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قیمت: 3000 تومان

گوجه و خرما رکوردهای سال جدید را شکستند؛

قیمت خرمای شیرین، شور شد!

بازگشت 170 واحد 
 تولیدی نیمه فعال

  و راکد به چرخه تولید
 در استان اصفهان

رد پای خواهران جاعل 
از اصفهان تا مشهد

واکسن، کرونا را به یک بیماری تنفسی 
عادی تبدیل کرده است

والدین نگران نباشند!

وزارت نیرو حقابه 
 گاوخونی را باید

  در ورودی تاالب 
تحویل دهد

صدای دفتین قالیبافان 
چهارمحال  و بختیاری در 
حال کمرنگ شدن است

سایه تهدید بر سر 
دیرینه هنر ِ

سقف خانه خدا بر سر بی پناهان

مسجدی که مامن شد

 آقای ژاوی و ذهنیت برنده ای
که به بارسلونا هدیه داده

بالندگی و برازندگی
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گل ریزان ماه رمضان برای 
آزادی 96 زندانی در اصفهان

ناوگان تاکسیرانی اصفهان آماده 
سرویس دهی به  مدارس

  جاده های اصفهان؛
 استانداردها حداقلی، تلفات حداکثری

 رییس پلیس راه اصفهان از نبود استانداردهای کافی در راه های استان گالیه کرد

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان : قیمت خرما در ماه رمضان امسال نسبت به قبل از عید بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته که دلیل آن کمبود خرما 
و دالل بازی این محصول است. در حال حاضر هر کیلو خرما سطلی 40 هزار تومان و رطب مضافتی بین 60 تا 70 هزار تومان است.

4

3

سنا
 ای

س:
عک

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است



چهار شنبه 17 فروردین  1401 / 04 رمضان 1443 / 06 آوریل  2022 / شماره 3498

افزایش بی سابقه شانس پیروزی لوپن در انتخابات فرانسه
نتایج نظرسنجی جدید نشــان می دهد که مارین لوپن نامزد راست افراطی فرانسه که در روزهای 
اخیر تبلیغات انتخاباتی اش شتاب گرفته است، در نظرسنجی روز دوشنبه ۴۸.۵ درصد از حمایت 
رای دهندگان را در یک نظرسنجی از دور دوم انتخابات فرانسه کسب کرده که تاکنون بی سابقه بوده 
است. موسسه افکارسنجی »هریس اینتراکتیو« در نظرســنجی که به سفارش هفته نامه تجاری 
»چالش ها« انجام شــد گزارش داد پیروزی مکرون که نظرســنجی های ماه های گذشته آن را 
قطعی می دانستند اکنون در حاشیه خطا قرار دارد و اطمینانی درباره آن وجود ندارد.این هفته نامه 
تجاری در تارنمای خود نوشت: این اولین بار اســت که میزان حمایت از  دو نامزد نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ تا این اندازه به یکدیگر نزدیک هستند. بر اساس این گزارش مکرون در 

نظرسنجی های ماه مارس با ۵۳ در برابر ۴۷ و ۵۸ در مقابل ۴۲ درصد از لوپن جلو بود.

 اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه روسیه
 اعمال می کند

یک وزیر فرانسوی می گوید اتحادیه اروپا در تدارک تحریم های جدید علیه روسیه است و احتمااًل 
امروز چهارشنبه در این باره تصمیم می گیرد.به نقل از رویترز، »کلمان بون« وزیر امور اروپایی فرانسه 
می گوید اتحادیه اروپا به احتمال زیاد، چهارشــنبه، دور جدیدی از تحریم ها را علیه روسیه اعمال 
خواهد کرد.وی همچنین پیشــنهاد داد که اتحادیه اروپا هرچه زودتر تصمیمی درباره واردات گاز و 
زغال سنگ از روسیه بگیرد )به فکر کاهش وابستگی به بازار انرژی روسیه باشد(.این درحالی است 
که کاخ سفید هم می گوید که با تمرکز بر بخش انرژی، این هفته تحریم های جدیدی را علیه روسیه 
اعمال خواهد کرد.دور جدید تحریم ها به بهانه کشــتار غیرنظامیان در شهر »بوچا« اوکراین اعمال 

می شود حال آنکه روسیه با رد چنین اتهامی، آن را صحنه سازی توصیف کرده است.

دستور عباس برای ممانعت از تشدید تنش در مسجداالقصی
یک شبکه عبری زبان مدعی شد، رییس تشــکیالت خودگردان فلسطین به فعاالن جنبش فتح 
در شهر قدس دســتور داده تا تمامی تالش خود را برای ممانعت از تشدید تنش در مسجداالقصی 
و اطراف آن به کار ببندند.شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین دستور ممانعت از تشدید تنش را صادر و اعالم کرده است که در صورت 
لزوم با جانتان مانع تشدید تنش شوید.شــماری از مناطق شهر قدس اشغالی طی روزهای اخیر 
شاهد تنش بوده است و نیروهای رژیم اشــغالگر طی روزهای اخیر اقدامات سرکوبگرایانه خود و 

هدف قرار دادن شهروندان فلسطینی در شهر قدس و مسجداالقصی را افزایش داده اند.

کره شمالی، سئول را به حمله هسته ای تهدید کرد
خواهر رهبر کره شمالی هشدار داد، اگر کره جنوبی درگیری نظامی را آغاز کند، پیونگ یانگ از سالح 
هسته ای استفاده خواهد کرد.به نقل از نووســتی، کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی و معاون رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی در دومین اظهارات تهدیدآمیز خود 
علیه همسایه جنوبی این کشور، گفت: »اگر کره جنوبی وارد یک رویارویی نظامی شود، نیروهای 
رزمی- هسته ای ما وظایف خود را انجام خواهند داد«.خبرگزاری رسمی کره KCNA گزارش داد 
که کیم یو جونگ همچنین خاطرنشــان کرد صحبت در مورد حمله پیش دستانه علیه کره شمالی 
یک »اشتباه مهلک« از سوی وزیر دفاع کره جنوبی اســت.اول آوریل، وزیر دفاع کره جنوبی اعالم 
کرد که نیروهای مسلح کشورش موشک هایی دارند که قادر است »به سرعت به هر هدفی در کره 

شمالی ضربه بزند.«

روایت »بلومبرگ« از فشارهای سعودی و امارات به واشنگتن بر سر برجام

توطئه به سبک اعراب-اسراییل

به نقل از دیپلماسی ایرانی امارات متحده عربی و اسرائیل در حال البی 
با آمریکا هســتند تا در صورت احیای برجام، یک راهبرد امنیتی برای 
خاورمیانه فرمول بندی شــود. جنگ در اوکراین و فــوران بهای نفت، 
اهرم هایی به این دو داده تا تضمین هایی را بدســت آورند که در سال 
۲۰۱۵ از کســب آن ناکام ماندند.پنج فرد آگاه با این ماجرا به بلومبرگ 
گفتند که این دو دشــمن پیشین که در ســال ۲۰۲۰ روابط دیپلماتیک 
برقرار کردند، خواســتار یک رویکرد منســجم هســتند که دربردارنده 
تقویت دفاع موشکی و اشــتراک اطالعاتی است. سه نفر از آنان گفتند 
که اســرائیل و امارات، جداگانه با دولت بایدن در تمــاس بوده اند اما 
همزمان با نگرانی هایی درباره استفاده ایران از درآمد نفتی برای تامین 
مالی بیشتر گروه های مسلح نیابتی اش در اطراف خاورمیانه، در این 
زمینه با هم هماهنگ شده اند.یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا هم 
به بلومبرگ گفت که آمریکا به منطقه ای که شــرکایش در آن در برابر 
»تجاوز خارجی« امن باشــند، متعهد بوده و با آنها بــرای رویارویی با 
تهدیدهای ایران، همکاری می کرده است.یک مقام ارشد دولت بایدن 
گفت که گفت وگوهای ادامه داری درباره چشــم انداز تهدید ها وجود 
داشته است. مقام های آمریکایی هیچ گونه تعهدی از جانب آمریکا به 
یک طرح مشخص را تایید نکردند. وزارت امور خارجه اسرائیل از اظهار 

نظر در این زمینه خودداری کرد و وزارت دفاع اسرائیل هم به درخواست 
اظهارنظر بلومبرگ پاسخ نداد.کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل، 
با توافق هسته ای ۲۰۱۵ مخالف بودند. از آن زمان، دولت های عربی به 
دنبال گسترش روابطشان با روسیه و چین برآمدند تا با کاهش حضور 
آمریکا در منطقه، سپر جایگزینی داشته باشند. روابط دولت های عربی 
با واشنگتن تا به آنجا وخیم شده که اخیرا حاضر نشدند به تالش های 
آمریکا برای منزوی کردن مسکو و اطمینان بخشی به بازارهای انرژی 
بپیوندند در حالی که تهاجم پوتین به اوکراین، نفت را به باالترین بهای 
خود در سیزده سال گذشته رسانده است.اکنون، عزم دولت بایدن برای 
آرام ساختن بازارهای انرژی در عین تشدید تحریم ها علیه روسیه، به 
امارات متحده عربی به عنوان ســومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، 
اهرم تازه ای در گفت وگوها با آمریکا داده اســت. هفته گذشته، باربارا 
لیف، مدیر ارشد خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید از ابوظبی 
دیدار کرد تا تنش ها را کاهش دهد.به گفته منابع یادشده، گفت وگوهای 
دو طرف بر درخواســت امارات برای تضمین های امنیتی و نیز تمایل 
بایدن به صادرات نفت بیشــتر متمرکز بوده اســت. اندکی پس از این 
دیدار بود که امارات اعالم کرد با دیگر اعضای اوپک پالس برای افزایش 
سریع صادرات نفت گفت وگو خواهد کرد. پس از آن بود که بهای نفت 

کاهش یافت و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجــه آمریکا از این جریان 
استقبال کرد. البته بعد از آن، وزیر نفت امارات، انتظارات را پایین آورد و 
گفت که کشورش به کارتل تولیدکنندگان نفت، متعهد می ماند.گذشته 
از کمرنگ بودن اهرم های واشنگتن در ریاض به دلیل امتناع بایدن از 
تماس با محمد بن سلمان، روابط آمریکا با امارات هم در پایین ترین 
سطح سالیان گذشته است، واقعیتی که علنا هم ابراز شده اما در پی آغاز 
جنگ پوتین در اوکراین، در عمل به آن پرداخته شــده است. عمق این 
ناخرسندی زمانی روشن شد که امارات در شورای امنیت سازمان ملل 
به قطعنامه محکومیت تهاجم روسیه، رای ممتنع داد.دو منبع آگاه به 
بلومبرگ گفتند که امارات به دنبال آن است که با بهره برداری از شرایط 
کنونی، پوشش گسترده تری از سامانه های دفاع موشکی تاد و پاتریوت 
را بدســت آورد، بویژه در پی حمالت موشــکی و پهپــادی به ابوظبی. 
همچنین انتظار می رود که آمریکا شکالت های دیگری هم برای امارات 
داشته باشد از جمله بسته ای از تدابیر که شورشیان حوثی مورد حمایت 
ایران در یمن را هدف می گیرد. البته حوثی ها به عنوان یک ســازمان 
تروریستی معرفی نخواهند شد هرچند به گفته مقام وزارت امور خارجه 
آمریکا، این کشــور در هدف گرفتن رهبران حوثی و نهادهایی که در بی 
ثباتی منطقه و تحمیل رنج های بشری نقش دارند، اهمال نخواهد کرد.

ســخنگوی دولت گفت: همه تالش دولت باالبردن 
توان اقتصادی مردم و گشایش های معیشتی است 
که رونق ســفرها یکی از اقدامات در این رابطه است 
اما کارهای زیاد و بزرگ دیگری هم در دســت اقدام 
است.علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام نوشت:»رونق نسبی کسب وکار و اقتصاد 
شهرها، خصوصا شهرهایی که مسافرهای بیشتری را 
پذیرا شــدند، از نتایج منطقی رکوردشکنی سفرهای 
نوروزی اســت.این موضوع خالصه عرایض من در 
جمع اعضای ستاد ســفر بود، که از سوی برخی مورد 
سوءاستفاده قرار گرفت. این مهم هم به سادگی و با 
توجه به مواردی همچون تکمیل ظرفیت اقامتگاه های 

رسمی در بعضی از شــهرها در ایام نوروز قابل احراز 
اســت. رونق اقتصاد گردشــگری مانند هتل داری و 
صنایع دستی در اثر ازدیاد ســفرها، نکته ای نیست 
که بر کسی پوشــیده باشــد.در آخر عرایضم هم به 
صراحت ابراز امیدواری کــردم که این »رونق اقتصاد 
گردشــگری« به ســایر حوزه های اقتصادی تعمیم 
داده شود. همه تالش دولت باال بردن توان اقتصادی 
مردم و گشــایش های معیشــتی اســت؛ مبارزه با 
کرونا و رونق ســفرها یکی از اقدامــات در این رابطه 
اســت، کارهای زیاد و بزرگ دیگری در دست اقدام 
است، کارهای بیشتری هم باید به سرانجام برسد تا 
عقب ماندگی های چندساله در این رابطه جبران شود 

و شرایط آن گونه که شایسته است رقم بخورد.« وی 
همچنین با اشــاره به نامگذاری سال جدید از سوی 
رهبری اظهار کرد: این نامگذاری از سوی رهبر انقالب 
یک امید دیگری به دولتمردان و مردم ایجاد کردند، 
هم نگاه ایشــان به عملکرد دولت و امید ایشــان به 
تحقق شعار سال امیدآفرین و راهگشای حل مسائل 
خواهد بود. در راســتای تحقق شــعار ســال، دولت 

اقداماتی را سریعا در دستور کار قرار داد.

واکنش سخنگوی دولت به حواشی اظهاراتش درباره 
سفرهای نوروزی

پس از تعلیق دور پنجم گفت وگوها میان ایران و عربســتان ســعودی، یک مقام وزارت امور خارجه عراق خبر داد که دولت این کشــور تحرکات جدیدی را برای 
ازسرگیری مذاکرات میان تهران و ریاض آغاز کرده اســت.یک مقام وزارت امور خارجه عراق خبر داد که دفتر نخست وزیری این کشور تالش های خود را برای 
ازسرگیری گفت و گو ها میان تهران و ریاض آغاز کرده است.مقام یادشده در گفت و گویی تلفنی با روزنامه »العربی الجدید« در این خصوص اظهار داشت که سه 
مقام دولتی عراق که اشاره ای نیز به نام آن ها نشــده، مأموریت تعیین یک زمان جدید برای دیدار مقامات ایرانی و سعودی را برعهده گرفته اند.این مقام عراقی 
که به نام او اشاره  ای نشده، اضافه کرد: »تا این لحظه، زمان مشخصی پیشنهاد نشده است. ایرانی ها تمایلی به تکرار چهار دوره گذشته ندارند. آن ها می خواهند 
که بر سر محورهای مشخصی توافق شود تا این محورها مورد بحث و بررســی قرار گیرند. مأموریت عراق در حال حاضر انتقال دیدگاه های دو طرف است«.وی 
همچنین گفت: »هنوز برای پاسخ به این سؤال که نتیجه تحرکات و مذاکرات میان سعودی ها و ایرانی ها خوب بوده یا برای خوشبینی درباره آن، زود است چراکه 
اختالفات همچنان زیاد است«.این مقام عراقی در ادامه با اشاره علت لغو آخرین دور گفت و گوها میان تهران و ریاض، خاطرنشان کرد که ایران پیشتر از ریاض 
خواسته بود که اعدام  شیعیان این کشور را متوقف کند.پیش از این، »فؤاد حسین« وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس آنتالیا از زمان دور پنجم گفت وگوهای ایران 
و عربستان سعودی در بغداد خبر داده بود؛ اما پس از اعدام دسته جمعی گروهی از شیعیان عربستان توسط ریاض، برخی رسانه ها از جمله شبکه »المیادین« 

خبر دادند که ایران به صورت یک طرفه این گفت وگوها را  تعلیق کرده است.

چهره روزتحرکات جدید عراق برای ازسرگیری گفت و گو میان ایران و عربستان

نامه نمایندگان مجلس به رئیسی: 

تضمین محکم از آمریکا بگیرید
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین های 
محکم تر از طرف مقابل در مذاکرات وین شدند.حدود ۱9۰ نماینده مجلس شورای اسالمی طی نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور خواستار رعایت خطوط قرمز نظام و تأمین منافع ملت، در مذاکرات هسته  ای شدند.

به گفته فالحی نماینده همدان در مجلس که در حال جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این 
نامه بود، تاکنون بیش از ۱9۰ نفر از نمایندگان نامه به رئیس جمهور را امضا کرده اند.

