکاری سودمند برای ارتقای سطح کیفیت جابهجایی شهروندان در شهر است را ضروری میسازد.اتوبوس پرسرعت به عنوان پدیدهای نو ظهور در سیستم
حملونقل عمومی شــهرهای بزرگ ایران از جمله تهران و اصفهان برای شتاب در عبور و مرور و کاهش زمان ســفر طراحی و در مسیرهای پر تردد رفتوآمد
میکنند ،اما در این بین برخی از شهروندان اصفهانی در تماس با خبرگزاری ایمنا اعالم کردند که احداث مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو در خیابانهای کمعرض
همچون مسجدسید مشکالتی را برای تردد روزانه شهروندان ایجادکرده است.آنها میگویند احداث مسیرویژه اتوبوسهای تندرو درخیابان مسجدسید ،بدون
تدابیر کارشناسی انجام و باعث تشدید ترافیک این خیابان شده است.شهروندان میتوانند مشکالت خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۵۵۴۴۱۱۲_۸
در اختیار این رسانه قرار دهند؛ دستگاهها و نهادهای مسئول نیز میتوانند برای پاسخگویی به شهروندان از همین طریق اقدام کنند.

ابتدای مهرماه و  ۵۰دستگاه دیگر نیز تا پایان
سال به خطوط اتوبوسرانی اضافه میشود.به
گزارش خبرنگارایمنا ،محمدرضا فالح دربرنامه

ارائه بیش از ۱۴۰خدمت شهرداری اصفهان

برخط رادیویی در خصوص عملکرد مدیریت

درسامانه «اصفهان من»

شهری در حوزه حملونقل ،اظهار کرد :در دوره
ششم شورای اسالمی شهرتالش براین است
که حملنقلی روان را رقم بزنیم ،در این راستا
آزادسازی گلوگاهها ،تقویت ناوگان حملونقل
عمومی ،توسعه مترو ،هوشمندسازی ترافیک
و حملونقل شهری در دســتور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه  ۴۵درصد از بودجه امســال
به حوزه حملونقل اختصاص یافته اســت،
گفت :حملونقلی ایمن ،سریع ،قابل اعتماد و
مقرون به صرفه مد نظرمدیریت شهری است،
به همین منظوراین بودجه درحوزه حملونقل
همگانــی و نیمههمگانی هزینه میشــود.
رییسکمیسیون حملونقل و هوشمندسازی
شورای اسالمی شهراصفهان افزود :آرامسازی

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شــهرداری اصفهان
گفت :در حال حاضر بیش از  ۱۴۰خدمت شــهرداری
این کالنشــهر در ســامانه «اصفهان من» بهصورت
الکترونیکی ارائه میشود.سید مصطفی اعتصامی در
گفتوگو با خبرنگارایمنا ،اظهارکرد :تحول درشهرداری
اصفهان شعارگونه نیست و اقدامات جدی در راستای
بهبود و ارتقای کیفی خدمات شــهرداری انجام شده
است.وی با بیان اینکه سازمانها باید در جهت بهبود

ترافیک محالت ،رفع مزاحمتهای ترافیکی
و افزایش ایمنی ،توجه به نوسازی و بهسازی
حملونقل عمومی از جمله برنامههایی است
که در دســتور کار شورای اســامی شهر قرار

عکس خبر

دارد.وی با اشاره به استفاده از اوراق مشارکت
در حوزه حملونقــل ،تصریح کــرد :با کمک
دولت میتوانیم خط دو مترو را هرچه سریعتر
تکمیل کنیــم و به بهرهبرداری برســانیم و به
سمت گسترش مترو در دیگر مناطق برویم،
از جمله این مناطق محور باغرضوان است که
امیدواریم در مسیر توســعه مترو ،خط شرق
به غرب را نیز ایجاد کنیم.فالح خاطرنشــان
کرد :اصفهان شــهری تاریخی و گردشگری
است در این راســتا باید تالش کنیم در مرکز
شــهر از تــردد خودروهای تک سرنشــین
جلوگیری شود ،در این صورت آلودگی هوا نیز
کاهش مییابد.

