
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی            

شنبه 10  اردیبهشت 1401
28  رمضان   1443

30 آوریل  2022
 شماره 3517    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

بروکراسی اداری و برخوردهای 
سلیقه ای ؛ چالش های توسعه 
توریسم  گردشگری در اصفهان

 فرصتی که دیده
 نمی شود

3

6

5

معاون استاندار :
هدف نهایی »قرارگاه آب« اصفهان احیای 

رودخانه  زاینده رود است
رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد :

کالهبرداری با درج آگهی فروش حواله 
خودرو در اصفهان

5

چند نکته ای که از حذف سپاهان آموختیم؛

 بی ثبات نباشید، 
 خارجی خوب بخرید،

 دفاع کنید

رییس اتاق بازرگانی اصفهان اجرای قانون درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده را بحران خودخواسته خواند؛

تیغ دولبه شفاف سازی قیمت ها

مدیرعامل بانک مسکن:

تسهیالت ساخت مسکن 
۶00 میلیون تومان شد

 سالک در اصفهان
  از مردادماه 

خودنمایی می کند

معاون امور صنایع اصفهان:
بخش صنعت مصرف کننده 

 سه تا پنج درصد آب 
اصفهان است

7

3

5

8

برای جشن امضای کتاب »استامبولی«؛

 »ضابطیان« به 
اصفهان می آید

3

4

»سرآقاسید«؛ ماسوله ای در دل زاگرس

AVL عدالت اتوبوسی با
   مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری: 
هزینه سفر درون شهری  شهروندان اصفهانی براساس کیلومتر پیمایشی دریافت می شود؛

7

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 06 اردیبهشت  1401
24 رمضان   1443

26 آوریل  2022
 شماره 3514   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

برداشت گل محمدی در استان امسال هم با رشد باالیی مواجه بوده است؛

فرصت خوشبوی اقتصاد اصفهان

معاون استاندار مطرح کرد:
 استفاده از همه ظرفیت ها 

برای حل مشکل کارخانه کاشی

ابالغ 360 طرح توسط 
 اداره کل طراحی 
شهرداری اصفهان

با متخلفان رهاسازی 
مواد آالینده در  زاینده رود 

برخورد می شود

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان:

دریچه های سد 
 زاینده رود تا ۹

 اردیبهشت باز بماند

»فوالد مبارکه« 
طالیه دار عصر 
دانش بنیان

در ماه مبارک رمضان، نیکوکاران اصفهانی حمایت 
بیش از10 هزار فرزند یتیم را به عهده گرفتند؛
فرصت بندگی و بخشندگی
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نمایشگاه اصفهان، هماهنگ کننده 
شرکت های ایرانی در کنفرانس سوریه

سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان 
به نمایشگاه قرآن و عترت

 ِکی ترافیک نداره؟!

  مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان می گوید اصفهان
 در سه نوبت صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی پیک ترافیکی دارد؛ 

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشــتیبانی و خدماتی )نظافت ساختمان اداره کل و برخی ادارات تابعه به 

شرح مندرج در سامانه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1401/02/06 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/02/11 

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/21 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/22 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1/170/000/000 ریال در وجه اداره کل ثبت احوال استان اصفهان بابت شرکت در مناقصه 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر- اداره کل ثبت احوال استان اصفهان- اداره منابع انسانی 

و پشتیبانی – تلفن 32674210 - 031

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2001003361000001 
اداره کل ثبت احوال واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 

استان اصفهان

اداره کل ثبت احوال استان اصفهانم الف:1308094

3 5

گالیه فرماندهی انتظامی استان 
از نبود مرا کز ماده 16 در اصفهان؛

بازپروری معتادان، 
 امر مهمی که
 بر زمین مانده است

س 
 فار

س:
عک

خبر در زاینده رود
حفظ آب حفظ زندگی است جاریست ...

اجرای قانون درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کاالها که قرار بود دست دالالن و گران فروشی در شبکه توزیع را کوتاه کند حاال با اعتراضات گسترده از سوی فروشندگان و تولید 
کنندگان روبه رو شده است.  در اواخر آذرماه طرحی کلید خورد که در آن مقرر شد بر روی حدود 14 هزار قلم کاال در 4 فاز قیمت تولیدکننده درج شود.



خط ونشان انگلیس برای چین
به گزارش فایننشال تایمز، تراس در ســخنانی اعالم کرد که بحران اوکراین درس مفیدی به غرب داده و 
نشان داد که دموکراسی ها باید از اهرم های اقتصادی برای مهار رژیم های استبدادی استفاده کنند.وی 
ادامه داد: غرب باید از ساده لوح بودن در مورد قدرت ژئوپلیتیکی اقتصاد دست بردارد و با کشورهایی مانند 
چین سخت بگیرد.تراس گفت: کشورها باید بر اساس قوانین عمل کنند و این شامل چین نیز می شود 
و افزود که پکن به سرعت در حال ساختن نظامی است که قادر است قدرت را در اعماق مناطق مورد عالقه 
استراتژیک اروپا ایجاد کند.وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد: با صحبت در مورد رشد و قدرت چین به 
عنوان عامل اجتناب ناپذیر، در حقیقت ما داریم برای چین در بزرگ نمایی کار می کنیم.تراس مدعی شد؛ 
در واقع رشد و قدرت آنها )چین( اجتناب ناپذیر نیست، اگر طبق قوانین بازی نکنند به رشد ادامه نخواهند 
داد. ما با روسیه نشان داده ایم که در صورت نقض قوانین بین المللی، آماده انتخاب های گوناگون هستیم. 
نشان داده ایم که آمادگی داریم امنیت و احترام به حاکمیت را بر منافع اقتصادی کوتاه مدت اولویت دهیم.

جدال لفظی سناتور آمریکایی با بلینکن؛ 

دولت »بایدن« مقصر جنگ اوکراین
سناتور رند پال در نشســت اســتماع  کنگره با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در کنگره 
گفت که دولت جو بایدن با ترغیب اوکراین برای پیوستن به ناتو، والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
روسیه را مجبور به حمله به این کشور شوروی سابق کرده است.رند پال سناتور جمهوری خواه اهل 
کنتاکی، بایدن را به دلیل »آشــفته کردن« پوتین از طریق حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مورد 
انتقاد قرار داد.اســتدالل راند پال در مخالفت با پذیرش اوکراین در ناتو در چند سال اخیر در میان 
برخی از جمهوری خواهان برجسته تر شده است.پال خطاب به بلینکن گفت: »دولت بایدن از امری 
که دشمن ما مطلقا از آن متنفر بود و آن را  خط قرمز می دانست، حمایت کرده است.« این اظهارات 
جدال لفظی پال با بلینکن را به دنبال داشت.پال ادامه داد: هیچ توجیهی برای تهاجم وجود ندارد، 
من آن را تایید نمی کنم. اما برای یک تهاجم دالیلی وجود دارد. اگر اوکراین عضو ناتو بود، همانطور که 
شما از آن دفاع کرده اید، و بسیاری دیگر از آن دفاع کرده اند، ما اکنون در اوکراین نیرو می داشتیم.

شکایت از اسراییل به دادگاه الهه
 برخی سازمان های بین المللی مستقر در لندن با صدور بیانیه ای اعالم کردند: دادخواستی با هدف 
محاکمه دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیســتی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه خبرنگاران 
به دیوان کیفری بین المللی ارائه کرده اند.در این بیانیه آمده است: »در این شکایت نظامیان رژیم 
صهیونیستی به ارتکاب جنایت جنگی علیه خبرنگاران فعال در سرزمین های فلسطینی وجلوگیری 
از انجام تحقیقات در خصوص ترور اصحاب رسانه متهم شده اند.«سازمان های »اتحادیه بین المللی 
خبرنگاران، سندیکای خبرنگاران فلسطینی و مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینی ها با هماهنگی 

وکالی موسسات حقوقی »بیندمان« و »دافتی استریت« مجریان ارائه این دادخواست هستند.

روسیه، دیپلمات های ژاپنی را هم اخراج کرد
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد دولت این کشور در اقدامی تالفی جویانه هشت دیپلمات 
ژاپنی را اخراج کرد.در بیانیه ای اعالم شد که دولت این کشور هشت دیپلمات ژاپنی را بر اساس اصل 
عمل متقابل اخراج می کند. وزارت خارجه روسیه دستور داده دیپلمات های ژاپنی تا تاریخ دهم ماه 
می خاک این کشور را ترک کنند.در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: طرف روسی خواستار 
خروج هشت دیپلمات ژاپنی تا ۱۰ ماه می از خاک روسیه است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که روز 
چهارشنبه، نماینده سفارت ژاپن احضار شد و به او گفته شد که از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین، 
توکیو در مسیر ضدروسی قرار گرفته است.روسیه می گوید ژاپن به طور آشکار از شبه نظامیان نئونازی 

در اوکراین حمایت کرده و به آنها کمک های سیاسی، نظامی و اقتصادی می رساند.

چهره روز

سفیر سابق ایران در افغانستان: 

 طالبان دنبال چالش
 با ایران است

ســفیر ســابق ایران در افغانســتان گفت: 
آمریکا هیچ وقت در افغانســتان شکســت 
نخورد و فقط در قبال مســائل منطقه تغییر 
تاکتیک داد .بــه نظر من مســئله اوکراین 
هم به افغانســتان مرتبط است. آمریکایی 
ها که هیچ مولفــه ژئولوتیکی در منطقه جز 
داعــش ندارند، تغییر تاکتیــک می دهند . 
ابوالفضــل ظهره وند ، دربــاره درگیری های 
جدید با طالبان گفت: »اخبار من هم اخبار 
مجازی است البته اتفاق غریبی نیست چون 
طالبان کال مقوله پر ریســکی است و از این 
مدل رفتار ها نسنجیده و خطرناک را باید از 
آنها انتظار داشته باشیم. رویکرد نهایی شان 
خیلی روشن است یعنی نگاهی که آنها دارند 
نگاه خطرناکی نسبت به کل منطقه خصوصا 
ایران است باالخره با مراکزی که ارتباط دارند 
و آن ها را تغذیه می کنند آن ها هم نسبت به 
ایران کینه دارند .در این ســاختار همه مدل 
آدمی می بینید و روی هم رفته یاد گرفته اند 
که از ادبیات دیپلماتیک هم استفاده کنند؛ 
اما ساختارشــان همان دستگاهی است که 
در طالبان دور اول بــود. اتفاقا در این دوره با 
تجربه تر کار می کنند این حرکت جاده سازی 
در دوغارون هم معنی دار است. باالخره می 
بینیم بدنــه طالبان دنبال چالــش با ایران 
است.باید با دقت به این مسئله نگاه کرد که 
داخل تله بازی طالبان نیفتیم.وی در ادامه 
درباره راهکار مقابله با طالبان افزود: »افرادی 
در ایران هســتند که اول کارشــان را انجام 
می دهند بعد فکر می کنند چه در سیاســت 
داخلی چه در سیاست خارجی و این مسئله 
را سعی و خطا می بینند و هر بار هم اشتباهی 
داشته اند، صورت مســئله را پاک کرده اند. 
طالبان نیز برای برخی صورت مسئله جدید 
بوده است کار با طالبان پرریسک است. در 
سیاســت خارجی و حوزه هــای ملی جای 
سعی و خطا نیســت و مراکز تصمیم گیری 
 ما باید نســبت بــه موضوع با حساســیت 

برخورد کنند .