 وزارت خارجه برای کمک به فدراسیون فوتبال
 اعالم آمادگی کرد

وزیر امور خارجه در دیدار سرپرســت فدراســیون فوتبال اعالم کرد که این وزارتخانه آماده کمک به 
فدراسیون برای انجام بازی های تدارکاتی و هرگونه مساعدتی در ظرفیت دستگاه دیپلماسی است.

در دیدار »میرشاد ماجدی« سرپرست فدراسیون فوتبال کشورمان با حسین امیرعبداللهیان، آخرین 
وضعیت تیم ملی فوتبال برای حضور در بازی های جام جهانی مورد بررسی قرار گرفت.امیرعبداللهیان 
در این دیدار با اشاره به جایگاه ورزش و به ویژه فوتبال در بین جوانان و مردم ورزش دوست کشورمان، 
بر لزوم بسیج همه امکانات جهت آماده سازی تیم ملی برای بازی های پیش رو در قطر تأکید کرد.  
وزیر امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه آماده کمک به فدراســیون فوتبــال برای انجام بازی های 
تدارکاتی و هرگونه مســاعدتی در ظرفیت دستگاه دیپلماسی اســت.ماجدی سرپرست فدراسیون 
فوتبال نیز در این دیدار ضمن تشکر از اهمیت ویژه وزیر امور خارجه کشورمان به امر ورزش و به ویژه 
فوتبال تیم ملی، خواستار مساعدت دستگاه سیاست خارجی در امر آماده سازی تیم ملی فوتبال شد.

طرح صیانت بازهم به مجلس بازگشت
جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفت که این طرح با تقاضای ۱۸۵ نماینده تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شد.رشیدی کوچی گفت » ان شاءا... این طرح بر اساس آیین نامه داخلی مجلس  با اولویت 
و در اولین زمان این درخواســت در صحن مجلس  اعالم وصول شده و به رای گیری گذاشته خواهد 
شــد.«بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم گفته: در صورت مغایرت نداشــتن 
محتوای طرح صیانت با قانون اساسی و آسیب نرسیدن به معیشت مردم، مخالفتی با قانونمند کردن 
فضای مجازی نداریم. محبی نجم آبادی از دیگر نماینــدگان مجلس نیز گفت: فضای مجازی باید 
ساماندهی شود، ما در طرح صیانت نمی خواهیم چیزی را فیلتر کنیم. از بچه ۲ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله 
چه چیزی را در فضای مجازی تا کنون ندیده اند که ما بخواهیم از این به بعد جلوی دیدن آن را بگیریم.

گفت وگوی تلفنی »بنت« و »مودی« درباره مذاکرات 
هسته ای ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در تماســی تلفنی با همتای هندی خود درباره آخرین تحوالت 
منطقه ای و جهانی از جمله مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی برای بازگشت آمریکا به 
برجام گفت وگو کرد.روزنامه اورشلیم پست نوشت: نفتالی بنت در تماس تلفنی با نارندرا مودی از 
وی بابت محکومیت موج اخیر عملیات های فلسطینیان در سرزمین های اشغالی قدردانی کرد.این 
اولین تماس تلفنی بین نخست وزیران رژیم صهیونیستی و هند بعد از آن است که سفر برنامه ریزی 
شده بنت به دهلی نو به دلیل مثبت شدن تست کرونای وی لغو شد.دو طرف در این گفت و درباره 
چالش های جهانی و منطقه ای از جمله جنبه های مختلف توافق هسته ای ایران گفت وگو کرده اند.

طرفین توافق کردند تا زمان جدیدی را برای ســفر بنت به دهلی نو تعیین کنند تا در آن ســی امین 
سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جشن گرفته شود.

کافه سیاست

علم الهدی: 

 نسبت به اهانت ها
 هیچ حساسیتی ندارم

نماینــده ولی فقیــه در اســتان خراســان 
رضوی گفــت: ایســتادگی پــای انقالب و 
ارزش های آن هزینــه دارد لذا نســبت به 
توهیــن و اهانت هایی که به من می شــود 
هیچ حساســیتی نــدارم و در حقیقت در 
مقابل بدگویی و توهین واکســینه شده ام.

آیت ا... سید احمد علم الهدی که در اعتراض 
به تخریب ها نسبت به نماینده ولی فقیه در 
استان خراســان رضوی گردهم آمده بودند 
اظهار داشــت: ایســتادن به پای انقالب و 
ارزش هــای انقــالب هزینــه دارد بنابراین 
نســبت به توهین و اهانت هایــی که به من 
می شود، هیچ حساسیتی ندارم و در حقیقت 
در مقابل این بدگویی ها و توهین ها واکسینه 
شــده ام.وی افزود: دوســتان انقالب باید 
بدانند صحبت هایــی که مطــرح می کنند 
در زمین چه کســی اســت و مراقب باشند 
در زمین دشــمن بازی نکننــد و به گونه ای 
نباشــد کــه در درگاه الهی با ســخنان خود 
گرفتار شویم.علم الهدی با بیان اینکه دشمن 
اتفاقات داخلی کشور را رصد می کند تا برای 
سرکوب سوژه پیدا کند گفت: دشمن می داند 
که مقابله نظامی با مردم ایران، افســانه و 
خیال باطل اســت به همین دلیل به دنبال 
سرکوب سیاسی است تا مردم را نسبت به 
نظام بدبین کند.نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی عنوان کرد: آنچه در شرایط 
کنونی بر هر چیزی مقدم است، حفظ اتحاد 
است، دشمن سعی می کند که وحدت مردم 
ایران و وحدت مسلمین را به هم بزند، اگر 
چه اختالف نظر و سلیقه وجود دارد اما باید 

وحدت را حفظ کنیم.

امارات متحده عربی و اسرائیل در حال البی با آمریکا 
هستند تا در صورت احیای برجام، یک راهبرد امنیتی 
برای خاورمیانه فرمول بندی شود. جنگ در اوکراین و 
فوران بهای نفت، اهرم هایی به این دو داده تا تضمین 
هایی را بدست آورند که در سال ۲۰۱۵ از کسب آن 

ناکام ماندند

بین الملل

نظر به این که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در خصوص 
افراد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه بوده به علت غیبت غیر موجه رای قطعی صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه 

و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رای مذکور مقدور نمی باشد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر سه ماه از تاریخ انتشار این 
آگهی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در غیر اینصورت رای 

مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود. 

شغل: کارشناس کار درمانی                                  خانم بهاره کیانی                                                                     فرزند: محمدرضا   

آگهی ابالغ
دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 
استان اصفهان

م الف:1297274

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری- کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
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شرکت پاالیش نفت اصفهان رتبه اول شرکت های بورسی
شــرکت پاالیش نفت اصفهان رتبه اول شــرکت های برتر بورس کاال را به خــود اختصاص داد.

شــرکت پاالیش نفت اصفهان، نفت بندرعباس و فوالد کاوه جنوب کیش رتبه های اول تا ســوم 
شــرکت های برتر بــورس کاال در هفته 
منتهی به ۱۰ فروردیــن ۱۴۰۱ را به خود 
اختصاص دادند.بررسی ارزش فروش 
شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران نشــان می دهد که پاالیش نفت 
اصفهان با نماد شپنا با ثبت معامله ۵۱ 
هزار و ۵۰ تن محصول شامل لوب کات 
ســبک، وکیوم باتوم و گوگرد گرانوله به 
ارزش معــادل ۷۰۶ میلیــارد تومان در 
رتبه اول ایستاد.شــرکت پاالیش نفت 

اصفهان در کنار تولید، خوراک شرکت های پاالیش نفت جی، نفت سپاهان، پتروشیمی اصفهان، 
پتروشیمی اراک و صنایع شــیمیایی ایران را تأمین می کند و همچنین محصوالت خود را در دو 
بخش بورس انرژی و کاال به مشتریان مختلف ارائه می کند.این شرکت همچنین در دوسال اخیر 

محصوالت خود را به بیش از ۱۰ کشور صادر کرده است.

در سال ۱۴۰۰ ثبت شد؛

سهم 202 میلیون دالری چین در واردات کاال به اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به رشد ۳۶ درصدی واردات گمرکات استان اصفهان در 
ســال ۱۴۰۰، گفت: چین، آلمان و ترکیه بزرگترین واردات کنندگان کاال به اصفهان در سال گذشته 
بودند.رسول کوهستانی پزوه درباره واردات کاالاز طریق گمرکات استان اصفهان، اظهار کرد: سال 
گذشــته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تن کاال به ارزش ۶۴۷ میلیون و ۶۷۶ هزار دالر از طریق گمرکات استان 
اصفهان ترخیص شــده، که از لحاظ وزنی ۱۱ درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد افزایش داشــته 
است.وی افزود: طی این مدت تشــریفات واردات از طریق گمرک اصفهان ۶۹ هزار تن به ارزش 
۴۳۰ میلیون و ۹۳۵ هزار دالر، گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۴۰ هزار تن و به ارزش ۱۹۹ 
میلیون و ۳۸۹ هزار دالر و گمرک اختصاصــی ذوب آهن ۷ هزار تن و به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۳ 
هزار دالر بوده اســت.مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان عمده کاالهای وارداتی گمرکات اســتان 
اصفهان را ماشــین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه مــورد نیاز واحدهای تولیدی 
عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰؛ ۱۸۵ میلیون دالر ماشین آالت و دستگاه های برقی، ۱۶۵ میلیون 
دالر ماشــین آالت مکانیکی، ۶۲ میلیون دالر چدن و آهن و فوالد، ۴۸ میلیون دالر وســایل نقلیه 
)کامیون( و اجزا و قطعات خودرو و  ۳۷ میلیون دالر مواد پالســتیکی از طریق گمرکات اســتان 

اصفهان ترخیص شده است.

ممنوعیت ورود عشایر به فریدونشهر تا یکم خرداد
به منظور حفاظت از گونه های گیاهــی از ابتدای بهار تا یکم خرداد از ورود دام و عشــایر به مراتع 
جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی می شود.مســئول امور عشــایری شهرستان فریدونشهر 
گفت: ســاالنه بیش از ۴ هزار خانوار عشــایری با بیش از ۳۰۰ هزار دام از اســتان خوزستان به 
شهرستان فریدونشهر کوچ می کنند.اصغردویستی افزود: این عشــایر از ابتدای خرداد تا پایان 
شهریور در ۳۵ سامانه عرفی در چهار دهستان پیشــکوه و پشتکوه موگویی، چشمه لنگان و قلعه 
سرخ در ۱۸۰ هزار مراتع طبیعی و اراضی ملی مستقر می شوند.وی گفت: عشایر فریدونشهر نیمی 

از تولیدات دامی و صنایع دستی شهرستان فریدونشهر را تولید می کنند.

گوجه و خرما رکوردهای سال جدید را شکستند

قیمت خرمای شیرین، شور شد!

ایران یکی از اصلی ترین تولید کنندگان خرما  مهسا نعمتی
در جهان اســت. صــادرات ایــن محصول 
 کشــاورزی علیرغم تمام محدودیت ها به بیش از ۸۵ کشــور دنیا صورت 
می گیرد اما این به معنای ارزان بودن قیمت آن برای خود ایرانی ها نیست 
مشابه آنچه در بازار پســته زعفران و حتی صیفی و میوه رخ داد. این بار در 
ماجرای گرانی خرما در آستانه ماه رمضان  پیش آمد کرده است. خرما در 
گرانی بی سابقه ای تا ۵۰ درصد رشد قیمت را  تجربه کرد و رکورددار گرانی در 
سال جدید شد. البته خرما تنها شگفتی ســاز بازار نبوده است. گوجه هم 
اندکی پیش  به استقبال تورم رفته و در سایه اعتصاب کامیون دارها و اختالل 
در توزیع افزایش قیمت داشته اســت. در اصفهان قیمت هر کیلو گوجه به 
بیش از ۱۸ هزار تومان هم در روزهای اخیر رسیده است، در حالیکه در آستانه 
 ماه رمضان دولت تــالش کرد تا وعده های تنظیم بازاری هر ســال خود را 
رسانه ای کند. این بار در کنار گرانی های عجیب و غریب گوشت و برنج و مرغ 
،خرما و گوجه هم جزو رکوردداران گرانی شــده اند. بر اساس اعالم رئیس 
اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان اعتصاب و دالل بازی 
عامل این گرانی ها بوده است. نوروز علی اسماعیلی دیروز با اشاره به افزایش 
قیمت خرما در ماه رمضان، گفت: به دلیل اعتصاب کامیون داران قیمت گوجه 
در سطح عرضه به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است.نوروزعلی اسماعیلی با 

اشاره به افزایش قیمت برخی میوه های نوبرانه و گوجه در بازار، اظهار کرد: 
متأسفانه اکنون قیمت گوجه در میدان میوه و تره بار به ۱۵ هزار تومان افزایش 
یافته است.وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوجه به دلیل اعتصاب کامیون 
داران از کرایه هایشان بوده است، افزود: در حالیکه پیش  از این اتفاق، قیمت 
گوجه در بازار بیــن ۶ تا ۹ هزار تومــان بود.رئیس اتحادیــه صنف میوه و 
سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: اگرچه اکنون زمان برداشت گوجه 
است، اما دولت باید این شرایط را مدیریت کند و پیشنهاد دارم در این شرایط 
کامیون های دولتی همچون ارتش نســبت به جابجایــی بار محصوالت 
کشاورزی تا بهبود شرایط اقدام کند.وی افزود: در حال حاضر قیمت گوجه 
در سطح بازار و خرده فروشی ۱۸ هزار تومان است.اسماعیلی همچنین به 
قیمت میوه های نوبرانه در بازار اصفهان اشاره کرد و گفت: هنوز آلوچه و چغاله 
بادام وارد بازار اصفهان نشده اســت، البته نوبرانه هایی همچون گرمک و 
هندوانه در سطح عرضه وجود دارد.وی توضیح داد: قیمت خرده فروشی هر 
کیلو گرمک ۲۰ هزار تومان، هندوانه ۶ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ای ۱۰۰ 
هزار تومان و توت فرنگی جیرفتی ۲۰ هزار تومان است.رئیس اتحادیه صنف 
میوه و سبزی فروش شهرســتان اصفهان البته با اشاره به کاهش قیمت 
سیب و پرتقال در بازار، تصریح کرد: باوجود افت قیمت این میوه ها، اما مردم 
قدرت خرید ندارند.وی همچنین به وضعیــت نامطلوب خرما در ایام ماه 

رمضان، اشــاره کرد و گفت: متأســفانه قیمت خرما در ماه رمضان امسال 
نســبت به قبل از عید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته که دلیل آن کمبود 
خرما و دالل بازی این محصول است.اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر هر 
کیلو خرما سطلی ۴۰ هزار تومان و رطب مضافتی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان 
است. این گرانی در حالی است که برخی از دست اندر کاران تولید و توزیع این 
محصول از جمله رییس انجمن خرمای کشور گفته است انبار ها مملو از خرما 
است، و بر اساس توافق با وزارت جهاد کشاورزی، فروشگاه های زنجیره ای 
باید خرما را با ســود ۱۲ درصد بفروشــند، اما معمواًل با ۵۰ درصد افزایش 
می فروشند. فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران  درپاسخ به این سؤال 
که دلیل گران شدن خرما با ورود به ماه مبارک رمضان چیست، می گوید: 
»مشکلی در عرضه این محصول پرتقاضا در ماه مبارک رمضان وجود ندارد 
و هر میزان تقاضا وجود داشته باشــد، می توانیم تأمین کنیم. امسال یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرما در کشور تولید شده که تمام نیاز کشور را به راحتی 
تأمین می کند.بر سر سفرهای مردمی که این روزها در تنگنای تورم هستند 
دیگر نه لبنیات و گوشــت و مرغ چندانی پیدا می شود و خرما آ نقدر ارزان 
است که بشــود به وفور مصرف کرد . جواب ســازمان های ذی ربط مانند 
سازمان حمایت از مصرف کننده سازمان تعزیرات و ... به این مدل از رویه 

های زشت تکرار شونده چیست؟«

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: ســاعت شروع 
توزیع آش و حلیم از ۱۵ و ســاعت شروع فعالیت 
رســتوران ها نیز از ۱۶ اعالم شده است که البته همه 
این واحدها به طور بیرون بر فعالیت می کنند.رسول 
جهانگیری با ابراز مخالفت نسبت به تغییر ساعات 
فعالیت واحد های صنفی گفت: امســال ســاعات 

کاری برخی اصناف، نســبت به ســنوات گذشــته 
کاهش داشته است. ساعت شــروع توزیع آش و 
حلیم از ۱۵ و ساعت شروع فعالیت رستوران ها نیز 
از ۱۶ اعالم شده است که البته همه این واحد ها به 
طور بیرون بر فعالیت می کنند.ین در حالی است که 
تا سال قبل، ساعات شروع فعالیت این اصناف از 
ساعت ۱۴ بود و همین یک تا دو ساعت تأخیر هم 
در میزان فعالیت آن ها خلل ایجاد می کند.به گفته 
او همچنین ســاعات فعالیت آب میوه و بســتنی 
فروشی ها و واحد های فست فودی از یک ساعت 
قبل از افطار تا ۱۲ شب تعیین شده است. در صورتی 
که تا سال گذشته امکان فعالیت آن ها تا زمان سحر 

بود و اکنون هم در حال رایزنی هایی برای افزایش 
ساعات کاری این گروه هستیم.به طور کلی پذیرایی 
از سحر تا افطار ممنوع اســت مگر مشاغل خاصی 
که در پایانه های مســافربری و باربری هســتند و 
با دریافت مجــوز قبلی و اعمــال نظارت های الزم 
امکان فعالیت را دارند.رئیس اتاق اصناف اصفهان 
می گویددرخواســتی که دارم آن است که با اولویت 
نگه داشــت حرمت در ماه رمضان، پس از دو سال 
شــیوع کرونا و خلل در کســب وکارها، الزم است با 
در نظرگیری شــرایط اقتصادی واحد های صنفی، 
اقداماتی مانند افزایش ساعات کاری آن ها در جهت 

بهبود وضعیت اقتصادی فعاالن انجام گیرد.