پدرشهیدان
«تاجالدین»
آسمانی شد
«حاج علــی تاجالدین» پدر
شــهیدان معزز «محســن و
مصطفــی تاجالدین» پس از
سالها دوری و رنج فراق بر اثر
بیماری در سن  ۸۶سالگی به
فرزندان شهیدش پیوست.

خدماتگام بردارند ،افزود :شهرداری اصفهان درابعاد

تشکیل میز هوشمند و تمرکز ارائه خدمات به صورت

مختلف از جملــه آموزش و توانمندســازی کارکنان،

الکترونیکی و غیرحضوری در دســتور کار شهرداری

اســتفاده از فناوریهــای نوین ،فنــاوری اطالعات،

است.وی تصریحکرد :صدورپروانه الکترونیکی ،بهبود

اصالح فرایندها و ساختار ســازمانی همچون ارزیابی

و اصالح فرایندهای سازمانیکه براساس آن فرایندی

تعالی ســازمانی شــهرداری اصفهان توانسته است

تدوین و دستورالعملها و آئیننامهها بهمنظوروحدت

گامهای خوبی بردارد.مدیرکل نوسازی و تحول اداری

رویه در ارائه خدمات به صورت یکپارچه ارائه میشود،

شــهرداری اصفهان ادامه داد :منشــأ تحول ،سرمایه

به اطالع شهروندان و مدیران و بخشهای مختلف در

انسانی اســت ،لذا با برنامه آموزشی و توانمندسازی

شهرداری میرسد.اعتصامی با اشاره به ارزیابی تعالی

کارکنان شهرداری سعی برایجاد تحول داریم؛ استفاده

ســازمانی ،گفت :اگر بخواهیم به تحول دست یابیم،

از خدمــات الکترونیکــی ،شــهرداری الکترونیک و

باید درگام اول شناخت درستی ازسازمان حاصل شود

شهرداری هوشمند ازموضوعات دیگری استکه تحول

و با توجه به گسترگی خدمات شهرداری در دورههای

رو به بهبود شهرداری را رقم خواهد زد که در این راستا

مختلف ،ارزیابی ازوضعیت سازمان انجام شود.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3

پنجشنبه  20مرداد  13 / 1401محرم  11 / 1444آگوست  / 2022شماره 3597

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :نشر فرهنگ

رتبه3 :

ضریب کیفی روزنامه53.4 :

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

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

تحقق شهرداری هوشمند تا پایان دوره مدیریت شهری ششم
وحید مهدویان دیروزدرنشست خبری با اهالی رسانه اصفهان گفت :سال گذشته درمجموع  ۴۶۱درخواست پروانه ساختمانی ثبت شده  ،درحالی که ازیکم تیرماه امسال
تا سیزدهم مردادماه با غیرحضوری شدن فرآیند صدورپروانه ساختمانی ۹۸۸ ،درخواست ثبت شده است.

وی ازرشد  ۲۳۷درصدی ثبت درخواست پروانه ساختمانی هم خبرداد و اضافه کرد :وقتی موانع ازپیش پای شهروندان برداشته و ارتباط با مردم بیواسطه شود ،به طور

قطع درخواستها نیزافزایش مییابد.