ترمیم کابینه دولت از درخواست مجلس تا مدارای دولت؛

 رفتن برخی از وزرا جدی است
هر چند سخنگوی دولت اعالم کرده اســت خروج محسن رضایی از 
کمیسیون اقتصادی دولت به درخواست وی بوده؛ اما همچنان برخی 
این گمانه را مطــرح می کنند که گام اول برای بازســازی و ترمیم تیم 
اقتصادی کابینه برداشته شده اســت و در روزهای آتی این برخی از 
وزرای اقتصادی هستند که تغییر خواهند کرد.وقتی محسن رضایی به 
عنوان معاون اقتصادی دولت معرفی شد، بسیاری وی را فرمانده تیم 
اقتصادی کابینه دانســتند؛ اما محمد مخبر چنین حکمی را از رییس 
جمهوری دریافت کرد تا دوگانه ای مهم اینجا شکل گیرد. این اما پایان 
کار نبود، در ترکیب تیم اقتصادی کابینه نام هایی به چشم می خورد که 
همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی بودند. شاید مسعود میرکاظمی 
را بتوان یکی از مهم ترین مدعیان در این عرصه دانست .وی که پیش 
از این در دولــت نهم و دهم ، ســکان دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت 
بود، حاال در قامت رییس سازمان برنامه و بودجه برنامه هایی ویژه را 
برای اصالح ساختار اقتصادی مطرح می کند که البته تطابق چندانی 
با اهداف و برنامه های تعریف شده از ســوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی ندارد. احســان خاندوزی نیز که برای اولین بــار ردای وزارت 
را بر تن کرده، پیش از ایــن در قامت کارشــناس و نماینده مجلس، 
منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی می شــد؛ اما در این دوره کاری که 
تجربه ســکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را در کارنامه کاری خود جای داده است، هنوز نتوانسته اقدامی موثر 
و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد.عدم ســامان یافتن وضعیت 
بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت 
موجود و انتشار گزارش های عریض و طویل در خصوص موفقیت در 
عرصه مهار تورم و بهبود حکمرانی همگــی ، انتقاداتی جدی را متوجه 
این وزارتخانه کرده است.در کنار این چهار نفر، حجت ا...عبدالملکی، 
که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت 
تئوریسینی منتقد دولت پیشین حضور داشــت، نیز داعیه آن را دارد 
که در عرصه اقتصاد می تواند موجبات تغییر را رقم بزند.بی تردید این 
همه ماجرا نیست . شاید فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی 
عدم تحقق شعارهای بلندپروازنه در خردادماه سال ۱4۰۰ سبب شده 
، دولت پا در وادی ترمیم تیم اقتصــادی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه 
طرح اســتیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی جدی تر از گذشته مطرح اســت .برخی کارشناسان بر 
این اعتقادند که دولت سیزدهم حاال در آستانه یک سالگی ورودش 

به پاستور ضرورت یک اصالح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. 
چه کسانی زیر ذره بین قرار دارند؟

در آخرین خبرها گمانه زنی ها براســاس نظر برخی از نزدیکان رییس 

جمهور و با تشــخیص، برآورد و تصمیم نهایی ســید ابراهیم رییسی، 
تغییرات وسیع و گسترده ای از اواخر اردیبهشت در دولت شکل خواهد 
گرفت.وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت 
و معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار داشته و با تغییر وزیر همراه 
خواهنــد بود.وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و همچنین ارتباطات و 
نفت و راه و شهرســازی هم هم وزارتخانه هایی هســتند که عملکرد 
آنان مورد انتقاد و ســوال نمایندگان قرار داشــته و احتمال تغییر در 
آن ها دیده می شــود.البته در وزارت اقتصاد هم شــاید تغییراتی رخ 
دهد و به رغــم اقدامات اخیری که در حوزه بانکــی و بورس و اعطای 
تسهیالت رخ داده، شاید تغییراتی در سطح معاونین یا وزیر رخ دهد 
که از الیاس نادران برای تصدی این وزارتخانه نام برده می شود.گفته 
می شــود حجت ا... عبدالملکی           وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر 
تیغ استیضاح قرار دارد و قرار است که حمیدرضا حاجی بابایی جهت 
تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شــود. ســید صولت مرتضوی، 
معاون اجرایی رییس جمهور نیز جایگزین سردار »وحیدی« در وزارت 
کشور خواهد بود.خبرهای شنیده شــده حکایت از این دارد که احمد 
وحیدی جای جایگزین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 

خواهد بود و الیاس نادران به عنوان گزینه پیشــنهادی وزارت اقتصاد 
جایگزین»احسان خاندوزی« می شود.همچنین گفته شده که سید 
نظام الدین موســوی نماینده تهران جدی تریــن گزینه برای تصدی 
کرســی معاونت پارلمانی رییس جمهور و جایگزینی با ســید محمد 
حسینی است و منصوری، اســتاندار تهران به عنوان معاون سیاسی 
وزارت کشور منصوب خواهد شد. مجتبی زارعی، رییس سابق بسیج 
اساتید کشور اســتاندار تهران می شــود.همچنین احمد امیرآبادی، 
معــاون اجرایی رییس جمهور و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری 
خواهد شــد. فاطمی امین، معاون علمی رییس جمهور خواهد شد و 
سورنا ســتاری جایگزین »فاطمی امین« در وزارت صمت.در نهایت 
حسن مسلمی نایینی رییس جهاد دانشــگاهی می شود. همچنین 
برخی از منابع خبــری از تغییر معاونیــن وزرا در برخی وزارتخانه ها و 
تغییر برخی استانداران از جمله: یزد، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، 
خراسان شمالی، البرز و مازندران خبر می دهند.براساس این گزارش، 
شنیده ها از برخی منابع حکایت از آن دارد که استاندار مازندران یکی 
از گزینه های پیشنهادی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است 
و سلگی معاونت سیاسی و امنیتی اســتانداری مازندران قرار است 

اخبار

بین الملل وزارت خارجه آمریکا:

 ایران اقدامی در جهت ساخت سالح هسته ای انجام نداده است
وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش جدید بار دیگر اذعان کرده که جمهوری اسالمی ایران اقدامی در جهت ساخت سالح هسته ای انجام نداده است.وزارت خارجه آمریکا 
در گزارشی جدید به تکرار اتهامات علیه ایران پرداخته و درباره آنچه »فعالیت ها و مواد هسته ای اعالم نشــده در ایران« خوانده شده ابراز نگرانی کرده است.در گزارش 
ساالنه موسوم به »پای بندی به توافقات کنترل تسلیحاتی و منع اشاعه« آمده است: »طی دوره گزارش دهی ۲۰۲۱ ایران گسترش فعالیت های غنی سازی اورانیوم و 
ذخایر اورانیوم ذخیره شده خود از جمله نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را ادامه داد«.وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای اثبات نشده مدعی شده این اقدامات، 
عواملی کلیدی برای تولید مواد هسته ای کافی جهت ساخت سالح هسته ای در صورت تصمیم گیری ایران برای حرکت در این مسیر است.کشورهای غربی به رهبری 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویا این ادعاها را رد کرده و تاکید 
می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را 
برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که نشان دهد 

برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند. 
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رییس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به عادی 
ســازی روابط برخی کشــورها با رژیم صهیونیستی 
گفت: امت اســالمی و جریان مقاومت باید هزینه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را باال ببرند.

قالیباف در این دیدار با تاکید بر اینکه بعد از لطف خدا و 
نصرت الهی، خون شهدا ضامن پیروزی است، افزود: 
بحث فلسطین و قدس در ایران اسالمی ریشه بسیار 
عمیقی دارد. ما شخصیت هایی مانند شهید مطهری 
و روحانیون مبارزی را داشــتیم که در دوران استبداد 
رژیم منحوس پهلوی و ســال های پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی، با وجود هزینه های گران، از فلسطین، 

ارزش های فلسطین و وظیفه همه مسلمین نسبت 
به قدس حمایت و در این زمینه ســخنرانی کرده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: حضرت امــام خمینی )ره( 
قدس را پاره تن اســالم و مسئله فلسطین را مسئله 
اول جهان اسالم می دانستند و با هوشمندی چنین 
روزی را در ماه الهی و عزیز رمضان به عنوان روز قدس 
تعیین کردند.رییس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران حمایت از فلسطین و قدس را 
جزو اولویت های خود می داند، گفت: سنت های الهی 
همیشه پایدار هستند و عملیات شجاعانه رزمندگان 
مقاومت که اخیــرا در تل آویو با عبــور از چندین الیه 

امنیتی شکل گرفت و موجب حیرت و وحشت رژیم 
صهیونیستی شد، حاکی از نصرت الهی است.وی با 
اشــاره به اقداماتی که رژیم صهیونیستی و استکبار 
جهانی برای عادی ســازی روابط با این رژیم توسط 
برخی دولت های منطقه انجام می دهند، گفت: امت 
اسالمی، گروه های مقاومت و جهان اسالم باید هزینه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را باال ببرند 
و انسجام گروه های فلســطینی قطعا در موفقیت و 

پیروزی بسیار موثر است.