اعالم ساعات کاری اصناف اصفهان در ماه رمضان

چهره روز

 امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرما در کشور تولید 
شده که تمام نیاز کشور را به راحتی تأمین می کند.بر سر 
سفرهای مردمی که این روزها در تنگنای تورم هستند 
دیگر نه لبنیات و گوشت و مرغ چندانی پیدا می شود و 

خرما آ نقدر ارزان است که بشود به وفور مصرف کرد

جزئیاتی از یارانه احتمالی گوشت
براســاس اظهارات نماینده مجلس اولین افزایش یارانه امســال مشخص شــد و قرار است به 
گروهی از مردم یارانه گوشــت پرداخت شــود. جعفر قادری در این خصوص گفته است: در این 
شرایط دیگر نیازی به صدور کارت های جدید نیســت و افرادی که شامل یارانه نهادهای دامی و 
در واقع یارانه گوشت می شوند، شماره حســاب خود را اعالم و ثبت می کنند. البته جزییات این 
مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزییات را اطالع رسانی کنند. براساس تصمیم 
نمایندگان مجلس، دالر ۴۲۰۰ تومانی مشــروط حذف شــد. در واقع دولت اجازه دارد این ارز را 
حذف کند. اما باید ما به ازای آن را به صورت بن خرید کاال الکترونیکی به خانوارها بدهد.طبق این 
اصالحیه دولت اجاره دارد تا از طریق تأمین منابع مابه التفــاوت دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشــکی اختصاص دهد.در واقع دولت اگر می خواهد 
دالر ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید پول آن را به صورت یارانه به خانوارها بدهد. براساس اظهارات 
جدید عضو کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است برای نهاده های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت 
اســت یارانه جداگانه ای پرداخت شــود و این یارانه تنها به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد 
شد.دولت و مجلس تاکید دارند که یارانه ها و حمایت های معیشــتی نهایتا به هفت دهک اول 
جامعه پرداخت شود. این هفت دهک همان کسانی هســتند که یارانه معیشتی بنزین دریافت 
می کنند.حتی در بودجه امسال نیز ذکر شــد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سه دهک 
از یارانه بگیران نقدی را برای حذف شناســایی کند. یعنی قرار است تعداد یارانه بگیران ۴۵ هزار 

تومانی به تعداد یارانه بگیران معیشتی بنزین تغییر کند و کمتر شود.

 طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به سرانجام
 نزدیک است

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی گفــت: امیدواریم با الــزام دولت به بیمــه ۱.۵ میلیون کارگر 
ساختمانی بخشــی از دغدغه  افرادی که ســتون های صنعت ساختمان هســتند برطرف شود.

علی بابایی کارنامی نماینده ســاری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی در مطلبی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشــت:»امیدواریم با الزام دولت به بیمه ۱.۵ میلیون کارگر ساختمانی 
بخشی از دغدغه  افرادی که ستون های صنعت ساختمان هستند برطرف شود، طرح ساماندهی 

استخدام کارکنان دولت نیز در دستور کار بوده و به سرانجام نزدیک است.«

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی مطرح کرد

80 درصد تولید اسباب بازی جهان در چین
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی با بیان اینکه ۸۰ درصد تولید اسباب بازی 
جهان در چین است و می توان با همکاری با شــرکت های چینی به هاب منطقه ای تولید اسباب 
بازی تبدیل شد، گفت: با تهیه یک برنامه ۱۰ ساله می توان بازار اســباب بازی منطقه را در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی قرار داد. چرا که در کشــورهای اطراف به جز ترکیه هیــچ کدام تولیدکننده 
اسباب بازی نیستند.حامد تاملی ، با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۵ درصد بازار اسباب بازی در اختیار کاالی 
ایرانی اســت، اظهار کرد: البته آمار دقیقی در ایــن زمینه وجود ندارد. درصــد زیادی از کاالهای 
وارداتی نیز به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.وی با اشاره به ممنوعیت واردات اسباب بازی 
در سالهای اخیر به دلیل محدودیت های ارزی، گفت: بنابراین اگر هم واردات قانونی انجام شود 

به اسم اسباب بازی نیست و چیز دیگری اظهار می شود.  
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی با بیان اینکــه ظرفیت تولید و صادرات در 
کشور وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه طراحی پیشرفت های خوبی اتفاق افتاده و به ویژه در حوزه 

بازی های فکری و رومیزی که در حال حاضر توسط ایرانی ها طراحی می شود.  

کافه اقتصاد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد؛اخبار

بازگشت 170 واحد تولیدی نیمه فعال و راکد به چرخه تولید در استان اصفهان
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طی ۶ ماه اخیر ۱۷۰ واحد تولیدی نیمه فعال و راکد در استان اصفهان به چرخه تولید بازگشت.امیررضا 
نقش با اشاره به دغدغه های مسئوالن به امر تولید و رونق آن اظهار داشت: طی یک دهه اخیر رهبر معظم انقالب شعار سال را با موضوعیت مسائل اقتصادی و 
تولید انتخاب می کردند که این نشان از اهمیت این موضوع دارد.وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی طی سالهای اخیر به دالئل مختلف از چرخه 
تولید خارج شده اند، ابراز داشت: یکی از مهمترین اولویت های مدیران بلندمرتبه استانی رفع موانع موجود برای بازگشت دوباره این واحدها به چرخ تولید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در ۶ ماهه گذشته به صورت مرتب و 
منظم برگزار شده است، تصریح کرد: در این مدت با توجه به تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده ۱۷۰ واحد تولیدی راکد در استان اصفهان به چرخه تولید بازگشته 
است.وی حمایت از تولید، صنعتگران و واحدهای تولیدی را یک سیاست و اولویت مهم برای کارگزاران حکومتی در استان اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: در 
طول شش ماهه اخیر ۳۷ جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و ۶۷۰ پرونده از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با عناوین بانکی و غیربانکی 
مورد بررسی قرار گرفت.نقش با اشاره به اینکه کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تشکیل 
می شود، گفت: با توجه به قانون ابالغی و همچنین تصریح دادستان کل کشور مصوبات این جلسات برای تمامی دستگاه های اجرایی و بانک ها الزم االجراست. 

ابتکار کشاورزان 
برای محافظت از 

انگورها
کشاورزان فرانسوی امسال 
هم مانند ســال گذشته در 
همین زمان، مجبور شدند 
قبل از طلــوع صبح صدها 
چــراغ نفتی را در سراســر 
کستان مســتقر کنند تا  تا

انگورها را گرم نگه دارند

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی:

وزارت نیرو حقابه گاوخونی 
را باید در ورودی تاالب 

تحویل دهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: وزارت نیرو حقابه گاوخونی 
را کم یــا زیاد بایــد در ورودی تاالب تحویل 
دهد نه اینکه هر مقــدار آبی که در زمین فرو 
رفت حقابه محیط زیست تلقی کنند.مهدی 
طغیانی اظهار داشــت: مســئله گاوخونی 
به عنوان بخش مهمی از اکوسیســتم ما و 
زیســت بوم فالت مرکزی ایران باید جدی 
گرفتــه شــود.این نماینده مجلــس که در 
روزهای اخیــر از تاالب گاوخونــی بازدید و 
وضعیت آن را بررســی کرده اســت، افزود: 
اگر وضعیت موجــود ادامه یابــد تاالب به 
عنــوان کانــون گردوغبار بســیار خطرناک 
دســتکم چهار اســتان اصفهان، قم، یزد و 
ســمنان را در بر خواهد گرفت کــه به دلیل 
وجود فلزات سنگین و سرطان زا بودن این 
ذرات، تهدیدی بســیار جدی اســت.وی با 
بیان اینکه حقابــه محیط زیســت در تابلو 
منابع و مصــارف ۱۷۶ میلیون مترمکعب در 
سال است، خاطرنشــان کرد: حقابه تاالب 
در بلند مــدت باید تمام و کمال داده شــود 
در حالی که متأســفانه در این سال ها هیچ 
حقابــه ای در نظــر نمی گیرنــد و صنعت و 
کشــاورزی را در اولویت قرار دادند.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
ادامــه داد: نکته جالب توجــه اینکه اکنون 
از همه مهم تر صنعت اســت و شــرب و اگر 
چیزی به کشــاورزی رســید که فبهاالمراد 
)چه بهتــر( اگر نه برای کشــاورزی نیز آبی 
نیســت؛ درحالی که اگر آب نیســت سهم 
همه بخش ها باید کم شود و اینگونه نباشد 
که حق محیط زیســت را در نظر نگیرند.وی 
افزود: حقابه محیط زیست به ویژه گاوخونی 
باید در ورودی تاالب تحویل شــود تا چاره 
وضعیت موجود شــود نه اینکه در مســیر و 
برای نیازهای مختلف برداشت شود و به نام 

محیط زیست بنویسند.

عکس: فرارو



فقدان سند مالکیت
1/24 شــماره نامه: 140085602033004858- 1400/12/14 نظر به اینکه  
ســند مالکیت 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین قطعه چهارم تفکیکی  
پالک ثبتــی 2369 فرعی از شــماره 33-  اصلی واقع در شــهر نطنز بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز  با حق مجری آب از قطعه ســوم تفکیکی بشماره 2368 فرعی 
مفروز  و مجزی شــده از قطعه زمین محمد آباد بشــماره 1349 فرعی از اصلی 
مرقوم در صفحه 523 دفتــر 151- امالک ذیل ثبت 13044 به شــماره چاپی 
144282 به نام محمد رضا فخاری فرزند حســن ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
است سپس نامبرده برابر درخواســت وارده 140021702033007237 مورخ 
1400/12/12 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن به شــماره 
شناســه یکتــا 140002155884000684 و رمز تصدیق 151447 و شــماره 
68063 مورخ 1400/11/28 که به تایید دفترخانه اســناد رسمی 7 نطنز رسیده 
مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت پالک مرقوم در اثر اســباب کشــی شده و 
درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به اســتناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت  در یک نوبت آگهی 
می شــود چنانچــه کســی مدعی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مرقوم 
یا وجــود ســند مالکیت نــزد خود مــی باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی 
ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس 
و اصــل ســند مالکیت بــه ارائه کننده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت 
 اگر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1294874  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک  نطنز
فقدان سند مالکیت

1/25 شــماره نامه: 140085602253000888- 1400/12/14 نظر به اینکه 
خانم نرگس قاسمی چرمهینی فرزند حیاتقلی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  ششــدانگ یک باب خانه پالک 440 فرعی از 1422- اصلی واقع 
در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان به نام خانم نرگس قاســمی چرمهینی فرزند 
حیاتقلی به شــماره ملی 4620510467  ثبت و سند مالکیت به شماره 158915 
صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگری واقع نشده به علت جابجایی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصــوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نمایــد و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
م الف: 1295161  حمید ســعیدی سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

باغبهادران 
فقدان سند مالکیت

1/26 شــماره نامه: 140085602253000902- 1400/12/14 نظر به اینکه 
خانم زهره قاسمی چرمهینی فرزند خدا رحم به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکیت یک 
دانگ مشاع  ششــدانگ یک باب خانه پالک 76 فرعی از 370- اصلی واقع در 
چرمهین بخــش 10 ثبت اصفهان به نــام خانم زهره قاســمی چرمهینی فرزند 

خدارحم به شماره ملی 6200025541   ثبت و سند مالکیت به شماره 133308 
صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگری واقع نشده به علت جابجایی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصــوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نمایــد و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد 
 کرد. م الف: 1295152  حمید ســعیدی سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت

 ملک باغبهادران
فقدان سند مالکیت

1/27 شــماره نامه: 140085602253000890- 1400/12/14 نظر به اینکه 
خانم زهره قاسمی چرمهینی فرزند خدا رحم به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  ششــدانگ یک باب خانه پالک 440 فرعی از 1422- اصلی واقع 
در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان به نام خانم زهره قاســمی چرمهینی فرزند 
خدارحم به شماره ملی 6200025541   ثبت و سند مالکیت به شماره 158916 
صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگری واقع نشده به علت جابجایی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، 
 المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. 
م الف: 1295158  حمید ســعیدی سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

باغبهادران
تحدید حدود اختصاصی

1/28 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شــماره 425 فرعی از 2  اصلی 
واقع در گلپایگان  بخش دو  ثبت گلپایگان به نام بتول حسینی سید رضا در جریان 
ثبت می باشــد که تاکنون تحدید حدود نشــده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز شــنبه مورخ 
1401/02/10 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف شــدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعد از تعطیلی انجام می 
گردد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
اعتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
تبصره ماده واحــده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( می بایســتی 
توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 
م الف: 1296185 محمد سلمانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصی

1/29 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شــماره 0 فرعی از 505  اصلی 
واقع در گلپایگان  بخش یک  ثبــت گلپایگان به نــام وراث حبیب اله حدادیان 

فرزند محمد اسماعیل در جریان ثبت می باشــد که تاکنون تحدید حدود نشده 
اینک بنا به دســتور اخیر ماده 15 قانــون ثبت و برابر تقاضــای نامبرده  تحدید 
حدود پالک فــوق در روز چهارشــنبه مــورخ 1401/02/07 ســاعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد و در صورت مصادف شــدن با تعطیلی 
ناگهانی تحدید حدود در روز بعــد از تعطیلی انجام می گــردد لذا به موجب این 
آگهی بــه کلیه  مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امــالک  مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز اعتراض 
پذیرفته خواهد شــد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره 
ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( می بایســتی توســط 
معترض ظرف مدت مقــرر از تاریخ تنظیم اعتــراض به مرجع ثبتــی با تقدیم 
 دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 
م الف: 1296191 محمد سلمانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصی

1/30 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 127 فرعی از 3  اصلی واقع 
در گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایگان به نام فاطمه نخعی فرزند اسداله و غیره   در 
جریان ثبت می باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز چهارشنبه 
مورخ 1401/02/14 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعد از تعطیلی انجام 
می گردد لذا به موجب این آگهی به کلیه  مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
اعتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
تبصره ماده واحــده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( می بایســتی 
توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 
م الف: 1296170 محمد سلمانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصی

 1/31 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ ســاختمان مدرســه و محوطــه 
پالک شــماره 10 فرعی از 4810  اصلــی واقع در گلپایــگان  بخش یک  ثبت 
گلپایگان بــه نام  اداره آمــوزش پرورش گلپایــگان در جریان ثبت می باشــد 
که تاکنون تحدید حدود نشــده اینک بنا به دســتور اخیر مــاده 15 قانون ثبت 
و برابــر تقاضای نامبــرده  تحدید حدود پــالک فوق در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/02/14 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف شــدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعد از تعطیلی انجام می 
گردد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
اعتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
تبصره ماده واحــده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( می بایســتی 
توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
 دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 
م الف: 1296575 محمد سلمانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 

تحدید حدود اختصاصی
1/32 چون تحدید حدود ششدانگ زمین  پالک شماره 1495 فرعی از 6  اصلی 
واقع در گلپایگان  بخش 4  ثبت گلپایگان به نام  حســین عنایتی فرزند حسن و 
غیره در جریان ثبت می باشــد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/02/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف شــدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حــدود در روز بعد از 
تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک  مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شــد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون 
ثبت ( می بایستی توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ 
انتشــار: 1401/01/17 م الف: 1296159 محمد سلمانی رئیس اداره  ثبت 

اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
تحدید حدود اختصاصی

1/33 چون تحدید حدود ششدانگ زمین  پالک شماره 1 فرعی از 2602  اصلی 
واقع در گلپایگان  بخش یک  ثبت گلپایگان به نــام  وراثت حوری جان جوادی 
فرزند غالمحسین و غیره در جریان ثبت می باشد که تاکنون تحدید حدود نشده 
اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحدید حدود 
پالک فوق در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/14 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود 
در روز بعد از تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک  مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تــا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شــد. ضمنــًا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 
و 20 قانون ثبت ( می بایستی توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی صورت 
گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 م الف: 1296141 محمد سلمانی رئیس 

اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان

اعالم مفقودی 

برگ ســبز و کارت خــودروی ســواری پژو مدل 
پــارس )پرشــیا( تــی یــو 5   اتوماتیــک مــدل 
 1391 بــه رنگ ســفید روغنــی به شــماره پالک

 ایران 53-529  ط 56 و شماره موتور 13491000735 
و شماره شاســی NAAN51FAXCK233825 و 
شناســه ملی خودرو IRFC911V1SZ233825 به 
نام آقای حسن رضاخانی بوانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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صدای دفتین قالیبافان چهارمحال  و بختیاری در حال کمرنگ شدن است

دیرینه سایه تهدید بر سر هنر ِ

هنرمندان قالیباف در سایه بی توجهی برخی متولیان یکی پس از دیگری 
از چرخه اشتغال در این حوزه خارج می شوند، مشکالت ریز و درشت از 
جمله افزایش چشــمگیر مواد اولیه، نبود بیمه قالیبافی، رکود صادرات 
و ســختی کار و ... کمر قالیبافان را خم کرده و صدای دفتین قالیبافان 
چهارمحال و بختیاری در حال کمرنگ شدن است.مشکالت قالیبافان 
در حال رخنه در تار و پود فرش های زیبا اســت، این مشکالت هر کدام 
به صورت جداگانه می تواند تهدیدی برای این هنر دیرینه باشــد، زنان و 
مردان چهارمحال و بختیاری از دیرباز به هنر قالیبافی مشغول هستند و 

فرش چالشتر در این استان شهرت جهانی دارد.
هنرمندان فرش بــاف در چهارمحال و بختیاری ســال های متمادی را 
پشت دار قالی ســپری می کنند و همین مســئله موجب می شود تا با 
انواع بیماری های جســمی مواجه شــوند، بنابراین چشم امیدشان به 
بیمه قالیبافی است، اما این روزها صف بیمه قالیبافی روز به روز در حال 
طویل تر شدن است و به نظر می رسد عزمی برای حل مشکل بیمه این قشر 
وجود ندارد.در سال هایی که مهم ترین محور شعارهای تعیین شده توسط 
رهبر انقالب بحث تولید و اشتغال اســت، باید بحث تولید و اشتغال در 
حوزه های مختلف مورد تاکید متولیان قرار بگیرد، فرش یکی از تولیدات 
منحصر به فردی است که توسط زنان هنرمند در اقصی نقاط کشور تولید 

می شود و عالوه بر ایجاد اشتغال، می تواند ارزآوری باالیی را برای کشور 
به همراه داشته باشد، اما امروز مشکل بیمه قالیبافان که می تواند بخشی 

از مشکالت آن ها را حل کند در پیچ و خم قوانین باالتکلیف مانده است.
به نظر می رسد، امروز مهم ترین مسئله در بحث بیمه قالیبافی، شناسایی 
هنرمندان واقعی و فعال در این حوزه است، باید هنرمندانی تحت پوشش 
بیمه قالیبافی قرار بگیرند که قالیبافی شــغل رومزه آن ها محســوب 
می شود و از این طریق کسب روزی می کنند، چشم امید قالیبافان امروز 
به مصوبات دولت و مجلس برای افزایش ســقف بیمه است.عزت ا... 
رییسی- معاون تعهدات بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اینکه ۲۰ درصد سهم بیمه 
قالیبافی توسط دولت پرداخت می شود، اظهار کرد: هفت درصد این حق 

بیمه نیز توسط خود هنرمند فعال در این حوزه پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه در بودجه ســنواتی دولت مبلغی بــرای پرداخت بیمه 
افرادی که به تازگی می خواهند زیر پوشش بیمه قالیبافی قرار بگیرند در 
نظر گرفته نشده است، عنوان کرد: سقف تعهدات بیمه قالی بافی تکمیل 
شده است و نمی توانیم فرد جدیدی را تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار 
دهیم.رییســی خاطرنشــان کرد: تنها می توان افرادی را تحت پوشش 
بیمه قالیبافی قرار داد که یک نفر از لیست قبلی حذف شود و فرد جدید 

جایگزین فرد قبلی شــود، اگر دولت بودجه ای برای بیمه این افراد در 
نظر بگیرد، می توان افراد جدید را تحت پوشــش بیمه قرار داد.علیرضا 
شیخی- رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ هزار قالیباف در این استان شناسایی 
شده اســت، اظهار کرد: از این تعداد تنها حدود ۱۰ هزار نفر تحت پوشش 
بیمه قالیبافی قرار دارند.وی با اشــاره به اینکه سقف بیمه قالیبافی در 
کشور تکمیل شده است، افزود: به همین دلیل امکان افزودن قالیبافان به 
لیست بیمه وجود ندارد و این مشکل، تنها مختص چهارمحال و بختیاری 
نیســت، اما به ازای باطل شــدن بیمه هر قالیباف تحت پوشش بیمه، 
می توان یک نفر را جایگزین کرد.شیخی تاکید کرد: پیگیری های بسیاری 
برای افزایش سقف بیمه قالیبافی در کشور صورت گرفته است، مجلس 
شورای اســالمی و دولت باید نســبت به تامین بودجه برای این منظور 
اقدامات الزم را انجام دهند.رییس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه ماهانه پاالیش قالیبافان 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در اســتان توسط بازرسانی از بیمه 
تامین اجتماعی، اداره فرش و اتحادیه فرش بافان انجام می شود، گفت: 
اگر هنرمندان تحت پوشش بیمه طبق استانداردها در حال فعالیت در این 
حوزه نباشند، بیمه آن ها باطل می شود و افراد جدید جایگزین خواهد شد.

آغاز پرداخت مشوق های صادراتی در چهارمحال و بختیاری
معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
پرداخت مشوق های صادراتی در چارچوب بسته حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی در چهارمحال و 
بختیاری آغاز شد.جهانبخش مرادی با اعالم این خبر، اظهار کرد: پرداخت این مشوق ها در قالب طرح 
بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی و با اولویت پرداخت به صادرکنندگان محصوالت دانش بنیان 
و دارای ارزش افــزوده باال، صادرکنندگان نمونــه و ممتاز ملی، صادر کننــدگان کاال و خدمات و تقویت 
لجستیک صادراتی و سایر زیرساخت ها اجرایی شده است.وی افزود: صادرکنندگان و مشموالن دریافت 
مشــوق های صادراتی تا پایان فروردین ماه برای بهره مندی از مزایای این طرح مهلت دارند.وی گفت: 
www.tpo. تجار و بازرگانان می توانند با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به نشانه ای

ir در بخش مشوق های صادراتی مستندات خود را ارائه و تکمیل کنند.مرادی ادامه داد: این مشوق ها در 
قالب پرداخت »کمک سود تسهیالت بانکی«، »کمک هزینه حمل هوایی«، »کمک هزینه اجاره غرفه 
در نمایشگاه های بین المللی معتبر«، »اعزام هیات تجاری و بازاریابی«،»حضور شرکت های ایرانی در 
نمایشگاه های تجاری خارج از کشور«، »پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی«، 
»حمایت از فعالیت های تبلیغاتی، بازاریابی،آموزشی، اطالع رسانی، پژوهش، مشاوره و فرهنگ سازی 
در حوزه صادرات«، »پرداخت کمک هزینه حمل و نقل صادرات«، »حمایت از صادرات کاالها و خدمات 
اولویت دار«، »حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی، محصولی در بازارهای هدف صادراتی«، »حمایت از 
برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط«، »حمایت از ایجاد ایجاد، راه اندازی و توسعه 

فعالیت های مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف« است.
 

 بهره مندی 41 هزار مسافر در چهارمحال از خدمات بشردوستانه
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: در قالب طرح ملی خدمات بشردوســتانه، 
از سوی جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری به ۴۱ هزار و ۹۲ مسافر خدمات ارائه شد.ایرج کیانی 
اظهار کرد: طرح ملی خدمات بشردوستانه از ۲۵ اسفندماه تا ۱۴ فروردین ماه همزمان با سراسر کشور در 
چهارمحال و بختیاری اجرا شد که در این طرح ۴۵۶ نفر از اعضای جمعیت هالل احمر مشارکت داشتند 
و برای ۳۶ هزار و ۴۱۵ نفر اطالع رســانی در زمینه کرونا و سالمت سفر صورت گرفت.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۲۸۳  نفر از کودکان در پســت های ثابت جوانان 
هالل احمر استان از فضای دوستدار کودک بهره مند شده اند، افزود: آموزش و خدمات امدادی برای ۴۴۹۹ 
نفر از مسافران نوروزی نیز توسط اعضای جوانان هالل احمر در سطح استان صورت گرفت، همچنین به 
۴۱ هزار و ۹۲ مسافر خدمات بشردوستانه ارائه شد.وی با اشــاره به اجرای طرح پویش چلچراغ و رفیق 
خوشبخت، گفت: ۹۵۹۸ نفر در این پویش شرکت کرده اند و ۲۸ هزار و ۱۹۸ مورد  اقالم فرهنگی نیز میان 
مسافران با موضوعات مختلف توزیع شده است.کیانی در ادامه با اشاره به طرح ملی امداد و نجات، تصریح 
کرد: در این طرح ۱۳ پایگاه ثابت و ۱۰ پایگاه موقت و کوهســتان به همراه ۵۴۰ نیروی عملیاتی، خدمات 

امداد و نجات را به افراد ارائه  کردند.

دو شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز کرونایی
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در حال حاضر به لحاظ شیوع بیماری 
کرونا شهرســتان های بروجن و کیار در وضعیت قرمز قرار دارند.علی احمدی در تشــریح آمار کرونا در 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به روز سه شنبه ۱۲۸ بیمار با عالیم بالینی مشکوک 
به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشتند که از این تعداد 
۲۶ بیمار با عالیم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.رییس مرکز بهداشت استان 
با بیان اینکه ۸۷ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و 
درمان هســتند، تصریح کرد: از این تعداد ۶۱ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات 

برای رد یا تایید بیماریشان هستند.

اخبار

بختیاری  و  ل  در چهارمحا باف  هنرمندان فرش 
سال های متمادی را پشت دار قالی سپری می کنند و 
همین مسئله موجب می شود تا با انواع بیماری های 
امیدشان  بنابراین چشم  مواجه شوند،  جسمی 
لیبافی است، اما این روزها صف بیمه  به بیمه قا

قالیبافی روز به روز در حال طویل تر شدن است...

بام ایران
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آغاز نهضت هنرستان سازی در استان اصفهان

 سرپرست اداره کل نوســازی مدارس اســتان اصفهان در دیدار با رئیس و اعضای مجمع خیرین 
مدرسه ســاز از آغاز نهضت هنرستان سازی در این اســتان خبر داد.مجید نسیمی با اشاره به نگاه 
جدید آموزش و پرورش و حرکت به سمت آموزش فنی و حرفه ای، گفت: بر اساس این نگاه باید 
تالش کنیم فضاهایی فراهم کنیم که دانش آموزان در کنار تحصیل، مهارت های مرتبط را نیز کسب 
کنند.سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه باید هنرستان ها در کنار کارخانجات و 
شهرک های صنعتی احداث شود، تصریح کرد: اگر فضای آموزشی در کنار کارخانجات و شهرک های 
صنعتی ایجاد کنیم،. وی ابراز امیدواری کرد اســتان اصفهان بتواند جزو اســتان های پیشگام در 
گســترش آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کشــور باشــد.وی با تاکید براینکه این تعامل و 
هماهنگی به نفع نظام آموزشی کشور خواهد بود، افزود: هرچقدر بخش خصوصی تعامل بیشتری 
با دستگاه های دولتی داشته باشد نتایج خوبی دارد و در حوزه آموزش نیز نتایج خوب تعامل بین 

بخشی عاید دانش آموزان خواهد شد. 

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان اعالم کرد:

گل ریزان ماه رمضان برای آزادی 96 زندانی در اصفهان
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به حدود یک هزار زندانی جرائم غیر عمد و محکومان 
مالی در زندان های اســتان، گفت: بیش از ۹۶ پرونده از زندانیان واجد شرایط در ستاد دیه استان 
برای ماه مبارک رمضان آماده شده است.اسدا... گرجی زاده با اشــاره به برگزاری برنامه یک شهر 
ضیافت همچون ســال های گذشــته در ماه رمضان، اظهار کرد: امیدواریم با کمک خیرین و مردم 
نیکوکار اصفهان بتوانیم زمینــه آزادی تعدادی از زندانیان واجد شــرایط را در این ماه فراهم کنیم.

وی با اعالم اینکه بیش از ۹۶ پرونده از زندانیان واجد شــرایط در ستاد دیه استان برای ماه مبارک 
رمضان آماده است، گفت: این زندانیان شرایطی داشتند ازجمله اینکه جرم دیگری نداشته اند، مدت 
طوالنی در زندان بوده اند، حسن رفتار داشته اند، شرایط خاصی دارند و پرونده های آن ها کامل است، 
به طوری که همه بررسی های الزم انجام شده و همه حوزه های مربوطه نظر داده اند که باید به آزادی 
آن ها کمک شود.مدیرعامل ستاد دیه استان افزود: از ۹۶ نفر زندانی که پرونده آن ها برای آزادی در 
ماه مبارک رمضان آماده شده، دو نفر زن و بقیه مرد هستند.وی گفت: تعداد کل زندانیانی که به دلیل 
ارتکاب جرائم غیر عمد در زندان های استان هستند حدود یک هزار نفر است که به طور متوسط هر 

نفر از آن ها ۴۰ میلیون تومان برای آزادی نیاز دارد.
      

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان:

 گره گشایی قسمتی از زندگی نیازمندان با حمایت از 
ایتام و محسنین

عباسعلی زارعان قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با بیان اینکه طرح اکرام 
ایتام و محسنین سالهاست با هدف حمایت از این کودکان و تامین نیازمندی های آنان در زمینه های 
معیشتی، تحصیلی، درمان و ... آغاز شده، اظهار داشت: در این طرح افراد نیکوکار با حمایت مالی 
و پرداخت ماهانه مبلغی به دلخواه برای یک یا چند فرزند یتیم و نیازمند، نسبت به رفع مشکالت 
مادی و معنوی این فرزندان اقدام می کنند.وی با اشــاره به ۲۵ هزار فرزند یتیم و نیازمند زیر ۱۸ 
سال تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان، ادامه داد: هر ســال در ماه مبارک رمضان مردم 
نیک اندیش به تاسی از ابواالیتام حضرت علی )ع( برای حمایت و پر رونق کردن سفره ایتام از این 
فرصت بیش از هر زمان دیگر بهره می برند.زارعان افزود: در ماه ضیافت الهی و هفته اکرام ســال 
گذشته، ۸هزار و ۳۵۹ نیکوکار، حمایت بیش از ۲۲ هزار یتیم و فرزند محسنین را به عهده گرفتند، 
ولی همچنان تعدادی از فرزندان محسنین هنوز فاقد حامی و تعدادی از سرانه کمی برخوردارند که 

امیدواریم با حمایت خیران افزایش یابد.

رئیس پلیس راه اصفهان از نبود استانداردهای کافی در راه های استان گالیه کرد

جاده های اصفهان؛ استانداردها حداقلی، تلفات حداکثری

محورهای مواصالتی اصفهان همواره جزو  پریسا سعادت
 پر تــردد تریــن و البته پر تلفــات ترین 
جاده های کشور بوده است. قرار گیری بر سر شاهراه شمال به جنوب 
و مسیر ترانزیتی موجب شــده هم خودروهای سواری و هم سنگین 
برای هر نوع جابه جایی شمال به جنوب از استان اصفهان گذر کنند اما 
این حجم از تردد موجب نشده تا راه ها بیشتر ایمن شوند و مسیرها 

برای حرکت امن اصالح گردد. 
امسال بیش از ۶۰۰ مورد فوتی ناشی از تصادفات در سفرهای نوروزی 
ثبت شد. سهم اصفهان  ۴۲ نفر   بود. هر چند اصفهان در میان پر تلفات 
ترین استان های کشور در این پیک قرار نداشت، اما جزو کمترین ها 
هم نبود و در این میان آنچه قابل توجه است اینکه علی رغم برچسب 
برخورداری به استان اما راه های مواصالتی اغلب فرسوده و زیر خط 

استانداردهای الزم قرار دارند.
 نوروز امســال استاندار در جلسه شــورای راهبری استان اصفهان در 
استانداری این استان با بیان اینکه ۱۳ درصد از راه های استان اصفهان 

فرسوده است، اظهار داشت: این امر بسیار جای تأسف دارد.