درادامهگزیده ای ازمهم ترین صحبت های مهدویان دراین نشست را می خوانید:
تا مهرماه امسال تمام استعالمهای شهرسازی هوشمند میشود ،درواقع با اجرای سامانه توسعه هوشمند شهری تصمیمگیریهای مدیریت شهرهوشمندانه میشود.
قرارگاه بازآفرینی و تولید مسکن درشهرداری راه اندازی شده ،هدف ازراه اندازی این قرارگاه بازآفرینی بافت فرسوده شهراست چراکه درحال حاضر ۹۹محله ناکارآمد
درشهروجود دارد ،البته امسال دربودجه  ۱۴۰۱به  ۳۰محله درقالب اجرای پروژه محلهمحوربا نگاه به توسعه محلهها دررویکردهای مختلف توجه ویژه شده است.
پروژه تولید مسکن مشابه اقدامات انجام شده در محله همتآباد در دستور کار قرار دارد و در این راستا در نظر داریم در هر منطقه دو پروژه همچون همتآباد تعریف
کنیمکه دراین رابطه اقدامات مربوطه درمنطقه هفت شهرداری انجام شده است و هم اکنون دردستورکارکمیسیون ماده  ۵قراردارد.
ساماندهی ورودیهای شرقی میدان امام (ره) در دستور کار است ،در حال حاضر بدنهسازی و کفسازی سمت جنوب مسجد امام (ره) آغاز شده است و بهزودی
این طرح به تمام ورودیهای میدان تسریع مییابد.
خیابان طالقانی ازارزشمندترین خیابانهای شهردربرندسازی است ،به همین منظورساماندهی این محوردردستورکارقرارگرفته است.
مقدمات ثبت جهانی محورتاریخی فرهنگی اصفهان به طول ششکیلومترآغازشده است ،استانداردهای این مهم تدوین شده و پیشبینی میشود تا دو سال آینده
این طرح به نتیجه برسدکه دستاورد خوبی است.
درراستای تحقق شهراسالمی  -ایرانی جلساتی درستاد راهبردی معماری شهرسازی برگزارشده است تا محلهها با نگاه مشارکتی احداث و اصفهان جدید شکلگیرد.
دراین رابطه مدل نظری طرح ،تهیه شده و بهزودی اقدامات آن برای تحقق یک نمونه الگوی شهری زیستپذیراجرایی خواهد شد.
ازسال  ۱۳۹۵و پس ازحادثه پالسکو ساماندهی ساختمانهای ناایمن و آسیبپذیرشهردردستورکارقرارگرفت ،براین اساسکمیتهای تشکیل و این ساختمانها
درمناطق مختلف شهری احصا شد.دراین راستا پس ازبازدید ازساختمانها ،مواردیکه نیازبه اصالح داشت ،ابالغ و اقدامات الزم صورتگرفت؛ ازآبان ماه سالگذشته
به صورت مجدد همانکمیته فعالیت خود را آغازو نسبت به شناسایی ساختمانهای آسیبپذیراقدامکرد تا اصالحات انجام شود.
درحال حاضر ۳۲۸ساختمان ناایمن درشهرازجنبههای مختلف همچون سازهای ،برقی و سیمکشی وجود دارد .ازاین تعداد  ۱۰۰پالک و ساختمان ،ناایمنی بیشتری
داردکه به صورت جدی برای رفع این معضل ورودکرده وکمیته «ساختمان ایمن ،شهرایمن» را تقویتکردهایم .موارد ناایمن ساختمانها به ستاد بحران استانداری اعالم
شده استکه دربازه زمانی مشخص باید تعیین تکلیف شود ،همچنین دراین رابطه برای  ۱۰ساختمان پرخطرازسوی مقام قضایی دستورتخریب صادرشده است.