»قالیباف« در دیدار با عضو ارشد جنبش حماس:

امت اسالمی، هزینه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را باال ببرد

گفت وگوی تلفنی »امیرعبداللهیان« با وزیر خارجه جدید پاکستان
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه جدید پاکستان، ضمن تبریک و 
دعوت از وی برای سفر به تهران، نسبت به گسترش مناسبات دو کشور ابراز امیدواری کرد.حسین امیرعبداللهیان 
در گفت وگوی تلفنی با »بالول بوتو زرداری« انتصاب وی به ســمت وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسالمی 
پاکستان را تبریک  گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.امیرعبداللهیان خطاب به بوتو زرداری افزود: امیدوارم 
در دوره مدیریت شما در دستگاه دیپلماسی پاکستان شاهد گسترش بیش از پیش مناسبات دو کشور باشیم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران و پاکستان امسال هفتاد و پنجمین 
سالگرد روابط خود را جشن می گیرند و این روابط که مبتنی بر اشتراکات گسترده فرهنگی تاریخی و زبانی است، 
می تواند به الگوی روابط بین کشورهای مسلمان تبدیل شود.امیرعبداللهیان گفت: ما مسائل مختلف و متنوعی 

برای همکاری در دستور کار داریم و با قوت به دنبال ارتقای روابط در تمامی ابعاد هستیم. 

اکسیوس مطرح کرد:

بررسی بازگشایی سفارتخانه ها میان  تهران و ریاض 
وبگاه اکسیوس در خصوص برگزاری دور پنجم مذاکرات میان عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران 
نوشت که دور پنجم مذاکرات مقامات ارشد امنیتی و اطالعاتی ایران و عربستان در پنجشنبه گذشته بر دو 
چالش کلیدی متمرکز بود: عادی سازی روابط و جنگ به رهبری عربستان سعودی در یمن.اکسیوس در 
گزارش خود مدعی شد که در مذاکرات میان نمایندگان ایران و عربستان در خصوص برقراری مجدد روابط 
دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه ها بحث هایی صورت گرفته است و ریاض خواهان اقدامات عملی بیشتری 
شده است.در این گزارش آمده است که ریاض با بازگشــایی سفارت ایران در عربستان برای فعالیت های 
مرتبط با سازمان همکاری اســالمی جده موافقت کرده و یکی از منابع آگاه گفته است که دو طرف تصمیم 
گرفتند که طی ۳۰ روز آینده هیئتی را به هر دو کشور اعزام کنند تا در مورد بازگشایی سفارتخانه ها گفت وگو 
کنند.بر اساس این گزارش، عربستان سعودی همچنین با ورود 4۰ هزار زائر ایرانی به عربستان برای مراسم 

حج در ماه ژوئیه موافقت کرده است.

گاردین: 

پولی که انگلیس به ایران پس داد، در عمان بلوکه شده است
گاردین نوشــت: به گفته منابع دولتی در ایران، بدهی 4۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران در زمان آزادی 
نازنین زاغری و انوشه آشوری،  هنوز به دست تهران نرسیده است.یک منبع ارشد در دولت ایران گفت که این 
پول در عمان بلوکه شده و مشکل از دولت بریتانیا نیست. برخی از گزارش ها می گوید که تنها یک میلیون 
پوند به تهران منتقل شده است.عمان در مذاکراتی که منجر به انتقال بدهی دیرینه در زمان آزادی دو زندانی 

بریتانیایی در ۱7 مارس شد، به عنوان میانجی عمل کرد.

رایزنی سئول و واشنگتن درباره برجام
معاون وزیر امــور خارجه کره جنوبی و نماینده آمریــکا در امور ایران در خصوص مذاکــرات برجام رایزنی 
کردند.»جانگ چویسو« معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در پیامی که در صفحه توئیتری خود منتشر کرد، از 
گفت وگوی تلفنی با »راب مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص برجام خبر داد.وی در این پیام 
نوشت: »با نماینده آمریکا در امور ایران صحبت کردم و بر تالش های دیپلماتیک کره )جنوبی( برای بازگشت 
متقابل به تعهدات ذیل برجام تاکید کردم«.معاون وزیر خارجه کره جنوبی با تاکید بر همکاری با آمریکا برای 
پیشرفت مذاکرات وین برای لغو تحریم های جمهوری اسالمی ایران گفت: »ما به رایزنی از نزدیک ادامه 
می دهیم. بهترین آرزوها  برای راب )مالی(«.»جو بایدن«، ریس جمهور فعلی آمریکا مدعی شده قصد دارد 
از طریق مذاکراتی که چندین دور آن در شهر وین برگزار شده زمینه های بازگشت آمریکا به برجام را فراهم کند 

؛اما تا به حال از انجام اقدامات الزم در این خصوص خودداری کرده است.

وز عکس ر

خوشحالی »اون« 
در نودمین سالگرد 

تاسیس ارتش 
انقالبی کره

پرسنل نظامی در یک رژه شبانه به 
مناسبت نودمین سالگرد تاسیس 
ارتــش انقالبی خلق کره در شــهر 

»پیونگ یانگ« شرکت کرده اند.
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 نوسان قیمت؛  اصلی ترین چالش در توسعه کشت 
گلخانه ای

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: نوســان قیمت ها و متغیر بودن 
هزینه احداث، اصلی ترین چالش در توسعه کشــت گلخانه ای در استان اصفهان است.احمدرضا 
رییس زاده اظهار کرد: افزایش قیمت و ناپایداری نرخ وسایل و ادوات اولیه احداث گلخانه ها، به 
یک چالش اساسی تبدیل شده است و از همین رو سرمایه گذاران با سختی و مشقت به این عرصه 
وارد می شوند.انواع آهن آالت و لوله اتصاالت در ســال های اخیر با افزایش چشمگیر قیمت روبه 
رو بودند و در یکی ۲ سال گذشته نوسان قیمت در آن ها بیشتر شد.به گفته وی، افزایش دستمزد 
کارگری و خدمات نیز قیمت تمام شــده راه اندازی گلخانه های جدید را بیشــتر کرده است و در 
مجموع بدون حمایت و تسهیالت، توسعه این بخش دشوار خواهد بود.تسهیل در صادرات از دیگر 
مقوله هایی است که برای توسعه کشت گلخانه ای در استان اصفهان به آن نیاز داریم که همکاری و 
تعامل سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی و متولی را می طلبد.رییس زاده افزود: شهرستان های 
دهاقان، شهرضا، تیران و کرون، چادگان و نجف آباد بیشترین گلخانه های استان را در خود جای 

داده اند و تولیدات آن ها حدود ۳۸۰ هزار تن در سال و بالغ بر یک چهارم آن صادراتی است.

معاون استاندار :

 هدف نهایی »قرارگاه آب« اصفهان احیای رودخانه  
زاینده رود است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: هدف نهایی تشکیل قرارگاه آب این استان 
و کارگروه های تخصصــی ذیل آن احیای رودخانه  زاینده رود اســت.مهران زینلیان افزود: متولی 
اصلی در اجرای برنامه های مرتبط با احیای زاینده رود دستگاه های اجرایی هستند و استانداری 
نیز نقش راهبری و پشتیبانی خود را در این مســیر ایفا خواهد کرد.وی که در جلسه کارگروه های 
تخصصی زاینده رود سخن می گفت، ادامه داد: ارتباطات مناسب با نهادهای باالدستی، ذی نفعان 
و ذی مدخالن در پیشبرد امور برای احیای زاینده رود ضروری است.معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان اظهارداشت: نظارت مستمر مدیران دستگاه ها بر فعالیت های مرتبط با این موضوع، لزوم 
کاربردی و خروجی محور بودن جلســات کارگروه ها، برگزاری منظم جلسات به صورت هفتگی، 
پاســخگو بودن و گزارش دهی کارگروه ها به استانداری و اســتفاده از ظرفیت روابط عمومی ها و 
واحدهای حقوقی دستگاه ها برای دســتیابی به هدف نامبرده ضرورت دارد.جلسه کارگروه های 
تخصصی زاینده رود با معارفه  مسئوالن کارگروه های تخصصی قرارگاه آب استان اصفهان و احیای 

زاینده رود با حضور مدیران دستگاه ها و مسووالن برگزار شد.

استاندار اصفهان :

 تکمیل طرح های نیمه تمام باید به اشتغال زایی منجر شود
اســتاندار اصفهان گفت: تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام باید به اشتغال زایی، توسعه پایدار و 
آبادانی در اقصی نقاط استان منجر شود ودستگاه های اجرایی باید این موارد را مد نظر قرار دهند 
و با همکاری بیشــتر برای اهداف مطرح شده بکوشند.ســید رضا مرتضوی افزود: الزم است که  
اجرا، عملیاتی شدن و بهره برداری هر چه سریع تر طرح ها اولویت دستگاه های اجرایی باشد.وی 
اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و بررسی نیاز های استان، پروژه های مرتبط 
با گردشگری، انرژی، ورزش و جوانان، خانواده و زنان، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی و 
درمانی در این استان از اهمیت بیشــتری برخوردار است.همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان در این جلسه از بررسی ۱۴۰ پرونده در حوزه امور زیربنایی و توسعه روستایی، 

عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان خبر داد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان اجرای قانون درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده را بحران خودخواسته خواند؛

تیغ دولبه شفاف سازی قیمت ها

اجرای قانون درج قیمــت تولید کننده و  مهسا نعمتی
مصرف کننده بر روی کاالهــا که قرار بود 
دســت دالالن و گران فروشــی در شــبکه توزیع را کوتاه کند حاال با 
اعتراضات گسترده از سوی فروشندگان و تولید کنندگان روبه رو شده 
اســت.  در اواخر آذرماه طرحی کلید خورد که در آن مقرر شد بر روی 
حدود ۱۴ هزار قلم کاال در ۴ فاز قیمت تولیدکننده درج شــود. ایجاد 
بهره وری و رقابت ســالم عوامــل تامین و توزیع، کاهش نوســانات 
نامتناسب قیمت کاالها در سه ماه اخیر به غیر از محصوالت کشاورزی، 
حذف تخفیف هــای غیرواقعــی، کاهــش بهای پرداختی توســط 
مصرف کنندگان برای بیش از ۸ هزار قلم کاالیی، ارائه اطالعات قیمتی 
و آگاهی رســانی به مصرف کنندگان، حذف واسطه های غیرضروری، 
جلوگیری از انباشت و احتکار کاالهای ســرمایه ای در شبکه توزیع و 
همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه های تامین 

و توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی این پروژه است.
اجرای این طرح از همان ابتدا مخالفان سرسختی داشت چه در بدنه 
وزارت صمت و چه در نهادهای خصوصی اقتصادی بســیاری معتقد 

بودند با شرایط تورمی و وضعیت تولید و ناکارآمدی نظام توزیع امکان 
درج قیمت ها وجود نخواهد داشــت. تولید کنندگان به خصوص در 
رسته کاالهای بادوام هم نســبت به حاشیه ســود خود و نحوه نگاه 
مشتریان نگران بودند. اینکه نحوه محاسبه سود این کاال ها با بسیاری 
از تولیدات دیگر متفاوت اســت؛ مســئله ای بود که تولید کنندگان را 
به دردسر انداخته و نگران کرده اســت به خصوص آنکه قرار است در 
نهایت تنها قیمت تولید کننده بر روی کاالها باقی بماند، پس مشــکل 
ریشــه دار تر از اینها خواهد بود.فروشــندگان هم از اجرای این طرح 
دلخوشی ندارند، این گروه هم می گویند در اجرای این طرح بحث های 
کارشناسانه انجام نشده و بســترها و زمینه های الزم نیز برای اجرای 
این طرح فراهم نیست از ســوی دیگر هیچ مشورتی با فعاالن بخش 

خصوصی صورت نگرفت. 
این گروه حتی به زمان اجرای این طرح در ســه ماهه ابتدای امسال 
و زمانی که قیمت ها هنوز در بازار شفاف نیســت هم اعتراض دارند. 
نگرانی که هفته گذشته رییس اتاق بازرگانی اصفهان هم به آن اشاره 
کرد و گفــت: تصمیمات جدیــد وزارت صمت به منظــور درج قیمت 

تولیدکننــده و مصرف کننده بــرروی کاالهای گــروه ۳ و تغییر مکرر 
دســتورالعمل های مربوطه موجــب ایجاد بحران های خودســاخته 
غیرضروری شــد که مورد اعتراض تولیدکنندگان است. به نحوی که 
محول کردن مســئولیت های شــبکه توزیع به تولیدکنندگان، موجب  

سردرگمی و بالتکلیفی تولیدکنندگان شده است.
پیش از این رییس اتاق اصناف ایران هم گفته بود: ما به عنوان بخش 
خصوصی می گوییم که در شــرایط اقتصاد ســالم و در یک بازار آرام، 
بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کاال درج 
نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کند. این فروشگاه ها بنابر 
هزینه هایی که دارند می توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده 
با قیاس قیمت ها می تواند فروشــگاه مطلوب خــود ر انتخاب کند. 
با این حــال از آنجایی که امروز بــازار ما چنین شــرایطی ندارد، درج 
قیمت تولید روی کاال از ســوی وزارت صمت، الزامی خواهد شــد و 
مصرف کنندگان می توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه 
 تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشــگاه قیمــت منصفانه ای اعالم

 کرده است.
مشتری ها اما در بازار نســبت به اجرای این طرح خوش بین هستند 
اینکه آنها بدانند چه محصولی را با چند درصد ســود می خرند حاشیه 
امنی برای آنها ایجاد خواهد کرد و دســت گران فروشــان را می بندد  
ضمن اینکه این طرح مســلما مزیت هایی دارد کــه در نهایت به نفع 

مصرف کنندگان تمام خواهد شد. 
حذف تخفیف های دروغین به خصوص در سوپرمارکت های زنجیره 
ای و فروشــگاه های بزرگی که نســبت به حراج کاالهای خود اقدام 
می کنند، شاید بزرگ ترین دســتاورد این طرح باشد. برای سال ها 
مردم فریب تبلیغات و تخفیفاتی را می خوردند که به نوعی جیب بری 
محترمانه تبدیل شده بود از این پس کسی امکان چنین وعده هایی 
را در بازار نخواهد  داشت چرا که اصوال قیمت های غیر واقعی مصرف 
کننده حذف خواهد شــد. حتی در صورت تداوم و اجرای صحیح می 
توان امیدوار بود این طرح کاهش قیمت ها را هم در پی داشته باشد 
چرا که عمال بخش هایی ماننــد داللی احتکار و گرفتــن هزینه های 
حمل و نقل و بازاریابی باید از سیســتم فروش و قیمت مصرف کننده 

حذف شود.
در نهایت بدون داشــتن ثبات اقتصادی نمی توان به اجرای عادالنه و 
خالی از نقصان این طرح امیدوار بود. در جایی که همچنان نرخ تورم 
رو به رشد است این مدل از رفتارهای اقتصادی نمی تواند بدون فشار 

و بحران برای تولیید کننده صورت بگیرد.

با مسئولان

چهره روز

نمک زیاد، ترفند برخی از نانوایی ها برای کم فروشی آرد!
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران می گوید: استفاده از نمک بیشتر در برخی نانوایی ها برای این 
است که خمیر را شکل دهند و همین امر منجر به کاهش کیفیت نان می شوند.بیژن نوروز مقدم 
آبکنار ادامه داد: اگر قرار اســت جلوی ضایعات نان گرفته شود همه موارد از مزرعه تا کشاورزی و 
حمل و نقل باید موارد استاندارد را رعایت کنند. االن ۲۰ نوع گندم در کشور وجود دارد که هر کدام 
مشــخصات و مصارف خاص خود را دارد. برای افزایش کیفیت نان باید از اول چرخه تولید نان 
اصالح شود.به گفته وی، وزارت بهداشــت اعالم کرده که برای هر ۱۰۰ کیلو گرم آرد، حدود ۸۰۰ گرم 
نمک استفاده شــود این در حالی است که میزان نمک در گذشــته یک کیلوگرم بوده است. اگر 
نان مورد بررسی قرار بگیرد و شور باشــد آن مرکز صنفی جریمه می شود.رییس اتحادیه نانوایان 
تهران گفت: افزودن  ۸۰۰ گرم نمک که مقدار ابالغ شــده وزارت بهداشت است، مشخص نیست 
که برای چه نوع گندمی اســت چرا که جنس گندم در شــهر های مختلف متفاوت اســت و قابل 

مقایسه نیست.

 تخفیف 50 درصدی حق نظارت به پروژه های
 نهضت ملی مسکن

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشــور گفت: تخفیفات ۵۰ درصدی در صدور پروانه 
ساختمانی و ارائه خدمات به طرح های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.حمزه شکیب 
اظهار کرد: طبق مصوبات موجود خدمات مربوط به حق نظارت مهندســان  در پروژه های نهضت 
ملی مســکن و اقدام ملی با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود و بر اســاس این مصوبه مهندسان 
ناظر ۵۰ درصد از حق الزحمه خود را دریافت نمی کنند.به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کل کشور، برخی تخلفات مالی در بین مهندسان وجود دارد که در این باره باید ساختار و 
سیستم را اصالح کرد وما در سازمان نظام مهندسی به دنبال این هستیم که سیستم ارائه خدمات 
مهندسی را یکپارچه کنیم.هم اکنون ۶ اســتان به صورت پایلوت مشخص شده  تا دسترسی به 

گزارش های آنالین داشته باشیم و هدف ما شفاف سازی در نظام پرداخت و خدمات است.

 به ۶ دهک درآمدی پایین جامانده، سهام عدالت
 تعلق می گیرد

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: هر فردی که جزو شش 
دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.اکبر 
حیدری اظهار کرد: مطابق قانون تمام افرادی که جزو شش دهک پایینی جامعه باشند )از هر قشر 
و گروهی( مشمول دریافت سهام عدالت هســتند؛  از جمله قشر بازنشستگان تامین اجتماعی، 
لشکری، کشــوری و کارگران شــاغل در کارگاه های تولیدی و افرادی که تحت پوشش نهاد های 
حمایتی هســتند. در کل هر فردی که جزو شــش دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول 
دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.الزم به ذکر است مقدم بر همه جاماندگان سهام 
عدالت، افرادی هستند که در مرحله قبل شناسایی شــده و ثبت نام نهایی نیز انجام داده اند؛ اما 
به دلیل بی توجهی مدیریت وقت ســازمان خصوصی سازی و لزوم مغایرت گیری )به رغم انجام 
تکالیف( در حال حاضر در سامانه سهامدار شناخته نمی شوند. این افراد نزدیک به دو میلیون نفر 
تخمین زده می شوند.وی گفت: اصل و اساس عدالت باید در سهام عدالت رعایت شود. یعنی اگر 
کسی جزو شش دهک پایین درآمدی جامعه اســت؛ باید ترتیباتی که دولت و مجلس طراحی 
می کند متناسب  با مشمولی که در مرحله قبلی ســهام عدالت دریافت کرده  باشد. نمی شود به 
افرادی که در مرحله جدید سهام عدالت دریافت می کنند بگوییم سهم تان را در جا تسویه کنید در 

حالی که برای دوره قبل عالوه بر تخفیفات، ۱۰ سال برای تسویه زمان داده شده بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:کافه اقتصاد

قانون کار باید متناسب با شرایط فعلی کشور و استان ها بازنگری شود
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: هزینه های رفت و آمد و معیشت در استان های بزرگ و کوچک متفاوت است و باید قانون کار براساس شرایط فعلی کشور و استان 
بازنگری شود.اصغر سلیمی با اشاره به قانون کار و افزایش مشاغل غیر رسمی در استان اظهار داشت: وزارت کار و رفاه باید کار کارشناسی در این خصوص انجام دهد تا 
بتواند چنین مشاغلی را نیز ساماندهی کند.وی افزود: البته با این مشکل که یک طرف آن اضافه حقوق کارگران است و حق آنهاست روبه رو هستیم و از طرف دیگر کارفرما 
باید بتواند بر اساس هزینه های تولید و خدمات مدیریت کند و ادامه دهد.نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: بنابراین برای ادامه فعالیت 
کارفرماها به دلیل شرایط موجود باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که کارگر به حداقل حقوق خود برسد و کارفرما نیز توان اداره کارگر را داشته باشد و باعث نشود تعداد کارگران 
کمتر و کار بیشتری را متحمل شوند.وی با بیان اینکه قانون کار باید اصالح شود، گفت: این قانون در سال های گذشته تدوین شده و باید با توجه به تغییرات و شرایط 
فعلی کشور دوباره بازنگری و اصالح شود.سلیمی ادامه داد: مشکالتی هم که در خصوص بیمه با این قانون ایجاد می شود نیز با اصالح قانون و انعطاف پذیری آن برطرف 
می شود.وی با بیان اینکه حتی شرایط کار در استان های مختلف تفاوت دارد، گفت: هزینه های رفت و آمد و مسکن و معیشت در استان های بزرگ بیشتر است و کارگر 
در این استان ها یک حقوق متناسب با آن باید دریافت کند و کارگری هم که در شهرستان های کوچک با هزینه های کمتر حضور دارد، باید متناسب با همان دریافت کند.