وی با بیان اینکه بیشــترین حجم تردد را در اســتان اصفهان داریم، 
ابراز داشــت: ۳۳ درصد از جاده های اســتان اصفهان فرســوده تر از 
دیگر جاده های کشور است. این نکته ای بود که دیروز رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان هم به آن اشــاره کرد و گفت: 
نمی توان گفت که راه های اســتان اصفهان نقص ایمنی ندارند، قطعًا 
نقص دارند اما از حداقل اســتانداردها برای تردد خودروها برخوردار 
هستند؛ در غیر این صورت اجازه عبور و مرور خودرو در این راه ها صادر 

نمی شد؛ بیشترین فوتی نیز در محور انارک به چوپانان ثبت شد.
سرهنگ اصغر زارع  با اشاره به ثبت ۲۷ میلیون تردد تا روز گذشته در 
محورهای مواصالتی استان، افزود: آخرین آمار نشان دهنده افزایش 
۸۵ درصدی ترددها در مقایسه با سال گذشته است؛ همچنین اصفهان 
یکی از استان های پرتردد هم از نظر پیمایش و هم تردد خودروها در 

جاده های آن بود که این ترافیک مدیریت شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان پرتصادف ترین 
محورهای نوروزی را جاده های شــرق اســتان معرفی کــرد و گفت: 
بیشــترین فوتی نیز در محور انارک به چوپانان ثبت شــد که با چهار 

فقره فوتی از نظر مکانی، بیشــترین جان باخته عیــد نوروز را به خود 
اختصاص داد.

وی بازه زمانی ســاعت پنج عصر تا ۹ شــب را بیشــترین زمان وقوع 
تصادفات جرحی و فوتی اعالم و اظهار کــرد: ۶۰ درصد جان باختگان 
تصادفات بومی و ۴۰ درصد غیربومی بودند البته جزئیات بیشــتری 

درباره تصادفات، هنوز جمع بندی نشده است.
ســرهنگ زارع بدترین تصادف نوروزی را واژگونی یک خودرو تیبا در 
نزدیکی محور امین آباد به شهرضا دانست و گفت: در این تصادف، سه 
نفر بر اثر برخورد خــودرو با گاردریل کنار جاده، جان خود را از دســت 
دادند.وی افزایش ۸۵ درصدی ترددها را یکی از مؤلفه های تأثیرگذار 
در آمار تصادفات اعــالم کرد و افزود: به نســبت افزایش تردد انتظار 
می رفت که با افزایش چشــمگیر حوادث روبه رو شــویم اما تردد در 

جاده های برون شهری استان در نوروز مدیریت شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به نقش 
عوامل نقص ایمنی خودروها و کیفیت نامناســب جاده ها در افزایش 
تصادف، گفت: نمی توان گفت که راه های استان اصفهان نقص ایمنی 
ندارند، قطعًا نقص دارند اما از حداقل استانداردها برای تردد خودروها 
برخوردار هســتند در غیر این صورت اجازه عبور و مرور خودرو در این 
راه ها صادر نمی شــد به طور کلی کیفیت پایین خودروها و مشکالت 
راه ها، دو نقص بزرگی است که به شــکل ملی مطرح بوده و بارها این 
مشکالت بیان شده است.وی با اشاره به شناسایی ۶۷ نقطه پرتصادف 
در سال گذشته، افزود: از این تعداد مشــکل ۲۹ نقطه حادثه خیز رفع 
شده و بقیه نقاط حادثه خیز آشکارســازی شده است، البته نقص راه 
و نقطه پرتصادف مشــکلی نیســت که از بین برود، این نقاط دائم در 
حال به وجود آمدن و رفع شــدن هســتند و باید همواره در حال رفع 

آن ها باشیم.
سرهنگ زارع با اظهار امیدواری گفت: امیدواریم با اختصاص بودجه 
کافی در بخش راه، تعداد بیشــتری از نقــاط پرتصادف در جاده های 
استان برطرف شــود، روکش آســفالت برخی محورها نیز تا حدودی 
نامناسب اســت که الزم است اصالح شــود تا بتوانیم ایمنی باالتری 

داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش ترددهای برون شهری به دلیل فرارسیدن بهار 
و ماه مبارک رمضان، خاطرنشــان کرد: در این ماه، بخشی از ترددها 
افزایش می یابد؛ همچنین گرسنگی، بی حالی و روزه داری رانندگان، 
به ویژه در ساعت های عصر شرایطی را به وجود می آورد که باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

با مسئولان جامعه

مســئول واحد مبارزه با بیماری های واگیردار مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه شاید هرگز 
این بیماری ریشه  کن نشود، گفت: والدین نگرانی 
را کنار بگذارند و بچه ها را راهی مدرســه کنند، چون 
واکســن کرونا را یک بیماری عادی تنفسی تبدیل 
کرده است.رضا فدایی با اشــاره به نگرانی والدین 
برای حضور در مدارس اظهار داشت: در طول ۲ سال 

و اندی که از اپیدمی کرونا در دنیا و کشور ما گذشته 
است تغییرات بسیاری اتفاق افتاده است. در حدود 
یک سال است که واکسیناسیون شروع شده و در 
حال حاضر همه بچه های ۸ ســال به باال می توانند 
واکسن دریافت کنند و و بسیاری نیز واکسن تزریق 
کرده اند.وی با بیــان اینکه واکسیناســیون باعث 
شــده که بیماری کرونا تبدیل به یکی از بیمار های 
تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا شود، گفت: 
شــاید هرگز این بیماری ریشه  کن نشود ولی دیگر 
مثل یکی دوسال گذشته شدت ندارد و هنگامی که 
دانش آموزان مبتال شوند در بیشتر مواقع بعداز یک 

دوره کوتاه و با درمان های ساده بهبود پیدا می کند.
مســئول واحد مبارزه با بیماری های واگیردار مرکز 
بهداشت استان اصفهان بیان کرد: اگر ما بخواهیم  
برای شروع فعالیت مدارس منتظر ریشه کن شدن 
این بیماری باشــیم، شاید تا ســال های سال باید 
دانش آموزان در منزل آموزش آنالین داشته باشند 
که این مورد ضرر بسیار زیادی دارد.وی خاطرنشان 
کرد: به والدین توصیه می شود نگرانی را کنار بگذارند 
و دوز نخست واکسن بچه ها و پس از یک ماه دوز 
دوم را تزریق کرده و آنها را راهی مدرسه کنند تاروال 

تعلیم و تربیت مانند گذشته از سر گرفته شود.

 واکسن، کرونا را به یک بیماری تنفسی عادی تبدیل 
کرده است

قرآن خوانی در 
حرم مطهر علوی

به مناسبت حلول ماه رمضان 
مراسم جزءخوانی قرآن کریم 
توسط کودکان و نوجوانان در 
حرم مطهر حضرت علی علیه 
السالم در نجف اشرف انجام 

می شود

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خبر داد:

ارائه آموزش های پیشگیرانه پلیس فتا برای دانش آموزان در 
شبکه شاد

رئیس پلیس فتا استان اصفهان از ارائه آموزش های پیشــگیرانه برای تامین امنیت دانش آموزان در 
بخشی از کانال شبکه فتا با عنوان شبکه شاد با هدف آگاه سازی از تهدیدات و آسیب های فضای مجازی 
و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی برای دانش آموزان، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی  
اظهار کرد: دانش آموزان می توانند با عضویت در کانال پلیس فتا در شــبکه اجتماعی شــاد، عالوه بر 
دریافت آموزش های الزم برای تأمین امنیت خود در فضای مجازی، به عنوان همیار پلیس فتا همکاری 
کنند. وی افزود: در این کانال محتواهای آموزشی در قالب هایی نظیر عکس نوشته، داده نما، کلیپ های 
آموزشی و هشدارهای متنی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان با مطالعه آن می توانند 
از بسیاری از تهدیدات و آسیب های فضای مجازی آگاه شوند.رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه 
داد: این آموزش ها بیشتر در زمینه جرایم رایج و نوظهور علیه کودکان و نوجوانان است تا دانش آموزان 
بتوانند آگاهی خود را ارتقا دهند و در راستای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی هوشیار باشند.وی 
با بیان اینکه آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی برای دانش آموزان از دیگر اهداف راه اندازی کانال 
پلیس فتا در اپلیکیشن شاد است، تصریح کرد: فرهنگ سازی اثربخش ترین راهکار مقابله با تهدیدات 

و آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان است. 

رد پای خواهران جاعل از اصفهان تا مشهد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو خواهر که با جعل مدارک، یک 
دستگاه خودروی خارجی را به نام خود سند زده و به قیمت ۱۸ میلیارد ریال به فرد دیگری فروخته بودند، 
طی عملیاتی پیچیده توسط کارآگاهان این پلیس در شهر مشهد خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان اظهار کرد: 
در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس آگاهی استان اصفهان مبنی بر اینکه خودروی توقیف شده وی 
توسط فرد ناشناسی با مدارک جعلی ترخیص شده است، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس 
قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های تخصصی صورت گرفته مشخص شد، همسر این فرد به دلیل اختالفی 
که با وی داشته مهریه خود را به اجرا گذاشته است و بر اساس حکم مرجع قضایی خودروی این فرد که 
از ارزش باالیی برخوردار بوده است، توقیف و به پارکینگ منتقل می شود، سپس بعد از یک سال اختالف 
این زوج رفع شده و برای ترخیص خودرو به پارکینگ مراجعه می کنند اما متوجه می شوند خودروی آنها 
توسط فرد ناشناسی با استفاده از مدارک جعلی ترخیص شده است.وی تصریح کرد: در تحقیقات بیشتر 
مشخص شد فرد مذکور پس از ترخیص خودرو آن را به نام خواهر خود منتقل و او نیز این خودرو را به مبلغ 
۱۸ میلیارد ریال به فرد دیگری فروخته و به صورت قطعی انتقال داده است.سرهنگ ترکیان اضافه کرد: با 
تالش های صورت گرفته در نهایت محل سکونت خواهران جاعل در شهر مشهد شناسایی شد و بالفاصله 

کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضائی به این شهر عزیمت و متهمان را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

دستگیری 231 شکارچی غیر مجاز در اصفهان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دستگیری ۲۳۱ شکارچی غیر مجاز در سال ۱۴۰۰ 
خبر داد.مرتضی جمشیدی گفت: ۱۸۳ پرنده شامل ۵۵ کبوتر شاهی، ۵ قطعه گنجشک، ۴ اردک وحشی، 
۱۸ کوگر شکم سیاه، و ۱۰۸ پستاندار شامل ۹ بز وحشــی، ۱۷ ماده آهو، ۷ راس میش، ۱۸ راس قوچ و ۲ 
روباه، ۹۵ پرنده زنده شــامل ۹ قمری، ۳ چکاوک و ۲ بهله عقاب طالیی و ۱۹۰ آبزی در سال ۱۴۰۰ توسط 
شکارچیان غیر مجاز صید و شکار شدند.به گفته او ۴۶ سالح غیر مجاز، ۹۱ سالح مجاز و ۳ سالح جنگی 
شامل ۱۰ قبضه گلوله زنی، ۲۰ قبضه ســاچمه زنی و ۳ قمه است.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان می گوید: ۲۹۰۷ ادوات جنگی وسایل مثل فشنگ، دوربین، دستگاه فاصله یاب، موتور 

سیکلت، چراغ قوه، تور ماهیگیری و چاقو کشف و ضبط شد.

وز عکس ر

چهره روزاخبار ناجا

معاون دادستان اصفهان:

خشم عامل بسیاری از 
پرونده های قضایی است

مرادی با اشــاره بــه تشــکیل پرونده در 
محاکم اصفهان گفت: خشم عامل بسیاری 
از پرونــده های قضایی اســت کــه کنترل 
این هیجــان منفی در کاهش مشــکالت 
و دعواهــا ضــرورت دارد.»عبدالحســین 
مرادی» اظهارداشت: بســیاری از افراد در 
بند و گرفتار پرونده هــای قضایی به دلیل 
 عــدم کنترل خشــم دچار چنیــن وضعی

 شده اند.
معاون دادســتان اصفهان افزود: خشــم 
عامل بسیاری از پرونده های قضایی است 
که کنترل ایــن هیجان منفــی در کاهش 
مشکالت و دعواها ضرورت دارد تا اینگونه 
مانع از وقوع بسیاری از جرائم بشویم.وی 
ادامه داد: ضرب و جرح عمدی در اســتان 
اصفهان بــه دلیل عدم کنترل خشــم رقم 
خورده که خسارت های غیرقابل جبرانی را 
نیز در برخی از موارد به همراه داشته است.

مرادی به بخشی از پرونده های دادسراهای 
این اســتان در باب فضای مجازی اشــاره 
کرد و اذعان داشــت: امروز فضای مجازی 
نزدیک به فضای حقیقی شــده و باید این 
وضــع مدیریت و ســاماندهی شــود.وی 
ادامه داد: کالهبــرداران از این فرصت برای 
سو استفاده مالی اســتفاده کرده و آنان با 
شــگردهایی مثل تماس از صدا و ســیما، 
برنده جایزه و دعوت به همکاری حســاب 
های شــخصی افراد را خالی مــی کنند.به 
گفته معاون دادستان اصفهان، با وجود رمز 
یکبار مصرف هم امکان ســرقت و برداشت 
از حساب وجود دارد که در این خصوص از 
حســاب هایی با موجودی کمتر اســتفاده 
شود.وی خاطرنشــان کرد: ارسال پیامک 
حاوی لینک هــای آلوده از طرف شــماره 
های خصوصی و شــخصی به افراد سبب 
حک کــردن اطالعات آنــان و کالهبرداری 
می شــود که باید نســبت به چنین لینک 
گاه بــوده و از بازگشــایی آن   هایــی آ

خودداری کنیم.

سال گذشته چند نفر بخاطر مهریه روانه زندان شدند؟

اصفهان در صدر
 رئیس هیات امنای ستاد دیه گفت: در سال گذشته ۱۴۹۹ مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان شدند.سید اسدالله جوالیی گفت: در حوزه مددجویان 
بدهکار دیه، تعداد ۱۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیات ناشــی از حوادث رانندگی، ۱۰۱ محکوم به علت عدم اســتطاعت در ایفای تعهدات مرتبط با حوادث 
کارگاهی و ۸۲ محبوس نیازمند نیز به سبب ناتوانی در پرداخت دیات شبه عمد در بند حبس حضور داشتند که غالی این افراد با مشارکت آحاد مختلف اجتماعی 
از بند زندان نجات یافتند.وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد افراد استخالص یافته بدهکاران مالی بوده اند، افزود: محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضا اوراق 
بانکی )چک یا سفته( با ۵۴۸۷ مددجو در شمار پرجمعیت ترین دسته زندانیان غیرعمد قرار گرفته و محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب 
با ۱۴۹۹ و ۶۷۷ محبوس در رتبه های بعد قرار دارند.جوالیی گفت: پس از تصویب و دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه آمار 
بدهکاران دیه های فوتی و جرحی ناشی از حوادث رانندگی، کاهش محسوسی داشته است، به نحوی که سال گذشته به علت کنترل ورودی رانندگان به بندهای 
زندان، استان های ایالم و خراسان جنوبی هیچ زندانی محکوم دیه ای در ارتباط با سوانح جاده ای در آمار عددی خود نداشتند.رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور 
در خصوص استان های فعال در حوزه آزادی زندانیان غیرعمد اظهار کرد: اصفهان در آخرین سال قرن گذشته با آزادی ۷۵۲ زندانی جرایم غیرعمد، خودش را در 
صدر فهرست آزادی ها قرار داده و در ادامه متولیان امر در آذربایجان شرقی با فراهم نمودن زمینه آزادی ۵۵۲ محبوس و مسئولین قضائی استان فارس با محیا 



مدافع پیشین تیم ملی فوتبال با بیان اینکه تغییر اسکوچیچ در این مقطع به صالح نیست، گفت: نباید شرایط جدیدی را در تیم ملی به وجود بیاوریم. صادق ورمزیار 
در خصوص همگروهی ایران با انگلیس و آمریکا گفت: به اعتقاد من در گروه خوبی قرار گرفته ایم. فوتبال ما محک جدی خواهد خورد و اگر بتوانیم ابزارهای الزم را 
برای موفقیت تیم ملی تا شروع جام جهانی آماده کنیم به طور حتم نمایش قابل قبولی برابر حریفان خواهیم داشت و حتی می توانیم امیدوار باشیم که به مرحله 
بعد هم صعود کنیم.وی ادامه داد: ما بازیکنان خوبی داریم که تعداد زیادی از آنها در لیگ های اروپایی بازی می کنند و می توان به آنها امیدوار بود چون با فوتبال 
اروپا آشنا هستند و از تجربه باالیی برخوردارند. بنابراین، این شانس را داریم که با تدارک قوی بازی با تیم های بزرگ، حمایت مسئوالن و اردوهای مناسب در جام 
جهانی حضور پیدا کرده و حتی به مرحله بعد صعود کنیم.ورمزیار تاکید کرد: نباید زمان را از دست بدهیم حتی یک روز هم می تواند برای ما مفید باشد. امیدوارم 
مسئوالن فوتبال ما و حتی متولیان امور کشور دست به دست هم داده تا شرایط و بستر مناسبی را فراهم کنند تا تیم ملی کشورمان بتواند در جام جهانی موفق باشد.