راهکارارائهکرد.
ساماندهی محدوده علی آباد کلنگان انجام شده است ،اما برای فاز دوم آن به دلیل اینکه خارج از محدوده و اراضی کشاورزی است؛ برنامهای نداریم .توسعه شهر
سیاست شهرداری اصفهان نیست ،بنابراین هرگونه خرید و فروش درفاز دوم محدوده علیآبادکلنگان خالف است و دراین رابطه ازسوی دادستانی موظف به برخورد
شدهایم.
یکی دیگرازمعضالت شهر ،الحاق اراضی شهیدکشوری ازسال  ۷۲به اصفهان بوده استکه به دلیل اینکه طرح مصوب نداشته  ،ساختوسازبدون پروانه ساختمانی
درآن انجام شده است ،دراین راستا جلسات متعددی برگزارو درنهایت این طرح بازبینی و درشورای برنامهریزی استان مصوب شد و دردستورکارقرارگرفت.
ساماندهی و رفع مشکل جاده جلوان نیزیکی دیگرازاین موارد استکه دردستورکارقرارگرفت و جهادکشاورزی تاییدیه خود را اعالمکردکه اکنون دردستورکارشورای
برنامه ریزی استان است.
مصوباتکمیسیون ماده  ۵بهروزشده و این یک اتفاق نادردرسالهای اخیراست ،اززمان آغازبهکاردوره ششم مدیریت شهری اینکمیسیون  ۲۲۱مصوبه داشتهکه
 ۹۰درصد موارد ارسال شده بهکمیسیون با تعامل وکارشناسیکه داشته ایم به تصویب رسیده است .این روند درگذشته ازشش تا یک سال طول میکشید ،اما درحال
حاضربررسی پروندهها درکمیسیون ماده پنج به بررسی هفتگی تقلیل یافته است.
درسالهایگذشته مهری برپیشانی شهرداری خورده بودکه این نهاد تنها وظیفه صدورپروانه ساختمانی را دارد و مسائل اصلی شهرسازی ،بافت تاریخی ،شهرسازی
اصفهان جدید ،بافت فرسوده و رویکردهای آن و حریم شهرمغفول مانده بود .دراین دوره مدیریت شهری سعیکردیم به جزحوزه شهرسازی درحوزههای دیگرخدماتی
ارائهکنیم و به غیرازرسیدگی به مسائل روزبه آینده نیزفکرکنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.

نگاه مدیریت شهری این است که خدمات بزرگ منطقهای را به حریم شــهر منتقل کنیم .در حال حاضر ۳۶هزار هکتار حریم شهر اصفهان است که از نظر واگذاری
بالتکلیف مانده است ،البته سیاست شهرداری بزرگکردن شهرنیست ،زیرا معتقد هستیمکه توسعه ازنوعکاربری باید داخل حریم شهرانجام شود.

حاشیه نوشتی از نشست معاون شهرسازی و معماری شهردار با خبرنگاران اصفهانی؛

بازبینی نمای بیرونی وکاربری ساختمان جهان نما با تمرکزبرایجاد فضای شهری فعال ازجمله برنامههای اجرایی امسال استکه تا پایان مهرماه طرح آن نهایی و

خوب که بازی کنی ،برنده ای!