معاون راهداری اصفهان:

 هزینه اجتماعی
 تخلفات رانندگی 
بایدافزایش یابد

معاون حمــل ونقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
هزینــه اجتماعی تخلفــات باید افزایش 

یابد.
محمدعلــی صلواتی با بیــان اینکه بیش 
از ۹۰ درصد تصادفــات زاییده یک تخلف 
انسانی اســت، اضافه کرد: برای این امر 
پیشنهاداتی را داده ایم که امیدواریم مورد 
توجه قــرار گیرد، برخی از شــهروندان به 
تخلفات افتخار می کنند، هنجارها رعایت 
نمی شــود و این مشــکل اساسی است. 
معاون حمــل ونقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان 
اینکه ایمن سازی نیاز به تغییر نگرش دارد، 
ادامه داد: متاسفانه فوتی های تصادفات 
زیاد اســت و باید چاره ای اساسی در این 

زمینه اندیشیده شود.
وی با بیــان اینکه اگر همه مــا به وظایف 
خود درســت عمل کنیم می تــوان ایمنی 
در تصادفــات را کاهــش داد، اضافه کرد: 
کاله ایمنــی، کمربنــد ایمنــی و رعایت 
دیگر نــکات ایمنی راهنمایــی و رانندگی 
 امری ضروری اســت که باید به فرهنگ 

تبدیل شود.
صلواتی با بیــان اینکه هزینــه اجتماعی 
تخلفات باید افزایش یابد، گفت: بارها به 
بیمه ها این پیشنهاد را داده ایم که تشویقی 
و تخفیف با توجه به تخلفات اعمال شود 
و این در حالی اســت که در حال حاضر بر 

اساس تصادفات اعمال می شود.
معاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکــه طرح جامــع کاهش 
تصادفــات بــا همــکاری دانشــگاه 
صنعتــی اصفهان در دســتور کار اســت، 
افــزود: ایــن طــرح می توانــد کمــک 
 قابل توجهــی به تحقــق اهــداف ایمنی 

داشته باشد.

 معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: صنعت این استان متهم شده که آب 
زیادی را در اصفهان مصرف می کند؛ اما بر اســاس 
بررسی های انجام شده بیش از سه تا پنج درصد کل 
آب استان توســط صنایع مصرف می شود.شاهین 
آذری افزود: اصفهان به عنوان دومین استان صنعتی 
کشور محسوب می شود و صنعتی شدن این استان 
از دیرباز با اســتقرار ذوب آهن رخ داده اســت ولی 
نساجی، ذوب و ریخته گری و کانی های غیر فلزی، 
سرآمد صنایع این استان هستند.معاون امور صنایع 

اداره کل صنعــت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: ۶۰ درصد آجر کل کشــور در اســتان 
اصفهان تولید می شود و ریخته گری به عنوان مادر 
تمام صنایع محسوب شده و این استان هم به عنوان 
یک استان صنعتی است.وی اضافه کرد: مصوبه غیر 
کارشناسانه ای در شورای برنامه ریزی استان تصویب 
شده است که از این به بعد صنایع آجر و ریخته گری 
به هیچ عنوان در این استان مستقر نشوند و مجوزی 
برای اســتقرار اینگونه واحدها در این اســتان ارائه 
نمی شود.  آذری با بیان اینکه در گذشته مصرف آب و 
آالیندگی از مهم ترین اشکاالت فعالیت صنایع ریخته 
گری محسوب می شــد، گفت : اما امروزه فعالیت 
این صنعت بر اســاس علم روز دیگر آالیندگی  ندارد 

و مصرف آب در صنایع ریخته گری به کمترین میزان 
ممکن رسیده است.وی با بیان اینکه همه صنایع به 
نوعی به ریخته گری وابســته هستند، تصریح کرد: 
جلوگیری از فعالیت صنایع ریخته گری در اســتان 
اصفهان به عنــوان مهد صنعت کل کشــور، به نوعی 
پاک کردن صورت مسئله است و امکان پذیر نیست.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: در سال جاری ایجاد حدود ۳۵ 
هزار اشتغال برای این استان در نظر گرفته شده است 
و ایجاد این تعداد اشتغال جدید در شرایطی که آبی 
برای کشــاورزی وجود ندارد و فعالیت صنایع هم با 
محدودیت مواجه شده، بدون در نظر گرفتن بخش 

صنعت و کشاورزی امکان پذیر نیست.

معاون امور صنایع اصفهان:

بخش صنعت مصرف کننده سه تا پنج درصد آب اصفهان است

راه اندازی مجدد خط 
تولید اکریلیک 2 در 
کارخانه پلی اکریل 

اصفهان
مراســم راه انــدازی مجدد خــط تولید 
اکریلیک ۲ در کارخانه پلی اکریل اصفهان 
باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان ، نماینده شهرستان 
مبارکــه وبرخــی از مســئوالن در محل 

کارخانه پلی اکریل اصفهان برگزارشد.

عکس روز
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چندین سال است که مردم استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت نان 
این استان گالیه مند هستند؛ اما اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده 
و با گران شدن گاه و بی گاه نان، مردم هیچ گونه تغییر محسوسی را در 

کیفیت نان مشاهده نمی کنند.
نان، برکت خانه های مردم است و می توان گفت این برکت مهم قوت 
غالب سفره های ماست که اگر کیفیت الزم را نداشته باشد مشکالت 

جسمی فراوانی به همراه دارد.
هربار نان و نانوایی با حاشیه های فراوانی مانند نان ترش و خمیر، باال 
رفتن قیمت ها، پایین آمدن وزن، کم شــدن کیفیت و عدم مرغوبیت، 
اضافه شــدن افزودنی هــای غیر مجاز بــه خمیر و چالــش پخت و 

نگهداری صحیح همراه بوده است.
اما تا کی مردم بایــد به اندازه هزینه ای که می کننــد، کیفیت دریافت 
نکنند و همیشــه از نانوایان به دلیل عدم کیفیت نــان دلخور و دیگر 
امیدی به اقدامات مســئوالن نداشته باشــند. اگر به گفته مسئوالن، 
نظارت وجود دارد پس چرا تغییری در روند کیفیت نان های اســتان 

ایجاد نمی شود.

مردم مجبور به مصرف نان بی کیفیت هستند
آقای شریفی یک شهروند ساکن شــهرکرد با گالیه از مسئوالن، اظهار 
داشت: نمی دانم مســئوالن از کدام نانوا برای خود نان تهیه می کنند 

که شاهد این بی کیفیتی نیستند و اگر هستند چرا کاری نمی کنند.
وی افزود: وضعیت نان اصال خوب نیست و چیزی نیست که آن را از 
سفره حذف کنیم، نان قوت غالب مردم است و اگر با کیفیت به دست 

آن ها نرسد مشکالت زیادی ایجاد می کند.
این شهروند شــهرکردی گفت: تنها شــهرکرد از کیفیت نان گالیه مند 
نیستند بلکه شهرســتان های دیگر نیز دلخوشی از کیفیت نان ندارند، 
اقوام من در بروجن هســتند که همیشه از این مســئله گالیه دارند، 
خبرها هم نشان دهنده وجود این مشکل در جای جای استان است.

وی بیان داشــت: کســانی که وســع مالی خوبی دارند، نان خانگی 
می گیرند که قیمت باالیی هم دارد؛ اما تکلیف اکثر مردمی که باید از 
نانوایی های دولتی خرید کنند چیســت؟ مردم مجبور به مصرف نان 

بی کیفیت هستند.
شریفی خاطرنشان کرد: این وضعیت صدای مردم استان را درآورده 
است اما کسی گوشش بدهکار نیست، نان  غیرقابل خوردن شده چرا 
که یا ترش و خمیر یا سفت است. امید است با نظارت های شدیدتر و 

راهکارهای جدید این مشکل مرتفع شود.

 برگزاری جلسات آموزشی برای نانوایان
خالد طاهری، معاون توسعه بازگانی و صنایع غذایی جهاد کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: متاسفانه کیفیت نان در 
استان چهارمحال و بختیاری مناسب نیست، در تفاهم نامه با اتحادیه 
نانوایان سه مورد از جمله افزایش کیفیت نان، رعایت موارد بهداشتی 

و رعایت ضوابط قانونی از جمله رعایت ســاعات پخت، شیفت کاری، 
وزن چانه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به نامناســب بودن کیفیت نان در ســطح استان، افزود: 
جلســات متعددی هم با نانوایان گذاشته شد، در هفته گذشته حدود 
70 نفر از نانوایان شهر شــهرکرد دعوت شدند و یک کالس آموزشی و 
توجیهی برای آن ها برگزار شد، قطعا این مسئله در حال پیگیری است 
و اکیپ های نظارتی در صبح و شب به طور جدی حضور دارند و کیفیت 

نان را نظارت می کنند.
معــاون توســعه بازگانــی و صنایــع غذایــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری مطــرح کــرد: 27 
هزار تــن آرد مصرفی نانوایــان اســتان از تولید گندم خود اســتان 
اســت؛ اما مابقی آن از ســطح کشــور تامین می شــود و متاسفانه 
 با توجــه به خشکســالی بخشــی از گندم مــورد نیاز از خــارج وارد 

می شود.
طاهری افزود: در حال حاضر آرد خارجی با آرد داخلی مخلوط بوده که 
نانوایان برای پخت از آن استفاده می کنند. گندم، آرد و نان یک زنجیره 
اســت و باید حلقه های این زنجیره کارکرد مناســب را داشته باشند، 
خوشبختانه در سطح استان گندم اســتاندارد است، کارخانه های آرد 

باید به روزرسانی شــوند که برخی از آن ها هنوز نشده اند و پیگیر این 
مسئله هستیم.