وی در مورد تغییر سرمربی تیم ملی برای جام جهانی و برکنار اسکوچیچ گفت: به اعتقاد من این کار در این مقطع به صالح فوتبال ما نیست. زمان زیادی تا شروع 
جام جهانی باقی نمانده است. اسکوچیچ شناخت خوبی از بازیکنان تیم ملی دارد و اعتقاد دارم اگر قرار باشد سرمربی جدیدی هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد تا 
بخواهد بازیکنان را بشناسد و با فوتبال ایران آشنا شود زمان زیادی را از دست خواهیم داد اما اسکوچیچ از فوتبال ما شناخت خوبی دارد. بازیکنان را می شناسد، 

به خصوصیات اخالقی آنها واقف است و همین فاکتورها می تواند عامل موفقیت تیم ملی در جام جهانی شود.

تغییر سرمربی تیم ملی به صالح نیست
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غنا؛ الماس های جام جهانی
تیم ملی فوتبال غنا بعد از یک دوره غیبت به جام 
جهانی بازگشت.تیم ملی غنا در سال ۲۰۰۶ اولین 
تجربه  خود را در جام جهانی کسب کرد و در همان 
اولین دوره توانســت به دور حذفــی راه یابد ولی 
با شکست برابر برزیل حذف شــد و نتوانست به 
دور بعدی برسد. اوج کار غنا به جام جهانی ۲۰۱۰ 
برمی گردد که این تیم بهترین نتیجه را گرفت و به 
یک چهارم نهایی راه یافت و در دیداری جنجالی و 
عجیب برابر اروگوئه شکست خورد. در مقابل، غنا 
در مرحله گروهی شروع خوبی داشت و توانست 

یک بر صفر صربستان را شکست دهد. در ادامه برابر استرالیا یک بر یک متوقف شد و با یک گل 
از آلمان شکست خورد. غنا به عنوان تیم دوم خود را به دور بعد رساند و توانست ۲ بر یک آمریکا 

را شکست دهد.
۸۴ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه ساکر سیتی شاهد دیدار اروگوئه و غنا بودند که بیشتر آنها از 
تنها نماینده آفریقا حمایت می کردند. غنا در حالی میزبان بود که در کشــور خود بازی نمی کرد و 
می توانست تاریخ سازی کند. در اواخر بازی دستان سوارس مانع از عبور توپ به دروازه اروگوئه 
شد. او با دست های خود همچون یک والبیالیست توپ را از روی خط برگرداند. داور کارت قرمز 

را به مهاجم سلسته نشان داد و یک پنالتی به نفع غنا گرفت.
ژیان که پیش از این توانسته بود از این طریق دروازه صربســتان و استرالیا را باز کند پشت توپ 

ایستاد اما در این لحظه حساس ضربه اش را به بیرون زد. 
ساموئل کوفور، عبدی پله، تونی یبوآ، مایکل اسین و کوادو آساموآ بهترین بازیکنان تاریخ تیم ملی 
غنا هســتند. بهترین بازیکن تاریخ تیم ملی غنا عبدی پله بود. الماس درخشان تیم فوتبال غنا 

در دهه هشتاد و ۹۰ که ۳۳ گل در ۷۳ بازی ملی زد، اوج درخشش او در تیم مارسی فرانسه بود.

توماس پارتی
توماس پارتی هافبک تیم ملی فوتبال غنا که ۴۰ بازی ملــی در کارنامه خود دارد در عضویت تیم 
آرسنال اســت و بازیکن محوری تیم آرسنال در خط میانی اســت. او در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ 
بهترین بازیکن سال غنا شد و در ۲۸ سالگی اولین حضور خود را در جام جهانی تجربه خواهد کرد. 
باید دید ترکیب خوب و یک دســت غنا با حضور نفراتی چون پارتی و جوردن آیو که در کریستال 

پاالس بازی می کند چه عملکردی در جام جهانی خواهند داشت.

اتو آدو
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال غنا که در جام جهانی ۲۰۰۶ در فهرست بازیکنان غنا در جام جهانی 
حضور داشت توانســت به عنوان مربی کار بزرگی کند و این تیم را به جام جهانی قطر برساند. تیم 
او در پلی آف توانســت نیجریه را شکســت دهد و جواز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد. 
البته به نظر می رسد غنا به دنبال یک مربی دیگر است تا در جام جهانی خود را نشان دهد و قصد 

پایان همکار با اتو آدو را دارد.

تیم ملی فوتبال غنا در یک نگاه
افتخارات: یک چهام نهایی ۲۰۱۰

بیشترین بازی: آساموا ژیان  با ۱۰۹ بازی
بیشترین گل: آساموا ژیان با ۵۱ گل

عملکرد در دوره قبل: غایب

آقای ژاوی و ذهنیت برنده ای که به بارسلونا هدیه داده

بالندگی و برازندگی

»ژاوی« بازیکن خوب و فوق العاده ای بود،  زینب ذاکر
خوب، بی حاشیه و دوست داشتنی. کنار 
»اینیستا« مغزمتفکرهای بارسلونا بودند. اهالی فوتبال عقیده داشتند 
»مسی« بدون این دو و پاس های جادویی شان، نمی توانست تبدیل 
به ابرستاره جهان فوتبال در عصر حاضر شــود. مغرمتفکر وسِط زمیِن 
بارسا حاال در قامت نفر اول نیمکت مربیگری بارسا برگشته و این بار هم 
فوق العاده ظاهر شده اســت. »ژاوی« تیمی را تحویل گرفت که حتی 
خوشــبین ترین هواداران بارســلونا هم تصور نمی کردند بتواند به این 
زودی ها، شــرایط را به حالت »نرمال« و نه »عالی« برگرداند. درواقع 
انتظارشان این بود که بارسای محبوبشان حداقل چندتاچندتا گل نخورد 
ولی آقای سرمربی کاری کرد کارستان. بارسایی ساخت که هواداران را 
کم کم به یاد روزهای درخشــش بــا »گواردیوال« می بــرد. تیمی که 
مدتهاست نباخته و به سرعت به روزهای اوج خود نزدیک شده است. 
»ذهنیت برنده«؛ این چیزی است که ژاوی در بازی های اخیر به بارسلونا 
هدیه کرده است. بازیکنان بارســا که یک فصل و نیم مثل بازنده ها به 
زمین می رفتند، حاال سوت آغاز مسابقه را در حالی می شنوند که انگار 
بازی را برده شروع کرده اند. ژاوی تیمش را مثل دوران اوج گواردیوال به 

زمین می فرستد؛ گرسنه موفقیت و گلزنی.

جدول اللیگا هم با این اتفاق عجیب تر شده. بارسا با پیروزی در دیدار 
عقب افتاده اش می تواند خودش را بــه ۹امتیازی رئال مادرید در صدر 
جدول برساند. هر ۳تیم بارسا، ســه ویا و اتلتیکو با ۵۷امتیاز در تعقیب 
رئال ۶۹امتیازی قرار دارند. این در حالی است که تا همین ۳ ماه پیش 
به نظر می رسید بارسا و اتلتی نتوانند سهمیه لیگ قهرمانان بگیرند. بارسا 
اگر بتواند مقام دومی خود را تثبیت کند، جواز حضور در سوپرجام فصل 

آینده اسپانیا را هم به دست خواهد آورد.
در فاصله ۸هفته مانده تا پایان اللیگا کمی ســخت اســت صدرنشین 
عوض شــود. رئال مادرید در ادامه فصل با ختافه، سه ویا، اوساسونا، 
اســپانیول، اتلتیکو، لوانته، کادیس و بتیس بازی دارد که نیمی از آنها 
مقابل ســه ویا، اتلتی، اسپانیول و بتیس بسیار ســخت است. لوانته، 
کادیس، سوسیداد، وایکانو، مایورکا، بتیس، سلتاویگو، ختافه و ویارئال 
حریفان آینده بارسلونا هستند که از این میان سوسیداد، بتیس، سلتا و 
ویارئال حریفان سخت تری خواهند بود. لغزش در بازی های باقیمانده 
می تواند سهمیه لیگ قهرمانان یا سوپرجام یا هر دو را از بارسا بگیرد و 

لغزش رئال می تواند قهرمانی را بار دیگر به بارسلونا برگرداند.
برای نخستین بار از ســال ۲۰۲۰، بارســا در ۳ بازی متوالی )۳ برد( در 

نیوکمپ کلین شیت کرد.

پدری هشتمین گل خود برای بارســا در هفتادویکمین بازی اش برای 
این تیم و درحالی که ۱۹سال دارد، به ثمر رساند. اینیستا که پدری با او 
مقایسه می شود، هشتمین گل خود برای بارسا را زمانی به ثمر رساند که 

۱۳۹بازی برای این تیم انجام داده بود و ۲۱سال داشت.
تعداد بازی های پیاپی بدون باخت بارسا با ژاوی هم به ۱۵مسابقه رسید 
که در این میان بازی های بسیار حساس و سختی مثل ال کالسیکو یا 
بازی با تیم های بزرگی مثل ناپولی، سه ویا، والنســیا، بیلبائو، اتلتیکو 

و... هم انجام شده.
برای گل استثنایی پدری نمی توان پاس گلی درنظر گرفت اما از لحاظ 
فرمولی، گلی که او در برد یک بر صفر بارسا به سه ویا زد، با پاس گل دمبله 
بود. حاال بازیکن عصیانگر کاتالون ها در ۱۰بازی اخیر و پس از آنکه مورد 

بی مهری هواداران قرار گرفته بود، ۱۳پاس گل داده است. 
ساختن تیمی جوان، باانگیزه و برگرداندن روحیه جنگجویی به بازیکنانی 
که در روزهایی نه چندان دور، حتی هــواداران آبی و اناری هم خواهان 

جدایی آنها بودند، کاری است که از کسی مثل »ژاوی« برمی آمد. 
و خالصه بعضی ها انگار به دنیا آمده اند که حضورشــان همیشه حس 
خوب به تو بدهد و این همان نعمتی اســت که به بارســلونا داده شده 

است؛ نعمتی به نام آقای ژاوی. 

خبر روز

بدبیاری های شجاع
باشگاه الریان قطر از غیبت مدافع ملی پوش ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

باشگاه الریان قطر لیست رسمی خود برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ را منتشر کرد که 
در این لیست نامی از شجاع خلیل زاده مدافع ملی پوش کشورمان نبود.این باشگاه قطری اعالم 
کرد شــجاع خلیل زاده در اردوی تیم ملی ایران مصدوم به دوحه برگشــته و نمی تواند تیم را در 
رقابت های آسیایی همراهی کند.طبق اعالم باشگاه الریان شجاع خلیل زاده در چند روز آینده در 
کلینیک اسپایر دوحه جراحی می شود تا روند درمانش تکمیل شود.تیم ملی کشورمان در قرعه 
کشی جام جهانی ۲۰۲۲ در گروه دوم مسابقات با تیم های آمریکا، انگلیس و برنده پلی آف اروپا 
رقیب شد. اولین بازی شاگردان اسکوچیچ در جام جهانی در تاریخ ۳۰ آبان مقابل انگلیس است.

 

شکست یاران محبی از یاران طارمی
تیم فوتبال پورتو در حضور مهدی طارمی به برتری خانگی دست یافت.

در چارچوب رقابت های هفته بیست و هشتم لیگ برتر پرتغال، تیم فوتبال پورتو با حضور مهدی 
طارمی در جمع نیمکت نشــینان، میزبان ســانتاکالرا بود و تیم مهمان محمد محبی را در لیست 
بازیکنان خود نداشــت  .رقابت تا دقیقه سی و هشتم بدون به ثمر رســیدن گل در جریان بود که 
ترکیب گل ساز پورتو دست به کار شــد و پاس ویتور فریا به فابیو ویرا دروازه سانتاکالرا را گشود.
فابیو ویرا برای دبل تنها ۳ دقیقه زمان نیاز داشت و گل دومش را در دقیقه چهل و یکم ثبت کرد.

نیمه اول این دیدار با پیشتازی پورتو به پایان رسید.
 

شرط پیروانی برای مصاحبه با خبرنگاران
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تســاوی تیمش برابر تیم هوادار برای مصاحبه با خبرنگاران 
درخواستی را مطرح کرد.افشــین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرســپولیس بعد از تساوی تیمش 
برابر تیم هوادار گفت: هر وقت به ما امتیاز معیشتی دادند مصاحبه می کنم.همچنین هیچ کدام 
از بازیکنان و اعضای کادرفنی پرســپولیس هم پس از پایان بازی حاضر به گفت و گو با رسانه ها 

نشدند.
 

شکست بدرقه راه لژیونرهای ایرانی!
تیم فوتبال شباب االهلی در حضور لژیونرهای ایرانی بازی را به مدعی صدرنشینی واگذار کرد.در 
چارچوب رقاب های هفته بیستم لیگ برتر امارات امشب تیم فوتبال شباب االهلی همراه احمد 
نوراللهی در ترکیب اصلی و مهدی قایدی در جمع نیمکت نشــینان، به دیدار الجزیره رفت.پاس 
عبدا... رمضان به میلوس پایه گذار گل اول الجزیره در دقیقه هجدهم بود. عبدا... دیابی نیز روی 
پاس علی مبخوت گل دیگری را برای این تیم به ثمر رســاند.احمد نوراللهی در دقیقه شــصت و 
چهارم در پی تعویض از زمین خارج و مهدی قایدی در نتیجه تعویضی دیگر وارد زمین شد.یحیی، 

۲ دقیقه پس از این تعویض ها موفق شد دروازه الجزیره را باز کند.
 

تیاگو فریرا به تراکتور پیوست
مدیر برنامه های مدافع پرتغالی مدنظر تراکتور باحضور در دفتر مدیرعامل این باشگاه، به نمایندگی 
از تیاگو فریرا قرارداد اولیه این بازیکن را با میرمعصوم سهرابی امضا کرد. براین اساس خبر رسمی 
انتقال تیاگو فریرا به تراکتور بعد از اخذ جواب تست ایفمارک رســمًا رسانه ای خواهد شد.تیاگو 
فریرا که روز یکشنبه به تبریز ســفر کرده بود، با حضور در استادیوم ســهند دیدار تراکتور و مس 

رفسنجان را از نزدیک تماشا کرد.

مستطیل سبز

خیز باند سعودی-اماراتی 
برای کنار زدن تیم های ایرانی

گزارش ها حاکی از آن اســت پروژه کنار زدن 
باشگاه های ایران از »لیگ نخبگان« در آسیا 

استارت خورده است.
مهمترین تصمیم کمیته اجرایی AFC ایجاد 
لیگی جدید در ســطح فوتبال آسیا با عنوان 
»لیگ نخبگان« بود کــه تقریبا کپی از پروژه 
»ســوپر لیگ اروپا« اســت. اما این تفاوت 
که پروژه ســوپر لیگ اروپا از ســوی رئال، 
یوونتوس و بارســلونا طرح ریزی شــد و به 
نوعی کودتایی علیه یوفا بود اما پروژه »لیگ 
نخبگان« در آسیا از سوی خود شیخ سلمان 
رییس AFC  پیشنهاد شــده تا درآمدزایی 
باشــگاه های برتر قاره بهبود یابد.در جلسه 
هفته گذشته مقرر شد نمایندگان فدراسیون 
های عربســتان، امارات، قطر و ازبکســتان 
تشــکیل دهنده کارگروهی بــرای تصمیم 
گیری درباره باشگاه های غرب آسیا در زمینه 
»لیگ نخبگان« باشند. ایران کرسی در این 
کارگروه نداشــت تا تصمیم گیرنــده آینده 
پولی باشــگاه های ایران به دست سعودی 
ها و اماراتی ها باشد.اما گزارش های جدید 
از فوتبال آســیا حاکی از آن است به نظر می 
رســد کم کاری فدراســیون فوتبال به جایی 
رسیده که کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
گرفته »لیگ نخبگان« را بدون حضور باشگاه 
های ایران برگزار کند.ایران به عنوان یکی از 
قدرت های فوتبال آســیا بدون شک باید در 
لیگ نخبگان جایگاه داشــته باشد و در کنار 
عربستان در غرب آسیا به عنوان قطب فوتبال 
آسیا به شــمار می آید. اما کم کاری ها و تنها 
حضور فیزیکی مهدی تاج در جلسه AFC به 
نظر می رسد باعث شــود باشگاه های ایران 
ضربه بزرگی از درآمدزایی در فوتبال آســیا 
ببینند.طبق گزارش نشریه »االتحاد« امارات، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا مقرر کرده تا ۴ 
فدراسیون تعیین شده )عربستان، امارات، 
قطر و ازبکســتان( وظیفه تشــکیل »لیگ 
نخبگان« را برعهده بگیرند.این نشریه معتبر 
اماراتی در ادامه مدعی شد: در لیگ نخبگان 
تنها باشگاه هایی حضور دارند که از ابتدا لیگ 

فوتبالشان حرفه ای بوده است. 