عملیات اجرایی آن آغازخواهد شد.
درنظرداریم بدنهسازی چهارباغ را برروایت شهرانجام دهیم ،درگذشته این طرح به صورت مصنوعی انجام شده است ،اماکارایی الزم را نداشته  ،براین اساس طرح
بدنهسازی محورچهارباغ متوقف شد.
هرپنج سال یک بارنقشه هوایی شهرتهیه میشود ،اکنون برای  ۶۵هزارهکتارمحدوده حریم شهراصفهان درصدد تهیه نقشه هوایی درقالب لیزراسکن هستیمکه
مجوزآن سالگذشته دریافت شد ،اما هنوزاجازه پروازصادرنشده است .پاییزامسال این لیزراسکن انجام خواهد شد و دراین راستا با استفاده ازنقشه هوایی سه بعدی،
موضوع هوشمندسازی نقشهها را محقق خواهیمکرد ،اما درحال حاضرنقشههای  GISشهرداری بهروزهستند.
یکی ازبیشترین بافتهای فرسوده به شمال شهراصفهان و منطقه  ۱۴اختصاص داردکه دراین منطقه شاهد فرونشست زیادی هستیم.
در محله زینبیه ساماندهی حرم مطهر حضرت زینب (س) آغاز شده و در این رابطه طرح ســاماندهی  ۳۲هکتار بافت فرسوده اطراف حرم آماده است؛ البته قصد
بلندمرتبهسازی دراین محدوده را نداریم و ساختمانها با ارتفاعکوتاه براساس استانداردها و شاخصهای تعریف شده ،احداث میشود.
نقش شهرداری اصفهان دراحیای بافتهای فرسوده شهری بسترسازی است نه مشارکت ،ازاین رو سعیکردیم نقش تولیگری دراین بافت نداشته باشیم.
در هیچ کجای دنیا ،کشورهاییکه به دنبال تحقق شهر هوشمند هستند ،نمیتوانند با اطمینان از امنیت  ۱۰۰درصدی زیرساختهای خود سخن بگویند؛ درشهرداری
اصفهان نیزپیمانکارما با توجه بهگواهی امنیتیکه دریافتکرده  ،متولی و تعیینکننده امنیت نرمافزاراست ،البته سازمان فاوا شهرداری نیزمباحث امنیتی نرم افزاررا با
جدیت دنبال میکند ،بنابراین دراین رابطه میتوانگفت به امنیت نسبی رسیدهایم.
درحوزه معماری و شهرسازی باید به آسیبشناسی مسائل موجود برسیمکه دراین رابطه معماری معاصرحلقه مفقوده به شمارمیرودکه به آن پرداخته نشده است،
اصفهان جدید باید براساس ایدئولوژی مکتب اصفهان ساخته شود ،درواقع باید با استفاده ازارزشهای معماریگذشته به معماری معاصربرسیمکه عنوان آن اصفهان
معاصریا نوین است.
با هم افزایی ایجاد شده به سمت تحقق شهرداری هوشمندگام برداشتهایم ،شهرداری یک دستگاه خدمترسان دربین چندین دستگاه خدمترسان مختلف درشهر
است ،اما نگاه مدیریت شهری ایجاد بستری استکه تمام دستگاهها نیزازخدمات هوشمندسازی بهرهمند شوند.
میزهوشمندسازی به ریاست شهرداراصفهان هرهفته تشکیل میشود ،با توجه به اقدامات و همافزایی ایجاد شده تا پایان دوره مدیریت شهری فعلی به شهرداری
هوشمند دست مییابیم و بستری را برای تحقق شهرهوشمند ایجاد خواهیمکرد.
درگذشته هیچ انگیزهای دربین سرمایهگذاران برای نوسازی ساختمانهای میراثی و تاریخی شهروجود نداشت ،اما درحال حاضربا برقراری تعامل با سازمان میراث
فرهنگی ،ضوابط تشویقی درحوزه شهرسازی تدوین شد و به تصویبکمیسیون ماده  ۵و شورای اسالمی شهراصفهان رسید .هفته آینده با فعاالن و سرمایهگذاران حوزه
میراث فرهنگی دیدارخواهیم داشت تا راهکارها و بستههای تشویقی مدیریت شهربرای احیای بناهای تاریخی و میراثی را تبیینکنیم.
سالهایگذشته درکمیسیون ماده  ۱۰۰توافقات خارج ازرای اتفاق میافتادکه با دستورشهرداراصفهان ملزم شدیم هیچ توافقی درحوزه ماده  ۱۰۰اتفاق نیفتد .درآمد
شهرداری ازکمیسیون ماده  ،۱۰۰سه دهم درصد استکه عدد و رقم چشمگیری نیست.
درگذشته با راهاندازی سامانه سرای هشت ساختاردستی صدورپروانه به صورت الکترونیکی شد ،اما هوشمندی درآن وجود نداشت ،درواقع فرآیندها درسرای هشت
خطی بود ،اما درسرای  ۱۰فرآیند خطی ازبین رفت و تبدیل به چک لیستی شد.
با تحقق شهرسازی هوشمند سلیقه مدیران وکارکنان شهرداری ازجریان تصمیمگیریها حذف شد،برای ارائه خدمات غیرحضوری صدورپروانه ساختمان به دفاتر
پیشخوان آموزشهای الزم داده شده است تا شهروندان بتوانند به راحتی خدمات خود را دریافتکنند.
به نظرمیرسد افرادیکه برای استفاده نکردن ازخدمات غیرحضوری بهانه مباحث آموزشی را میآورند ،به دنبال آن هستندکه این مهم محقق نشود.
در گذشته پنج هزار صدور پروانه در سال داشتیم که برای هرپروانه  ۲۰سفر درون شهری و درمجموع عددی نزدیک به  ۴۵هزار سفر درون شهری انجام میشدکه با
الکترونیکی شدن خدمات این میزان سفرحذف میشود.
درگذشته  ۷۰هزاراستعالم ازدفترخانه و بانک انجام میشدکه با هوشمندسازی و الکترونیکی شدن استعالمها درمحل انجام خواهد شد.
( با اشاره به خرید و فروش زمینهای قولنامهای دربعضی مناطق شهری بهویژه درمنطقه  ۱۴که دارای اراضی بافت فرسوده است) برای رفع این مشکل ازقانون حفظ
بازآفرینی شهری استفادهکردیمکه براین اساس اداره ثبت موظف است برای زمینهای قولنامهای سند صادرکند .براساس این قانون ،پروندههای خریدهای قولنامهای