تشکیل پرونده 79 پرونده تخلف نانوایان فقط در سال جاری
وی ادامه داد: حلقه ســوم دوره های آموزشــی مهارت افزایی برای 
نانوایان است که در سطح استان نیز برگزار می شود تا کیفیت افزایش 
یابد اما در آخر مصرف کننده نیز باید هنــگام تحویل نان، آن را خنک 

کند تا ماندگاری بیشتری داشته باشد.
معاون توسعه بازگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری بیان داشــت: از اول سال جاری تاکنون تعداد 
بازرســی ها در حوزه نان هزار و 337 مورد بوده کــه 79 مورد پرونده 
هم در همین مورد بوده و به اداره کل تعزیرات استان جهت رسیدگی 
فرستاده شده است.طاهری در پایان خاطرنشان کرد: هر گونه فروش 
آرد توســط نانوایان تخلف اســت و نمی توانند آرد را خارج از شبکه به 
فروش برسانند، شایان ذکر است در روســتاها و در مناطق عشایری 
به دلیل کمبود نانوایی، آرد به صورت ســهمیه ای توزیع می شــود اما 
امکان توزیع آرد در سطح شهر، بر اســاس مقررات کارگروه آرد و نان 

کشوری وجود ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

تکمیل طرح های نیمه تمام در چهارمحال در دستور کار 
مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام باید بعد از سفرهای شهرستانی به عنوان 
یک برنامه راهبردی توسط مسئوالن در دستور کار قرار گیرد.غالمعلی حیدری به سفرهای شهرستانی 
مسئوالن چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: در این ســفرها مشکالت هر شهرستان به صورت 
جداگانه به صورت میدانی بررسی و شناسایی می شود و برای رفع این مشکالت راهکارهای مناسب و 
قانونی مشخص و مصوب می شود.استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: تکمیل طرح های نیمه 
تمام باید بعد از سفرهای شهرستانی به عنوان یک برنامه راهبردی توسط مسئوالن در دستور کار قرار 

گیرد.حیدری اعالم کرد: تکمیل این پروژه ها باید با هدف محرومیت زدایی و عدالت محوری باشد.
 

مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

ساالنه بیش از هزار واحد مسکونی در فارسان ساخته می شود
مدیر کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری از ساخت ســاالنه هزار و 3۸۴ واحد مسکونی در 
شهرستان فارسان خبر داد.حسینعلی مقصودی در جلسه شورای اداری شهرستان فارسان با بیان 
اینکه طی چهار سال آینده پنج هزار و ۵3۴ واحد مسکونی در این شهرستان ساخته خواهد شد، اظهار 
کرد: راه و شهرسازی ملزم است ساالنه هزار و 3۸۴ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
در فارسان بسازد.وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار و 22۶ نفر در فارسان در این طرح ثبت نام 
کرده اند، عنوان کرد: از این تعداد هزار و 70۴ نفر از متقاضیان دارای شرایط الزم بوده اند.مدیر کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: 9۵0 نفر از متقاضیان دارای شرایط نیز تایید نهایی شده اند.

مقصودی، کمبود زمین را یکی از مشکالت اساسی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در فارسان عنوان 
کرد و گفت: به دنبال رفع این مشکل از طریق راه های مختلف و با همکاری دستگاه هی اجرایی هستیم.

وی با بیان اینکه ۱2 پروژه نیمه تمام در شهرستان فارسان وجود دارد، مطرح کرد: محور »پردنجان« 
به »جونقان«، بازنگری شهر جامع »جونقان« و »فارسان«، ساختمان فرمانداری »فارسان«، سالن 
ورزشی »ده چشمه«، فرهنگسرای »باباحیدر« و ســالن بوکس و زمین چمن »بابا حیدر« از جمله 
پروژه های نیمه تمام است که در راستای تکمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان نیاز 
داریم.مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به نیمه تمام بودن مصالی این شهر اشاره کرد و 

افزود: 90 درصد از ۱30 کیلومتر جاده موجود در این شهرستان چهار خطه است.
 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

تعداد زیادی از کارگران چهارمحالی تحت پوشش بیمه نیستند
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد زیادی از کارگران استان تحت 
پوشش بیمه نیستند که امید است در سال آینده بتوان بخشی از این قشر را بیمه کرد.محسن مولوی 
با بیان اینکه 9۸ هزار نفر از کارگران بیمه تامین اجتماعی دارند، اظهار کــرد: تعداد زیادی از کارگران 

استان زیر پوشش بیمه ای نیستند که امید است در سال آینده بتوان بخشی از این قشر را بیمه کرد.
وی، درصد کارگران فعال در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را به ترتیب ۴7 درصد، ۴0 درصد و ۱3 
درصد عنوان کرد و ادامه داد: کارگران نقش بسزایی در تحقق شعار سال دارند.مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری کارگران را بازوان اجرایی تحقق شعار سال دانست و مطرح کرد: ایجاد 
تعاونی های دانش بنیان یکی از مهم ترین برنامه ها در استان است که می توان از نخبگان و دانشگاهیان 
در این زمینه بهره برد.مولوی با بیان اینکه تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی و عشایری با کمترین 
انحراف در حال جذب است، عنوان کرد: ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبار در راستای پرداخت تسهیالت اشتغال 

پایدار روستایی و عشایری به استان اختصاص یافته است.

بام ایرانبا مسئولان

مردم چهارمحال و بختیاری از افزایش قیمت بدون کیفیت شاکی هستند

آرد گران شد؛ خبری از کیفیت نان نیست

روستای شگفت انگیز سرآقاسید که به »ماسوله زاگرس« معروف است در شهرستان 
کوهرنگ در فاصله ۱3۵ کیلومتری شــهرکرد قرار دارد، این روستا دارای بافت معماری 
پلکانی اســت. به طوری که پشــت بام منزل پایین به منزله حیاط منزل باالیی است.

خانه های این روستا تماما با خشت ساخته شده اســت و بافت دست نخورده و بسیار 
قدیمی دارد، این روستا خود ماسوله ای در دل زاگرس است که از نظر فرهنگ، پوشاک، 
گویش و آداب و رسوم تقریبا دست نخورده و بکر باقی مانده است.روستای سرآقاسید 
عالوه بر معماری منحصر به فرد، دارای چشمه سارها و باغات طبیعی و باغات میوه است 
و معیشت اکثرمردم روستا از طریق کشاورزی و کشت گیاهان دارویی تامین می شود 
همه این عوامل موجب شده تا این روستای شگفت انگیز در فهرست آثار ملی ثبت شود.
مسیر این روستا به دلیل قرار گرفتن در مناطق سردسیر با اولین بارش برف به مدت ۶ ماه 

مسدود می شود، پس بهترین زمان برای تفرج در این روستای تاریخی و بکر از اردیبهشت 
ماه تا اوایل پاییز است.کوروش بابائیان، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص شاخصه های ثبت ملی روستاهای هدف 
گردشگری عنوان کرد: شاخص هایی مانند مکان تفریحی و گردشگری ،آثار طبیعی و 
تاریخی، فرهنگ مردم و بافت روستا در ثبت ملی شدن روستا تاثیر دارد.وی با اشاره به 
روستاهای ثبت شده ملی در استان، بیان کرد: از بین روستاهای هدف گردشگری استان 
دو روستای سرآقاسید در شهرســتان کوهرنگ و یاسه چای در شهرستان سامان ثبت 
ملی شده است.بابائیان با اشاره به اینکه باید از آثار تاریخی از جمله روستاهای تاریخی 
حفاظت کرد، گفت: مرمت و بازسازی روستاهای تاریخی استان از جمله روستای سرآقا 
سید با استفاده از مصالح سنتی و جدید انجام می شود؛ اما استفاده از مصالح جدید به 

گونه ای است که به بافت و ظاهر تاریخی روستا آسیب نمی زند.

جذابیت ارتفاع چند متری برف در مسیر روستای سرآقاسید
شهباز اکبری، فرماندار کوهرنگ نیز اظهار داشت: هر ساله با شروع بارش  ها گردنه 
عسلکشان به دلیل ارتفاع زیاد برف مسدود می شود و چون امکان بازگشایی مسیر 
در زمســتان وجود ندارد این گردنه از آذرماه به مدت ۶ ماه مســدود می شــود و راه 
ارتباطی ۱۵ روستا از جمله روستای سرآقاســید با مرکز شهرستان قطع می شود.

فرماندار کوهرنگ عنوان کرد: در سال های گذشته کار بازگشایی گردنه عسلکشان از 
اواخر فروردین یا اردیبهشت ماه آغاز می شد؛ اما امسال به دلیل شرایط سخت زندگی 
مردم دهستان موگویی این کار زودتر آغاز شد و زودتر نیز به پایان رسید.وی گفت: این 
مسیر خود جنبه گردشگری دارد وجود برف با ارتفاع چند متری در این مسیر، منطقه 
بسیار دیدنی را ایجاد کرده و زمانی که مسیر به طور کامل بازگشایی شود گردشگران 

می توانند از زیبایی این مسیر لذت ببرند.
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مفاد آراء
2/102 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14648 - 1400/12/05 هيات  دوم خانم زهرا نصر اصفهانی  
به شناسنامه شــماره 68 کدملي 1290094535  صادره اصفهان فرزند  ولی اله در 
ششدانگ يک باب مغازه با انباری زيرزمين  به مساحت 15/43 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 189 فرعی از 5   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 548 دفتر 935 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1309022  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

2/103 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 5133 14006030200700 مــورخ 30 / 10 / 1400  هيات 
اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقــای مهران بابايی فرزند مظاهر بشــماره شناســنامه 28 
 وکدملی 1111093083 صادره از فالورجان درششدانگ يک درب باغ به مساحت
 21 / 1639 مترمربع پالک 423 اصلی واقع در بندارت خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای رحمت اله بابايی بندارتی وعبداله بابايی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1308559 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  0145 14016030200700 مورخ 18 / 01 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاسم صادقی حســين آبادی فرزند ناصرقلی بشماره شناسنامه 12 
 وکدملی 1111686491 صادره از فالورجان  درششدانگ يک باب خانه به مساحت