 آقای سرمربی کاری کرد کارستان. بارسایی ساخت 
که هواداران را کم کم به یاد روزهای درخشش با 
»گواردیوال« می برد. تیمی که مدتهاست نباخته و 
به سرعت به روزهای اوج خود نزدیک شده است. 
در  ژاوی  این چیزی است که  برنده«؛  »ذهنیت 

بازی های اخیر به بارسلونا هدیه کرده است.

قطر 2022

عکس خبر

نظر ام باپه تغییر کرد
ســتاره جوان پاریســی ها در تابستان 
گذشته تا آســتانه جدایی از پاری سن 
ژرمن پیش رفت اما در نهایت پیشنهاد 
نجومــی رئال مادرید توســط ســران 
باشگاه رد شــد. تا چند هفته قبل همه 
چیز برای انتقال رایگان و آزاد ام باپه به 
سانتیاگو برنابئو آماده به نظر می رسید 
اما از قرار معلوم نظر مهاجم ۲۳ ســاله 
تغییر کرده؛ حداقل این چیزی اســت 
که رسانه مشهور فرانسوی مدعی شده.

عضو کمیته داوران فدراســیون فوتبال گفت: با این 
هجمه هایی که به داوری ها وارد می شــود باید از 

پلیس راهور استفاده کنیم.
علی خســروی در خصوص ناراحتی رضا درویش 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از بازی با هوادار 
نسبت به داوری ها و این ادعا که نتایج جای دیگری 
رقم می خورد و این تیم باید با اشــتباهات داوری 
امتیاز از دســت بدهد، اظهار داشــت: مســئولیت 
چیدمان داوری ها مستقیم به خود آقای افشاریان 
مربوط می شــود و اعضای کمیته داوران نقشی در 

این باره ندارند اما با این صحبــت هایی که در مورد 
داوری ها می شود من فکر می کنم برای جلوگیری 
از این هجمه ها فقط پلیس راهور به درد می خورد.

وی افزود: پلیس راهور خیلی خوب جریمه می کند و 
حتی ممکن است در خیابان هایی هم که نرفته باشی 
برایت جریمه بنویسند. اکنون هجمه ها علیه داوری 
هم طوری اســت که ما ســراغ پلیس راهور برویم. 
خسروی در خصوص اینکه آیا کمیته های انضباطی 
و اخالق در مورد این ادعاهــا ورود نمی کنند، گفت: 
مشخصا باید این کمیته ها ورود کنند. البته من هیچ 

کدام از اعضای این دو کمیته را نمی شناســم. هیچ 
جلسه ای هم با این عزیزان نداشته ایم و خود کمیته 
داوران هم کال دوبار جلسه برگزار کرده ایم. البته این 
را هم بگویم من با پیشنهاد یحیی گل محمدی کامال 
موافق هستم و از برگزاری جلسه با مربیان و مدیران 

باشگاهی استقبال می کنم.

خسروی در واکنش به ادعای پرسپولیسی ها: 

برای هجمه های داوری باید از پلیس راهور استفاده کنیم
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 اختصاص 20 درصد امدادرسانی اورژانس اصفهان به
 حوادث رانندگی

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث استان اصفهان گفت: ۲۰ درصد امدادرسانی های 
اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۰ مربوط به سوانح رانندگی بود.فرهاد 
حیدری گفت: سال گذشته اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان به ۱۵۲ هزار و ۵۲۸ ماموریت 
اعزام شــدند که بالغ بر ۲۰ درصد مربوط به حوادث رانندگی بوده اســت.از این تعداد ۱۲۱ هزار و ۶۴۰ 
ماموریت غیرتصادفی و ۳۰ هزار و ۸۸۸ مورد تصادفی بود. به گفته او از مجموع ماموریت های تصادفی 
سال قبل، ۲۷ هزار و ۲۶۰ مورد در محدوده شهری و ۳ هزار و ۶۲۸ مورد جاده ای بود.سرپرست اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرســتان اصفهان با برخورداری از ۵۷ پایگاه امدادرســانی شامل ۴۲ پایگاه شــهری و ۱۴ پایگاه 
جاده ای و یک اتاق فرمان به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات فوریت های پزشکی به بیماران 
و مصدومان اورژانسی اســت. براساس آخرین آمار منتشره پزشــکی قانونی سال گذشته بیش از 

۸۹۰ نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان باختند که این رقم ۹ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بود.
 

افزایش 8۵ درصدی مسافران پایانه های مسافربری اصفهان
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از افزایش ۸۵ درصدی تعداد مسافران 
پایانه های مســافربری کالنشــهر اصفهان خبر داد.علی اکبر رســالت گفت: ســازمان پایانه های 
مسافربری در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به مسافران، از اواسط بهمن سال 
۱۴۰۰ برنامه ریزی کاملی را پیاده سازی کرد.به گفته او پایانه های کاوه، صفه، صمدیه، جی و زاینده رود 
نیز برای استقبال از مسافران نوروزی آماده سازی شده بود.زیباسازی، مبلمان شهری، رنگ آمیزی، 
فضای سبز، گل کاری و قســمت های خدماتی پایانه های همچون اســتراحت گاه های رانندگان و 
هتل های پایانه های پنج گانه بازسازی شد و از بیست وپنجم اسفند پایانه ها به صورت شبانه روزی و 
در سه شیفت کاری به مسافران خدمت رسانی کرد.او می گوید با توجه به کاهش شیوع ویروس کرونا 
تعداد مسافران پایانه های مسافربری شهر اصفهان با افزایش ۸۵ درصدی مسافر مواجه شد که در 
نوروز امسال در سطح پایانه های شهر اصفهان بیش از ۱۷ هزار سرویس انجام شد و در مجموع بیش 

از ۳۷۰ هزار مسافر جابه جا شدند.
 

مهار حریق نیزارهای محدوده پایگاه هوانیروز اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مهار حریق نیزارهای محدوده پایگاه هوانیروز اصفهان 
توسط نیروهای آتش نشانی خبر داد.منصور شیشه فروش گفت: آتش سوزی نیزار ها اعالم و با حضور 
نیرو های آتش نشانی و امداد و نجات پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان، به سرعت مهار شد.او 
دلیل بروز این حادثه را گرمای هوا عنوان کرد و گفت: وقوع این حریق هیچ خســارتی دربرنداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تاثیر گرما بر پوشش گیاهی خشک از شهروندان 
خواست تا از رها کردن اشیای فلزی در طبیعت که باعث شعله ور شدن گیاهان خشک در بستر زمین 

می شود، خودداری کنند.پایگاه هوانیروز اصفهان در محدوده جنوب کالنشهر اصفهان قرار دارد.
  

انتصاب جدید در شهرداری اصفهان
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با صدور حکمی »مسعود توکلی پور« را به سمت سرپرست اداره  کل امور 
فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی منصوب کرد.وی در متن حکم خود خطاب به مسعود توکلی پور آورده 
است: »بنا به پیشنهاد معاون محترم عمران شهری و با عنایت به تجارب، تعهد و سوابق جنابعالی، به 
موجب این حکم و با حفظ سمت، شما را به عنوان سرپرست اداره کل امور فنی و نظارت بر پروژه های 

عمرانی منصوب می نمایم.«

سقف خانه خدا بر سر بی پناهان

مسجدی که مامن شد

مسجدی که به نام خدا سند خورده این روز ها 
به مأمنی برای بی پناهــان و کارتن خواب ها 
تبدیل شده اســت.مامنی امن در خانه ای که به نام خدا سند خورده چند 
ماهی اســت که از بی خانمان ها میزبانی می کند و ســفره کرامت و عطا و 
بخشش در آن پهن شده است. مسجدی که »خانه پدری« را در خود جای 
داده تا تجلی بخش اســمًا الهی باشــد. یا َملَجَا ُکلِّ َمطُرود … ای پناه هر 
طرد شده...مصالی مسجد قبا واقع در شمال شهر اصفهان و در محدوده 
ملک شهر از بهمن   سال ۱۴۰۰ تا به امروز در های خود را به روی بی خانمان ها 
و کارتن خواب ها باز کرده تا به نقش اصلی مســاجد که از دیرباز بر آن تکیه 

شده به کمک همنوعان و بی سرپناهان به عنوان جزئی از عبادت بپردازد.
چنین بــاوری نقطه آغازین ارائــه خدمات هدفمند بــه کارتن خواب ها و 
بی خانمان ها توسط »حجت االســالم روح ا... فیاض« امام جمعه وقت 
مسجد قبا انجام شده که این اقدام را حرکتی نو در سطح مصلی های نماز 
جمعه کشــور می داند و  می گوید: به دلیل اینکه این طرح در نزدیکی ایام 

والدت امام علی )ع( آغاز شد نام طرح را »خانه پدری« گذاشتیم.

خانه ای هدفمند برای رسیدگی به بی پناهان
او می گوید: در دو بخش کارتن خواب ها و کودکان کار فعالیت خود را همراه با 

گروه های جهادی و خیریه ها آغاز کردیم، در این طرح با استفاده از اتوبوسی 
به محل های تجمع افراد کارتن خــواب مراجعه و بــرای آن ها در خصوص 
ساماندهی و اسکان و برنامه هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده توضیحاتی 
ارائه می دهیم و هرکدام که مایل باشند با ما همراه خواهند شد که البته هیچ 
اجباری برای ملحق شدن به این مجموعه وجود ندارد.حجت االسالم فیاض 
گفت: ضمن انتقال و حضور در مســجد مشــخصات این افراد و مشکالتی 
نظیر بیماری ها، نیاز های داروی و پزشــکی و اعتیاد آن ها ثبت خواهد شد. 
بعد از پذیرش یک دست لباس نو به آن ها اهدا می شود، استحمام، اصالح 
مو و صورت توســط نیرو های جهادی انجام و با غذایی گرم از آن ها پذیرایی 
می شود. یک مددکار بهزیستی هر شب در این مسجد برای بررسی صحت و 
سالمتی آن ها مستقر است؛ با یک مرکز ترک اعتیاد هم هماهنگی شده که به 
صورت رایگان افرادی که مایل به ترک هستند را پذیرش کند و در صورت ترک 

اعتیاد هم به آن ها تضمینی برای فراهم کردن زمینه اشتغال داده می شود.

حصاری خودساخته از مساجد
به گفته امام جمعه مسجد قبای ملک شــهر، اجرای این فعالیت ها کاماًل 
مردمی اســت و با اینکه ۱۲ ارگان در خصوص افراد بی خانمان مسئولیت 
دارند، اما در حد توان پا به میدان نهادیم تا مشــکالت این اقشار ضعیف و 

آسیب دیده را برطرف و اثبات کنیم که ائمه جماعات و مساجد می توانند در 
این مسیر نقش مهمی را ایفا کنند؛ این افراد بی پناه و از همه جا طرد شده 
احتیاج به توجه، پناه و محبت دارند و زمانی که وارد مســجد می شوند با 
حالتی تعجب و شوک از این کرامت و محبت خوشحال می شوند و دیدگاه 
آن ها حتی به دین و روحانیت تغییر می کنــد.او گفت: تاکنون ۹۹ درصد از 
مردم از این طرح استقبال و کمک کرده اند و یک درصدی هم داشتیم که 
گفتند مسجد متولی این کار نیست و نباید به پناهگاه تبدیل شود و در پاسخ 
باید گفت که تعریف ما از مسجد چیســت و نباید به حصار خودساخته و 
تعریف ناقصی از عبادت خالصه شود که به نماز خواندن محصور شود البته 
که نماز خواندن اهمیت باالیی دارد، اما فقط عبادت نماز خواندن نیست و 

توجه به محرومین و بی پناهان جز رسالت اجتماعی یک مسلمان است.

چه کسی عهده دار رسیدگی به کارتن خواب ها ست
الهام حاجی حسینی یکی از مددکاران اجتماعی حاضر در این مسجد است 
که با توجه به تجربه مددکاری و کمک به کارتن خواب ها می گوید: تصور اینکه 
کارتن خواب ها افرادی خشن و خطرناک هســتند بین عموم مردم رواج 
پیدا کرده در صورتی که با یک بار برخورد با این افراد متوجه می شوید که چه 
افراد مهربانی هستند و مانند سایر افراد به احترام و توجه نیاز دارند. چنین 
افرادی با دیدن یک محبت کوچک و احترام رفتار متقابلی نشان می دهند 
که این رفتار ها به ویژه در مسجد قبا با تاکید امام جماعِت این مسجد بر رفتار 
محترمانه به وضوح قابل رؤیت است.او گفت: تاکنون برخی از کارتن خواب ها 
با توجه به مهارت و یا شغلی که در گذشــته داشتند و با قول ترک اعتیاد به 
زندگی امیدوار شدند در واقع می توان گفت که این مکان به صورت هدفمند 
برای این معضل و آســیب اقدام می کند، این در حالی اســت که وظایف 
نگهداری و اسکان کارتن خواب ها به عهده بهزیستی است که این چند سال 
در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده و همیشه دم از کسری بودجه می زند 
و شــهرداری هم خارج از وظایفش برای کارتن خواب ها هزینه کرده که آن 

هم به دلیل فقدان تخصص اغلب بیهوده بوده است.

تناقض در اقدامات شهرداری

این روانشــناس و مددکار اجتماعی می گوید: از ایراداتــی که می توان به 
شهرداری گرفت این است که کارتن خواب ها و بی خانمان ها را برای مدتی 
در آرام ســرا زندانی می کنند که تنها به خوردن و خوابیدن و تماشای فیلم 
مشغول می شوند بدون هیچ گونه مهارت آموزی.او گفت: به عبارتی می توان 
گفت شــهرداری به صورت هدفمند جمع آوری نمی کند بلکه تنها هدفش 
جمع کردن از دید مردم است و با وجود اینکه همچنان روزانه حدود ۸۰ الی 
۹۰ کارتن خواب در منطقه حاشیه مشــاهده می شود، اعالم می کنند که ما 
کارتن خواب ها را جمع کردیم.حاجی حسینی معتقد است که باید افرادی 
که در این کار ها خبره هستند و مراکزی که در این زمینه فعالیت داشتند را به 
هم افزایی بیشتر فرابخوانیم حتی نیرو های جهادی هم پای کار بیایند، اما 
تنها در صورتی این اقدامات مفید و مؤثر واقع می شود که هدفمند هزینه کنند 

و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

پویش نه به ته ســیگار در اصفهان با جمع آوری ۲۵ 
هزار ته سیگار در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان اجرا 
شــد.مدیر ســازمان مردم نهاد »محافظان طبیعت 
شــاد« با اشــاره اینکه یکی از مضرترین زباله ها در 
طبیعت ته سیگار است گفت: یک ته سیگار قابلیت 
خشکانیدن یک درخت را دارد به همین جهت سازمان 
مردم نهاد محافظان طبیعت برای اولین بار در کشور 
اقدام به راه اندازی پویشی تحت عنوان »پویش نه به 
سیگار« در شــهر اصفهان کرده است.رسول حیدری 

هدف این پویش جمــع آوری ته ســیگار از فضای 
سبز شــهر اصفهان بیان کردو افزود: به همین جهت 
اجرای این پویش به صورت پایلوت در گذر فرهنگی 
چهارباغ انتخاب شــد، زیرا رشد نکردن شمشاد ها و 
پوشش گیاهی در گذر فرهنگی چهارباغ به خاطر نور 
کم نیست بلکه بخاطر رهاسازی بیش از حد ته سیگار 
در این مکان است.وی با بیان اینکه پویش »نه به ته 
سیگار« از پانزدهم اسفندماه سال گذشته آغاز شده 
گفت: از پانزدهم اسفندماه تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار 
ته ســیگار از گذرفرهنگی چهارباغ جمع شده است.
حیدری افزود: در حال حاضر گذرفرهنگی چهارباغ 
از وجود ته ســیگار عاری شده و پارک هشت بهشت 
اصفهان مکان جدید برای جمع آوری ته سیگار است 
ضمن اینکه بســیاری اعضا به غیــر از گذرفرهنگی 

چهارباغ داوطلب شدند که ته سیگار های بوستان و 
فضای ســبز نزدیک محل زندگی خود را جمع آوری 
کنند.وی با اشاره به معرفی شــهر اصفهان به عنوان 
اولین شهر خالی از ته سیگار در کشور گفت: اعضای 
این ســازمان ســیگار های جمع آوری شده را همان 
روز درون بطــری یک بار مصرف به ســازمان مردم 
نهاد طبیعت شــاد تحویل می دهند و قرار است این 
ته ســیگار ها به کارخانه ای به تهران جهت بازیافت و 
تولید یک نوع مبلمان شــهری که از ته سیگار است، 
تحویل داده شود.مدیر سازمان مردم نهاد »محافظان 
طبیعت شاد« با بیان اینکه پویش »نه به ته سیگار« 
همچنان ادامه دارد افزود: قرار است که این پویش 
دائمی شود و شــهر اصفهان را به عنوان اولین شهر 

خالی از ته سیگار در کشور معرفی کنیم.