پریا پارسا

گفته بودند تعداد دعوتی ها محدود است؛ اما خیلی هم محدود نبود! جلسه شلوغ بود ،آن قدر که با چنددقیقه تاخیر جا برای
نشســتن پیدا نکردم .بعضی چهره های خبرنگار همیشگی هستند یا بهتر اســت اینگونه گفت که «همه جا هستند»؛ فرقی

نمیکند نشست خبری مدیرعامل باشگاه سپاهان باشد یا مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی یا نشست معاونت شهرسازی ،خود را می رسانند .گاهی هم
رسانه ،خبرنگار ندارد و یک نفر را به عنوان «خبرنگار پوششی» برای تمام جلسات آفیش می کند .به هرحال گاهی مقوله تقوا و تخصص خیلی هم در برخی
حوزه ها محلی از اعراب ندارد و این حرف های قشنگ مال همان آدم های قشنگی است که روزگاری در این کشور نفس گرم شان جاری بود...
بهانه این نشســت «روزخبرنگار» و تبریک و تعلقات مربوط به آن هم بود .آقای معاون نیم ساعتی حرف زد و گزارشی کلی از دستاوردها و اقدامات حوزه
خود ارائه داد که شامل قاعده «مصوبه پشت مصوبه» می شد .مهدویان گفت که در حوزه معاونت شهرسازی کلی کارهای خوب انجام شده و کارها و بارهای
روی زمین مانده از دوره های قبلی را هم به سرانجام رســانده اند منتهی چون مهدویان از معدود مدیرانی اســت که خودش متعلق به دوره های پیشین
مدیریت هم هست ،خوشبختانه یا متاسفانه خیلی برای نقد مدیران قبلی دستش باز نیست فقط علی ایحال مدیریت فعلی را با زاویه نگاه مثبت می بیند!
البته درمجموع ،مدیرپاسخگویی است یا حداقل قول داد ازاین به بعد «پاسخگوتر» باشد و حتی به مدد ایده روابط عمومی قرارشد شماره تماس اختصاصی
آقای معاون شهرسازی به عنوان کانال ارتباطی با اصحاب رسانه هم اعالم و اعالن عمومی بشود و ســاعت مشخصی هم برای جوابگویی مشخص شود.
مهدویان چنددقیقه ای در گوشی همراه خود انگار دنبال شماره تلفنی می گشت که آن را به عنوان همان شماره ارتباطی اعالم کند و دست آخر هم گویا یک
شماره پیدا کرد که گویا با این شماره در شبکه های اجتماعی هم حضور ندارد.
جلسه قرار بود ساعت  11تمام شود که بیشتر از سه ساعت طول کشید .برخی خبرنگاران به عادت مالوف  ،بی محلی به قواعد و مقررات جلسه خبری را نشانه
«خاص بودن» می دانند و بی توجه به درخواست و خواهش و تمنای مکرر مجری سواالت متعدد می پرسند .برخی ها هم سواالت تکراری و عده ای هم
سواالت بی اهمیت! و البته سواالت خوب ،هدفمند ،متناسب با فضای جلسه و تخصصی هم پرسیده شد .خوشبختانه از شعرخوانی و مدح و مجیزگویی
های برخی همکاران خبرنگار در ابتدای پرسش ها هم خبری نبود .به درازا کشیدن جلسه و سوال و جواب های بعضا طوالنی باعث شد تا در دقایق پایانی
نشست ،همهمه ایجاد شود و خبرنگاران درگوشی مشغول صحبت شوند .یکی ازعکاسان هم ازابتدا تا انتهای جلسه ،با خیال راحت مرتب میان میزو صندلی
ها می چرخید و مدام عکس های پرتره و رومیزی و زیرمیزی (!) می گرفت و با خبرنگارها حرف می زد که باعث می شد گاهی نظم جلسه هم به هم بخورد
و یکی دوباری هم تذکر بگیرد که الاقل از مقابل دوربین فیلمبرداری کنار برود.
محل و مکانی که برای این نشست خبری انتخاب شــده بود ،جذاب و جالب و چشم نواز بود .بیشتر از خبر به درد عکس و عکاسی و سلفی می خورد با آن
آینه های نقش و نگاردار تمام قدی که در سرتاسر راهروها و سالن ها دیده می شد .باغ زرشک قطعا یکی از عمارت های زیبای قدیمی این شهر است؛ این
شهری که «مهدویان» بارها تاکید کرد قرار است بر اساس متدهای اسالمی-ایرانی بازآفرینی و تبدیل به شهری هوشمند بشود و البته تاکید کرد همین که
کارشروع شود ،خوب است .یک مثال هم زد که آدم را به یاد «جواد خیابانی» انداخت! وقتی گفت همین که خوب بازی کنی یعنی ُبردی ،یعنی برنده ای!