 94 / 190 مترمربع پالک 10 اصلی واقع در حسين آباد انتقال موروثی ازمالک رسمی 
آقای ناصرقلی صادقی حسين آبادی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1308587 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/105 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5756 14006030200700 مورخ 21 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مظاهرعشــوری مهرنجانی فرزند اميدعلی بشــماره شناســنامه 
3 وکدملی 1111348308 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب دامداری 
 به مســاحت 23 / 1826 مترمربع پــالک 434 اصلی واقــع در کارويه خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسقلی کرمی ميان رشيدی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 

رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1308307 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/106 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  0298 14016030200700 مورخ 25 / 01 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم روح انگيز قدرجانی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه وکدملی 1100028511 
صادره از فالورجان درششدانگ يک باب ســاختمان تجاری مسکونی به مساحت 
 24 / 187 مترمربع پالک 873 فرعی از387 اصلــی واقع در قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مصطفی قديری  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1309088 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/107 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  0106 14016030200700 مورخ 16 / 01 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مظاهرعشــوری مهرنجانی فرزند اميدعلی بشــماره شناســنامه 3 وکدملی 
1111348308 صادره از فالورجان درششدانگ يک قطعه زمين با کاربری زراعی 
به مساحت 10 / 4235 مترمربع پالک 453 اصلی واقع در کاويان خريداری رسمی 
ازمالک رسمی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 

فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

م الف: 1308316 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

2/108 شــماره نامــه: 140185602033000299 - 1401/01/30 چون تمامی 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعی معروف باغ منصوره پالک ثبتی 1106 فرعی از 1 
اصلی واقع در روستای اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام صغری خانم علی بخشــی فرزند عباس و غيره در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1401/03/17  ســاعت 11 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشــار:1401/02/10  م الف:1309454 رحمت اله شاهدي سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
 تحدید حدود اختصاصی

2/109 شــماره نامــه: 140185602033000298 - 1401/01/30 چون تمامی 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف مال عابد پالک ثبتی 1357 فرعی از 1 اصلی 
واقع در روســتای اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام صغری خانم علی بخشی فرزند عباس و غيره در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز ســه 
 شنبه مورخ 1401/03/17  ســاعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
 لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.

تاريخ انتشــار:1401/02/10  م الف:1309386 رحمت اله شاهدي سرپرست 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

»سرآقاسید«؛ ماسوله ای در دل زاگرس



 شنبه 10 اردیبهشت 1401 / 28 رمضان 1443 / 30 آوریل 2022 / شماره 3517

سالک در اصفهان از مردادماه خودنمایی می کند
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت:کودکان ایرانی ایمنی خوبی در 
برابر سرخک دارند و برای تامین واکسن سرخک مشــکلی نداریم و در استان واکسن مورد نیاز 
موجود است؛ اما سالک در استان اصفهان از نیمه مرداد هرســال خودنمایی می کند. رضا فدایی 
تاکید کرد: سرخک یکی از بیماری های ویروسی اســت که کودکان به ویژه کودکان زیر ۵ سال به 
دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیف تری دارند به شدت تحت تاثیر این ویروس قرار می گیرند.علت 
اصلی هشدار وزارت بهداشت نیز ورود مهاجران زیاد از این دو کشــور بوده که امکان ابتال و انتقال 
بیماری را افزایش می دهند.وی در خصوص بیماری سالک هم متذکر شد: این بیماری بیشتر در 
شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، برخوار، نطنز و اردستان مشاهده می شود. سالک در استان 
اصفهان از نیمه مرداد هرسال خودنمایی می کند، ساالنه ۳ هزار مبتال به سالک در استان شناسایی 
می شوند و برای دارو های این بیماری نیز مشــکلی نداریم و به اندازه نیاز دارو از وزارت بهداشت 

دریافت شده است.

عضو یک موسسه خیریه:

موازی کاری ها، عامل تضعیف موسسات خیریه است
عضو هیئت مدیره موسسه خیریه »لبخند« با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب های مؤسسات خیریه، 
بحث موازی کاری آن هاســت، گفت: موازی کاری موسســات خیریه به دالیل مختلفی بستگی 
دارد که مهم ترین آن، به دلیل شکل  نگرفتن شبکه موسســات خیریه توسط مراجع صدور پروانه 
است.فرهاد خســروی ، اظهار کرد: مؤسسات خیریه مانند سایر ســازمان های مردم نهاد، دارای 
چالش های فراوانی هستند. یکی از بزرگ ترین چالش های موسســات خیریه که به عنوان یک 
ضعف بزرگ شناخته می شــود، نبود هدفمندی فعالیت های موسسات خیریه است. در فعالیت 
موسسات خیریه کشور، سیستم یکپارچه هدفمند وجود ندارد؛ عالوه بر آن بانک اطالعاتی جامع 
و کاملی از افراد نیازمند برای معرفی به خیریه ها نیز وجود ندارد.وی ادامه داد: درواقع هر خیریه، 
نهاد و سازمانی اقدام به تهیه و تدوین یک بانک اطالعاتی از افراد نیازمند کرده است؛ به عنوان مثال 
ســازمان هایی همچون بهزیســتی و کمیته امداد، بانک اطالعاتی مجزا از افراد نیازمند دارند؛ اما 
ازآنجاکه این هدفمندی ها و کمک ها کم است، موجب بروز مشکل هدفمند نبودن کمک ها شده 
است.وی با بیان اینکه چالش دیگر موسسات خیریه، نداشتن توانمندی الزم برخی افراد نیازمند 
یا همان گروه هدف خیریه هاست، افزود: تقریبا همه خیریه ها در برخی حوزه های خاص همچون 
معیشت فعالیت می کنند؛ درصورتی که باید خیریه ها در حوزه های آسیب های اجتماعی، فرهنگی 

و سایر موارد ورود داشته باشند.

108 مادر زندانی با حمایت آستان قدس رضوی آزاد شدند
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: ۱۰۸ مادر زندانی با حمایت آستان قدس رضوی طی یک سال 
گذشته از بند آزاد شدند.محمدحسین استادآقا افزود: ۱۳۷ مادر به دلیل محکومیت  های غیرعمد 
در زندان های کشور قرار گرفته اند که تاکنون ۱۰۸ نفر آنان آزاد شده اند.وی بیان کرد: برای آزادی این 
افراد گذشت شاکیان، همکاری خادم یاران و کمک های آستان قدس توام شده تا این اتفاق رقم 
خورده است.مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: خادم یاران ۱۱ میلیارد ریال، ۲۰ میلیارد ریال 
مردم و ۳۰ میلیارد ریال گذشت شاکیان در امر آزادی زندانیان نقش داشته است.وی اضافه کرد: 
بنیاد کرامت رضوی ۲۵ میلیار ریال به این امر مهم اختصاص داده است.استادآقا با اشاره به جنبه 
های معنوی و خیرخواهی مردم استان اصفهان تصریح کرد: بیشترین زائران حرم رضوی متعلق 
به مردم این اســتان بوده و کمک های آنان در حوزه های مختلف مورد توجه است.وی یادآورشد: 
اهتمام مردم این دیار برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد باعث شده در ماه مبارک رمضان بیش 

از ۲۰۰ نفر آزاد و زمینه شادی و خوشحالی خانواده آنان فراهم شود.

بروکراسی اداری و برخوردهای سلیقه ای ؛ چالش های توسعه توریسم  گردشگری در اصفهان

فرصتی که دیده نمی شود

زندگی صنعتی در بیشــتر کشــورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و 
نیازهایی را نیز برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است.اکنون به گفته 
بسیاری از کارشناسان، توریسم درمانی در دنیا شتاب گرفته و گردشگری 
درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری 
جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای عالقه مند 
به توسعه  گردشــگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب 
و برای آن برنامه ریزی کنند.به همین دلیل اســت که توریسم سالمت در 
نقاط مختلف جهان بســیار مورد توجه قرار گرفته و تمامی اقشار اعم از کم 
درآمدها و پردرآمدها به سمت این نوع از گردشگری تمایل دارند. سازمان 
جهانی گردشــگری ) WTO ( به طور خاص، گردشگری سالمت را چنین 
تعریف می کند؛ »اســتفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش ســالمتی و 
افزایش روحیه فرد با اســتفاده از آب های معدنی، آب و هوا یا مداخالت 
پزشکی منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 
۲۴ ساعت است – به طول می انجامد؛اما مقوله  گردشگری سالمت فراتر 
از گردشگری درمانی است. آب های گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با 
امکانات طبیعی نیز شامل مقوله  گردشــگری سالمت است؛ شعار جهانی 
توریسم سالمت، امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول یا پیشرفته 
و قیمت ها و هزینه ها در حد کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است. 