اجرای پویش »نه به ته سیگار« در اصفهان

ضرورت تزریق واکسن دانشجویان دانشگاه آزاد شاهین شهر
معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر گفت: دانشجویانی که به صورت حضوری در 
کالس درس حضور پیدا می کنند ملزم به تزریق ۲ دز واکســن بوده و دانشــجویانی که در خوابگاه 
مســتقر هســتند نیز ملزم به تزریق ۳ 
دز واکسن هســتند.حمیدرضا خدایی، 
معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شاهین شهر اظهار کرد: دانشجویانی که 
به صورت حضوری در کالس درس حضور 
پیدا می کنند ملزم به تزریق ۲ دز واکسن 
بوده و دانشجویانی که در خوابگاه مستقر 
هستند نیز ملزم به تزریق ۳ دز واکسن 
هستند.وی با اشــاره به اینکه نخستین 
کالس حضوری در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شاهین شهر یکشنبه چهاردهم فرودین ماه برگزار شــد، اظهار کرد: تمام کالس ها در دانشگاه 
آزاد اسالمی به صورت حضوری نیست و دروس عمومی و دروس گروه معارف همچنان به صورت 
مجازی و از پیش تعیین شده در حال برگزاری است.وی تصریح کرد: سایر دروس شامل دروس 
پایه، اصلی، تخصصی و دروس آزمایشــگاهی و کارگاهی که بالغ بر ۷۵ درصد دروس هســتند به 
صورت حضوری در حال برگزاری اســت.خدایی، درباره ظرفیت کالس ها در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شاهین شهر مطرح کرد: مطابق با ابالغیه جدید کالس های با ظرفیت بیش از ۴۰ نفر نباید به 
صورت حضوری برگزار شود و اساتید موظفند بعد از ۴۵ دقیقه تدریس ۱۵ دقیقه کالس را تعطیل 
کنند و همچنین در طول مدت تدریس باید تهویه کالس از طریق باز گذاشتن پنجره ها صورت پذیرد.

 

یک تن موادغذایی فاسد در نطنز کشف و معدوم شد
رییس شبکه بهداشت و درمان نطنز ضمن اشاره به پلمب ۳ واحد متخلف در طرح بسیج سالمت 
گفت: ۱۰۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاســد در نطنز کشف و معدوم شد.محمدعلی گلی زواره، رییس 
شبکه بهداشت و درمان نطنز، ضمن اشاره به پلمب ۳ واحد متخلف در طرح بسیج سالمت اظهار 
کرد: ۱۰۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در نطنز کشف و معدوم شد.وی با اشاره به فعالیت بازرسان 
بهداشت محیط شبکه بهداشــت و درمان نطنز در برنامه بسیج سالمت نوروزی ۱۴۰۱ اظهار کرد: در 
راستای اجرای برنامه بسیج سالمت نوروزی از ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین تعداد ۵۰۹ واحد اعم 
از اماکن و مراکز حساس در سطح شهرستان نطنز مورد بازرسی قرار گرفت.مدیر شبکه بهداشت و 
درمان نطنز ضمن اشاره به جزئیات اقدامات صورت گرفته در طرح بسیج سالمت نوروزی شهرستان 
نطنز گفت: در این بازدیدها ضمن تذکرات و آموزش های الزم به متصدیان، ۳ واحد متخلف پلمپ 
شد.وی از کشف و معدوم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته خبر داد و تاکید کرد: در این مدت مقدار  
۱۰۸۸ کیلوگرم مواد تاریخ گذشته و نیز تعدادی قلیان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی جمع آوری، 

توقیف و معدوم شد.
 

صرف بیش از 1۵ میلیارد تومان طرح های عمرانی برای 
آرامستان های کاشان

سید محمدحسین علوی زاده، سرپرست ســازمان آرامستان های شهرداری کاشــان، با اشاره به 
تخصیص ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به این ســازمان در سال ۱۴۰۱ گفت: افزون بر ۱۵ 
میلیارد تومان از این اعتبار صرف طرح های توســعه ای و عمرانی می شــود که مسقف کردن گلزار 

شهیدان دارالسالم در اولویت است.

اخبار

خبر روزشهرستان ها

مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 

اصفهان خبرداد

ناوگان تاکسیرانی اصفهان 
آماده سرویس دهی به 

مدارس
مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان از آمادگی 
ناوگان تاکســیرانی برای سرویس دهی به 

مدارس خبر داد.
محمد پرورش بــا اعالم این خبــر گفت: با 
توجه به تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا 
و اعالم آموزش و پرورش برای بازگشــایی 
مدارس، پس از تعطیالت نــوروز و برگزاری 
کالس های درس به صورت حضوری، سازمان 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان شرکت های 
حمل و نقل دانش آموزی را فعال کرد و مقرر 
شــد خودروهایی که در این حــوزه فعالیت 
می کنند فراخوان شوند.مدیر عامل سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان از فعالیت ۴۵ 
شرکت برای سرویس دهی به دانش آموزان 
خبــر داد و اظهار کرد: فعالیت شــرکت های 
حمل و نقل دانش آموزی در دوران شــیوع 
کرونا متوقف شــده بوده، اما بــا وجود همه 
مشکالت، اکنون این شرکت ها با تمام توان 
آماده خدمت رسانی به دانش آموزان هستند.

پرورش از والدین دانش آموزان خواســت 
درخواســت خود را برای استفاده از خدمات 
ســرویس مدارس به مدارس اعالم کنند و 
افزود: با توجه به محدودیت زمانی که برای 
ارائه سرویس دهی داریم، خانواده ها از ۱۴ 
تا۱۸ فروردین ماه فرصت دارند درخواســت 
اولیه خود را با واریــز مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به 
عنوان پیش پرداخت اعالم کنند.وی با بیان 
اینکه پس از ثبت نام خانواده ها، شرکت های 
حمل و نقل دانش آمــوزی طبق تعرفه های 
مصوب، هزینه های سرویس را به خانواده ها 
اعالم می کننــد، گفــت: تفاهم نامه ای بین 
شــرکت و خانواده هــا امضاء خواهد شــد، 
ضمن اینکه ســرویس دهی با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز اجرای پویش »مدیرشو« در ساختمان های بلند مرتبه شهر اصفهان خبر داد.غالمرضا ساکتی گفت: در 
آستانه فرا رسیدن سال جدید اقدامات فرهنگی آموزشی گسترده ای جهت اطالع رسانی به شهروندان انجام گرفت که یکی از این اقدامات آغاز اجرای طرح پویش 
مدیر شو در ساختمان های بلند مرتبه شهر اصفهان جهت مدیریت اصولی و تفکیک پسماند در این مراکز بود.او گفت: تعداد ۵۰۰ عدد پوستر با عنوان »مدیرشو« توسط 
کارشناسان آموزش شهروندی و ناظرین معاونت اجرایی در بین ساختمان های بلندمرتبه سطح مناطق پانزده گانه همراه با آموزش به سرایداران و نمایندگان هیئت 
مدیره ساختمان ها توزیع و در تابلو اعالنات ساختمان ها جهت بهره برداری کلیه ساکنان نصب گردید. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
مجموعه »مدیر شو« در راستای مدیریت اصولی تفکیک پسماند از مبدا تهیه شده که شهروندان با مطالعه این مجموعه ضمن آشنایی با انواع پسماند و راهکار های 
اجتناب و کاهش، در خصوص نحوه مدیریت صحیح آن نیز اطالعات الزم را کسب خواهند کرد.  او گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر توسعه فرهنِگ 
تفکیک از مبدأ تأکید دارد.طرح پویش »مدیر شو« در قالب پنج مجموعه آموزشی تهیه شده که گروه های هدف مورد نظر ساختمان های بلند مرتبه، فروشگاه های 
میوه و تره بار، ادارات، بانک ها، مدارس، هتل ها، رستوران ها، آرایشــگاه ها و مراکز تولید کننده پسماند ویژه خانگی است که مجموعه محتوا های تولیدی به صورت 

ادواری بین مراکز هدف توزیع گردد.

اجرای پویش همگانی »مدیرشو« در ساختمان های بلند شهر

مراسم جزء خوانی 
قرآن کریم در 
حسینیه رضوی

مراسم جزء خوانی قرآن کریم 
همزمــان با ایام مــاه مبارک 
رمضان، در حســینیه رضوی 

برگزار می شود. 

وز عکس ر

ریحانه شهبازی 



چهار شنبه 17 فروردین  1401 / 04 رمضان 1443 / 06 آوریل  2022 / شماره 3498

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

رتبه: 4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

معاون مسکن و ساختمان ادار ه کل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
مطابق با اعالم وزارت راه و شهرســازی متقاضیان  بهره مندی از تســهیالت 
نوسازی در بافت فرسوده استان اصفهان، 150 میلیون تومان  از وام نوسازی 
مســکن در این مناطق را با ســود صفر دریافت می کنند.امیر زاغیان معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف تســهیالت ساخت مسکن در 
کالنشــهر اصفهان 400 میلیون تومان، ســایر شهرهای اســتان 300 میلیون 
تومان و روستاها 250 میلیون تومان تعیین شــده است. وی اذعان داشت: 
بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی متقاضیان بهره مندی از تسهیالت نوسازی 
در بافت فرسوده، 150 میلیون تومان از وام نوسازی مسکن در این مناطق را با 
سود صفر دریافت می کنند.زاغیان افزود: تسهیالت نوسازی مسکن در بافت 
فرسوده متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت تدریجی )10 درصد در 
مرحله پی کنی- فنداسیون-آماده سازی زمین، 40 درصد در مرحله اسکلت 
و سقف، 25 درصد در مرحله سفت کاری و 25 درصد در مرحله نازک کاری( 
پرداخت می شود. و هزینه های آماده سازی زمین پس از پی کنی و فنداسیون 

قابل لحاظ است. معاون مسکن و ساختمان ادار ه کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان بیان داشــت: مالکان مســکن، می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع 
رسانی شرکت بازآفرینی شهری ایران و با وارد کردن کدپستی منزل مسکونی 
خود از واقع شدن آن در بافت فرسوده استعالم گرفته و برای دریافت تسهیالت 
نوسازی بافت فرسوده اقدام کنند.وی با بیان اینکه دریافت وام نوسازی بافت 
فرسوده نیازی به هیچ گونه سپرده گذاری بانکی ندارد. اذعان داشت: عالوه بر 
این مالکان می توانند از امتیازات دیگری مانند انشعابات رایگان آب، برق و گاز 
استفاده کنند. همچنین شهرداری برای مجوزهای ساخت و ساز این دسته از 
مالکان تخفیف های ویژه قائل شده است.زاغیان تشریح کرد: تمام مالکان و 
انبوه سازانی که در بافت هدف بازآفرینی شهری اقدام به ساخت و ساز کرده اند 
و مالکانی که پالک آنها در این مناطق قرار دارد، پروانه ساخت و ساز را دریافت 
کرده و پروژه آنها حداقل 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، می توانند با 
مراجعه به سامانه ثمن و انتخاب گزینه )تسهیالت ساخت- بافت فرسوده( 
و یا سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران فرآیند ثبت نام دریافت تسهیالت 

نوسازی بافت فرسوده را انجام دهند.

 رضا دهقانی با اشاره به این که با اجرای این طرح 28 روستای شهرستان اردستان 
از آبرســانی پایدار بهره مند می شــوند، افزود: این طرح از تیر ماه سال گذشته و با 
اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان به صورت امانی آغاز شده است.وی با بیان 
این که طول این پروژه 28 کیلومتر است بیان کرد: 16 کیلومتر از این خط انتقال اجرا 
شده و 12 کیلومتر باقی مانده است.وی با اشــاره به این که در این طرح یک حلقه 
چاه جدید نیز حفر و تجهیز خواهد شــد گفت: در حال حاضر آب شــرب شهرهای 
اردســتان و زواره از سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ تامین می شود و 2 حلقه چاه 
عمیق در اردستان و 4 حلقه چاه نیز در شهر زواره برای کمک به تامین آبرسانی پایدار 
این شهرها در مدار بهره برداری قرار دارند. دهقانی تصریح کرد: جمعیت شهرستان 
اردستان 43 هزار نفر است که 28 هزار نفر در شهرها و 15 هزار نفر در روستاها سکونت 
دارند ضمن این که جمعیت شهرستان اردستان در ایام تعطیل با ورود گردشگران به 
60 هزار نفر نیز می رسد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه شهر اردستان، مهاباد 
و زواره و152 روستا تحت پوشش خدمات آبفای اردستان هستند که آب مورد نیاز 

ساکنان107 روستا به صورت پایدار و 45 روستا به صورت سیار تامین می شود.

770 اشتراک رایگان در ســال 1400 به مددجویان و ایثارگران و اماکن واجد شرایط 
در استان اصفهان واگذار شد.شرکت گاز استان اصفهان، سرپرست این شرکت بیان 
داشت: در راســتای مســئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم 
جامعه، در سال گذشــته تعداد 770 اشــتراک رایگان به مدد جویان کمیته امداد، 
بهزیستی و ایثارگران و اماکن واجد شرایط واگذار شده است. ابوالقاسم عسکری، 
تصریح کرد: از این تعداد 147 مورد به مددجویان کمیته امداد، 159مورد به مددجویان 
بهزیستی، 102 مورد به خانواده معظم شهدا، 238 مورد به جانبازان و 124 مورد نیز 
به سایر واجدین شرایط واگذار شده اســت.مهندس عسکری، افزود: همچنین در 
راستای این طرح بخشودگی؛ امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشترک مانند 
مساجد حسینیه ها و اماکن مذهبی از گازطبیعی در این استان فراهم شده است.

وی افزود: مددجویان نهادهای حمایتی و جانبازان باالی 25 درصد در صورتی که تا 
کنون از امتیاز اشتراک گاز رایگان بهره مند نشده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از 
نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز استان برای یک مرتبه کنتور و اشتراک رایگان دریافت 
نمایند.سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، در پایان برمصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 

در تمامی بخش های خانگی، صنعتی و عمومی تاکیــد کرد و گفت: رعایت الگوی 
مصرف تاثیر بسزایی بر استمرار ارائه خدمات گازرسانی به بیش از 5 میلیون جمعیت 

و صنعت استان و حفظ منابع ملی کشور خواهد داشت.

با هزینه ای بالغ بر 34 میلیارد ریال بیش از 12 کیلومتر از شبکه توزیع آب در 9 
روستای شهرستان تیران و کرون اصالح و بازسازی شد.مدیر آبفای شهرستان 
تیران و کرون خاطرنشان کرد: در این عملیات 12 هزار و 600 متر از شبکه فرسوده 
آبرسانی به روستاهای میرآباد، جاجا، علی آباد، بودان، گنهران، تقی آباد، الور، 
هومان و حسین آباد اصالح و بازسازی شد.سعید عابدینی با اشاره به این که 
599 انشعاب آب نیز در این عملیات اصالح و بازسازی شد، افزود: اجرای این 
طرح بالغ بر 34 میلیارد ریال هزینه در بر داشــت که با مشارکت دهیاری های 
این 9 روستا تامین شــد.وی گفت: با اجرای این طرح آب شرب پایدار 2976 

خانوار ساکن در روستا های یادشده با جمعیتی بالغ بر 9500 نفر تامین شد.

 پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام نوسازی به ساکنین بافت فرسوده
 استان اصفهان

 پیشرفت 6۰ درصدی عملیات لوله گذاری طرح آبرسانی مجتمع 
روستایی همبرات

واگذاری بیش از 7۰۰ انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان طی سال گذشته

مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

 اصالح و بازسازی بیش از ۱2 کیلومتر از شبکه آبرسانی 9 روستای
 شهرستان تیران و کرون

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