ولی واقعیت این است که به خوب بازی کردن امتیاز کامل نمی دهند .همیشه هم اینطور نیست که اگر خوب بازی کردی ،برنده می شوی .مثال ایران در جام
جهانی برابر آرژانتین خوب بازی کرد؛ اما درنهایت باخت ،تازه حذف هم شد!
اما پایان بخش جلسه اهدای هدایای روز خبرنگار بود که این بخش و نحوه اجرای آن هم جالب بود؛ «مهدویان» به شخصه و تک به تک به سراغ خبرنگاران
رفت و خسته نباشید گفت و هدیه آنها را تقدیم کرد که هم باعث صرفه جویی در وقت شد و هم دیدار چهره به چهره از نزدیک را به دنبال داشت و باعث شد
حواس مان به کفش های شیک و تمیز آقای معاون هم جلب شود!
راستی مهدویان در پاسخ به سوال نگارنده درباره تعیین تکلیف وضعیت زمین های فاز  2علی آباد کلنگان هم گفت تعیین تکلیفی درکار نیست و این زمین
ها خارج از محدوده شهری هستند و هیچ برنامه ای برای آنها نداریم! دادســتانی هم نامه زده که خرید و فروش این زمین ها تخلف محسوب می شود .
سواالت بیشتری در همین باره برای مان پیش آمد که ترجیح دادیم در همان تایم مشخص شده  20تا  21بپرسیم که البته اگر آقای معاون پاسخگو باشند
و الوعده وفا!

به ستاد بازآفرینی ارسال و قولنامه عادی به سند شش دانگ تبدیل میشود ،البته معتقد هستیم برای رفع مشکل نمیتوان فقط به مردم اخطارداد ،بلکه باید برای آن

رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان:

خرید خانههای زیر یک میلیارد در شهرهای بزرگ غیرممکن است
رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه کشور نیازمند مسکن ارزانتر برای ردههای پایین و یا درآمدهای مختلف است ،گفت :خرید خانههای

شده ،پرداخت کنند.

زیر یک میلیارد تومان تقریبا در شهرهای متوسط و بزرگ غیرممکن است.مهدی جعفرپیشه در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت ساختوساز مسکن و طرح دولت

وی درباره اینکه با توجه به تورم موجود در جامعه و افزایش قیمت مســکن یک زوج جوان در چه مدت زمانی قادر به خانهدار شدن هستند ،گفت :درگذشته یک

برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ،اظهار کرد :طی بیست سال گذشته دو طرح مسکن مهر و اکنون نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن اجرایی شده

زوج جوان با حداقل کمک خانواده و منابع بانکی میتوانستند صاحب مسکن شوند ،اما اکنون این اتفاق نمیافتد و گرانی مسکن آنقدر زیاد است که خانهدار شدن

و در دست اجراست.وی تاکید کرد :در طرح نهضت ملی مسکن چهار میلیون مسکن در طول چهار سال ساخته میشــود ،اما باید دید این تعداد مسکن مشکل

یک زوج امکانپذیر نیست ،بنابراین نیازمند طرحهایی برای جنبش بازار مسکن هستیم.

کمبود مسکن کشور را حل میکند یا خیر؟به عقیده رییس انجمن انبوهسازان اســتان اصفهان ،طرح نهضت ملی مسکن نمیتواند مشکل مسکن کشور را مرتفع

جعفرپیشه با بیان اینکه برای حل مشکل خانهدار جوانان باید به سابقه دیگر کشورها نگاه کنیم ،افزود :در این شرایط حتی اگر دولت وارد شود و بخشی از مسکن

کند و این طرح به تبع بخشی از مشکالت مســکن را برای ردههای خاص درآمدی کشــور حل خواهد کرد.وی تاکید کرد :بهغیراز این طرح ،کشور نیازمند مسکن

مردم تحت عنوان استیجار خانه به زوجهای جوان بدهد ،بنابراین بهترین کار این است که دولتها در آینده مجبور میشوند به سمت استیجار و اجاره دادن مسکن

ارزانتر برای ردههای پایین و یا درآمدهای مختلف است.

بروند.وی با بیان اینکه زمانیکه عوامل مسکن را کنار هم میگذاریم بخشی از آن در اختیار دولت است و بخشــی در اختیار دولت نیست ،تاکید کرد :تامین زمین

جعفرپیشه اضافه کرد :ما در روستاها و شهرهای کوچک نیازمند مسکن با قیمت پایینتر از نهضت ملی مسکن هستیم .در این مناطق باید در بازسازی مسکنهای

مجانی در اختیار دولت است ،اما دولت امکان ارزان کردن مصالح و دستمزد را ندارد ،بنابراین در این شرایط شــاید خرید خانههای زیر یک میلیارد تومان تقریبا

غیر مقاوم و  ...اقدام کنیم.وی درباره اینکه آیا قشرهای پیش بینی شده توان خرید مسکن نهضت ملی مسکن را دارند ،گفت :این چالشی است که امروز وجود

در شهرهای متوسط و بزرگ غیرممکن است.

دارد و با توجه به اتفاقاتی که از سال  ۹۷به بعد در خصوص ارز ایجاد شــد ،برای درصدی از نیازمندان امکان خانهدار شدن وجود ندارد ،به این دلیل دولت با تامین

رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان در پاسخ به این سوال که به دلیل افزایش قیمتها باید به سمت ساختوساز خانههایی با متراژ پایین و حدود  ۵۰متر

زمین مجانی ،تسهیالت حجم زیاد و درصد بهره پایین وارد این کار شده است.رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان تاکید کرد :معتقدیم که طرح نهضت ملی

برویم ،گفت :در این مسیر ما درگیر مشکالت ضوابط شــهری هستیم .وقتی میگوییم هر واحد یک پارکینگ ،شــش متر البی عمومی و  ...داشته باشند در این

مسکن با مسکن مهر بسیار تفاوت دارد و با توجه به اینکه مصالح ســاختمانی بسیار گران است ،یکسری از خریداران شــاید نتوانند پول را در زمان پیشبینی

شرایط ساخت خانه  ۵۰متری امکانپذیر نیست ،بنابراین یکی از راهها این است که به سمت ساخت واحدهایی برویم که این ضوابط در آنها کمتر رعایت شود.