حدود ۱۰ سالی اســت که توریسم درمانی جدی شــده و این یک حقیقت 
است که ما نتوانسته ایم با وجود پتانسیل های زیادی که داریم از این مقوله 
استفاده کنیم. آخرین باری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آماری 
از درآمد گردشگری سالمت داد به سال ۹۲ برمی گردد که عددی نزدیک به 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بود.با تمام اینها و با توجه به آمار بسیار باالی 
جراحی زیبایی در ایران، کشورمان یکی از قطب های بزرگ توریسم درمانی 
است که هنوز نتوانسته از پتانسیل های بالقوه در این بخش استفاده کند و 
در این میان پتانسیل های بی شــمار اصفهان به عنوان یک شهر توریستی 
که آوازه جهانی دارد نیز در این زمینه پنهان مانده و آن طور که باید و شــاید 
به منصه ظهور ننشسته است.مصطفی نریمان که بیش از ۳۰ سال است در 
حوزه گردشگری فعالیت می کند معتقد است مشکلی که اکنون با آن روبه 
رو هستیم و تنها به اصفهان برنمی گردد این است که با وجودی که پزشکان 
ایران در حوزه درمان جزو برترین های دنیا محســوب می شــوند، اما هنوز 
نتوانسته ایم در جذب گردشگر سالمت موفق باشیم.به گفته وی؛ ما نیازمند 
اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای رونق توریسم سالمت در 
کشور و به خصوص اصفهان هستیم.در اصفهان ظرفیت های مغفول مانده 
ای وجود دارد که می توان با اســتفاده از اهرم های بخش خصوصی به آنها 
دست یافت و توریسم ســالمت را از این وضعیت دور کرد. وی، راهکارهای 

توسعه توریسم سالمت را  ارائه امکانات مناسب به توریسم و جلب اعتماد 
آنها عنوان کرد و گفت: می توان از این صنعت در راستای اشتغال زایی و توسعه 
این صنعت بهره برد.از ســویی دیگر ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران 
ســالمت، امری ضروری اســت و در عین حال ما باید در همه حال به روز 
شویم و با ارائه خدمات در بخش هتلینگ، ترانسفر و لیدر در جذب توریست 
سالمت به شکل موفق تری عمل کنیم.یکی از مهم ترین خدماتی که باید به 
گردشگران داده شود سامان دهی بیماران در داخل کشور است، موضوعی که 
تنها بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیست؛ بلکه، همکاری 
های چند بخشی ســازمان های مربوطه از جمله سازمان گردشگری،ناجا 
و وزارت خارجه را می طلبد.ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز باید 
موقعیتی فراهم کند که کارشناســان و متخصصین و کاردان ها فی ما بین 
بخش خصوصی و پزشکان قرار گیرند و ارتباط درستی برقرار کنند؛ البته به 
دلیل نوپا بودن این صنعت تاکنون شرکت های تخصصی در این زمینه شکل 
نگرفته اند و در بعضی از دفاتر خدمات گردشگری تنها بخشی از خدمات به 
این موضوع اختصاص داده شده اســت.وی تاکید کرد :یکی از مهم ترین 
خدماتی که باید به این گردشگران داده شــود سامان دهی این بیماران در 
داخل کشور است، موضوعی که تنها بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی نیســت؛ بلکه، همکاری های چند بخشی سازمان های مربوطه از 
جمله سازمان گردشگری،ناجا و وزارت خارجه را می طلبد.وی افزود: با توجه 
به ارزان بودن تعرفه ها و حاذق بودن پزشکان ایرانی می توان با برنامه ریزی 
منسجم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این صنعت را رونق داد. وی 
در مورد پتانسیل های اصفهان در این حوزه گفت: در اصفهان پتانسیل های 
زیادی در این زمینه وجود دارد و اگر برخی از خط کشی ها از میان برداشته 
شود و به علم آموختگان بها داده شود باعث می شود که به نوعی یک اطمینان 
خاطر هم برای سرمایه گذار ایجاد شود. با توجه به اینکه گردشگری سالمت 
از ظرفیت های مغفول مانده در کشور است، رونق گردشگری سالمت باعث 
درآمدزایی، اشتغال و ارزآوری برای کشــور می شود.نریمانی ادامه داد: در 
این حوزه بروکراسی اداری یک مانع جدی است که باید به آن پرداخته شود 
. همانطور که می دانید این صنعت در کشــور هنوز نوپاست و تنها بخشی از 
خدمات گردشگری به آن اختصاص داده شده است؛ اما همانطور که عنوان 
شد تعرفه های خدمات درمانی در کشور ما به نسبت کشورهای دیگر بسیار 
پایین است و همین موضوع باعث شده که گردشگران خارجی ترجیح بدهند 
که برای خدمات درمانی شان به کشور ما بیایند.این امر می تواند روزنه ای 
باشد برای پیشرفت بیشتر در این صنعت سودآور و باالترین سود اقتصادی را 
برای ما به همراه داشته باشد و اگر ما از برخوردهای سلیقه ای برحذر باشیم 
می توانیم به این صنعت ارزآور کمک کنیم.متاسفانه در اصفهان با بروکراسی 

خبرخوان جامعه

بازداشت مرد عنکبوتی اصفهان 
ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان موفق شــدند در عملیاتی پیچیده مرد 
عنکبوتی با ۱۰۰ میلیارد تومان سرقت اموال را دستگیر کنند.فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
این سارق جوان ۲۵ ســاله با ۱۰۰ فقره سرقت، ســوار بر دوچرخه بدون هیچ همدستی در محالت 
باالی شهر با امکان سنجی موقعیت، اموال خانه ها را به سرقت می برد.سردار محمدرضا میرحیدری 
افزود: در پی شــکایت بســیار از مال باختگان اصفهانی، پرونده در جریان پلیــس قرار گرفت و با 
تحقیق و بررسی های پلیس این سارق در عملیاتی پیچیده حین سرقت سوار بر دوچرخه دستگیر 
شد.وی طال، نقره، سکه و یورو ، پوند را از جمله اموالی دانست که این سارق از منازل به سرقت برده 

و درمخفیگاهش کشف شد.
 

کالهبرداری با درج آگهی فروش حواله خودرو در اصفهان
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو 
۶۰۰ میلیون ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: در پی 
شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله 
خودرو از آنها کالهبرداری کرده بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی عنوان کرد: 
شــاکیان با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار مواجه شــده که برای خرید با آگهی دهنده 
تماس گرفته سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شــماره کارت مبلغ ۳۰ میلیون ریال 
به عنوان بیعانه از آنها دریافت و سپس پاسخگوی آنها نبوده است.رییس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: شاکیان پس از واریز وجه به حســاب معرفی شده نه تنها موفق به 
مالقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشده اند، حتی از پاسخگویی به تماس آنها 

امتناع کرده و آگهی را حذف کرده است.
سرهنگ مرتضوی افزود: با بررسی مستندات و اظهارات شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی 
در فضای مجازی متهم دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد همچنین 
تاکنون مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کالهبرداری از مال باختگان برآورد شــده است.سرهنگ مرتضوی 
خاطر نشــان کرد: به شــهروندان توصیه می کنیم برای خرید یا پیش خرید کاالی مورد نظرخود 
از ســایت های متفرقه و فاقد مجوز یا شــبکه های اجتماعی خودداری کننــد، همچنین تبلیغات 
که در ســایت های واســطه گر با عناوینی از جمله فــروش فوری، بدون واســطه، زیر قیمت و … 
منتشــر می شــود به منظور کالهبرداری بوده و شــهروندان باید حتی االمکان به صورت حضوری 
 پس از تایید هویت و رؤیت فروشــنده اقدام بــه واریز وجه کرده و از پرداخــت بیعانه حتی مبالغ

 کم خودداری کنند.

انهدام باند ۶ نفره سارقان و مالخران در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم گفت: با دســتگیری یک باند ۶ نفره، ۶ میلیارد ریال اموال 
مسروقه کشف و ضبط شد.ســرهنگ علی قربانپور اظهار کرد: در پی شــکایت تعداد از شهروندان 
مبنی بر سرقت از باغ، منازل، زمین کشاورزی و سرقت سیم شبکه توزیع برق، موضوع با حساسیت 
ویژه ای در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم قرار گرفت.وی 
افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق محل های وقوع سرقت هویت اصلی ۴ سارق شناسایی شد 
که با هماهنگی مرجع قضایی این افراد در عملیاتی ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان 
منتقل شدند.فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم گفت: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۱۲ 
فقره سرقت اعتراف و ۲ مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.سرهنگ علی قربانپور 
افزود: در بازرسی از مخفیگاه مالخران تعداد قابل توجهی اموال مسروقه کشف و به تعدادی از مال 
باختگان بازگردانده شد.وی افزود: متهمان انجام اقدامات قانونی به همراه پرونده تحویل مراجع 

قضایی شدند.

جزءخوانی قرآن 
در کنار مزار شهدای 

اصفهان
در ماه مبارک رمضان  مراســم 
جزءخوانی قرآن در جوار شهدای 
 گلســتان شــهدای اصفهــان

 برگزار شد.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

رییس کل دادگستری استان 
اصفهان:

مشکل دادگستری، فضای 
نامناسب فیزیکی است

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
گفت: با جذب نیروی انســانی و افزایش 
شعب، زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش 
پیدا می کند، اما مهم ترین مشکل نامناسب 
بودن فضای فیزیکی است.اسدا... جعفری 
در ادامه بازدیدهای سرزده از مجتمع های 
قضایی شــهر اصفهان با حضور در مجتمع 
شهید بهشــتی خیابان جی به صورت چهره 
به چهره با کارکنان و مراجعان مالقات و به 
بررســی مشــکالت مربوط به این مجتمع 

پرداخت.
وی در جریان این بازدید اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین مشــکالت ما در دادگســتری 
اســتان، نامناســب بودن فضای فیزیکی 
بــرای مراجعــان و کارکنــان مجتمع های 
قضایی اســت و تالش ما بر این اســت تا 
با فراهم سازی شــرایط، خدماتی در شأن 
مــردم اصفهــان ارائــه کنیم.رییــس کل 
دادگســتری اســتان اصفهان آمار شعب 
این مجتمع در رســیدگی به پرونــده ها را 
رضایت بخش دانســت و گفت: آمار شعب 
ما در مجتمع شــهید بهشــتی قابل قبول 
اســت؛ اما به دلیل ثبت جدید پرونده های 
سنوات پیشین، موجودی شعب، باال رفته 
و این افزایش موجودی یکی از دالیل اطاله 
دادرسی هاســت که باید با جــذب نیروی 
انســانی، افزایش شــعب و اجرایی کردن 
برنامه های دســتگاه قضایی استان، زمان 
رسیدگی به پرونده ها تا حد امکان کاهش 
یابد.وی در خصوص ثبت جدید پرونده ها 
تصریح کــرد: تعــدادی از شــهروندان در  
سنوات گذشته شکایاتی به ویژه با موضوع 
ســرقت در دادســراها و مراجــع انتظامی 
مطرح کردند و بعضی از این پرونده ها با پیدا 
شدن مال مسروقه، بسته شده بود؛ حال با 
تصمیمــی که در جهت الکترونیکی شــدن 
کلیه پرونده ها اتخاذ شده، این پرونده ها به 

مرور در حال ثبت شدن هستند.

یک کارشناس محیط زیست:

غذارسانی غیرمسئوالنه موجب ازدیاد سگ ولگرد شده است
یک کارشناس محیط زیســت گفت: اصل قضیه درباره سگ های ولگرد، ســر قضیه غذارسانی غیرمسئوالنه ای است که عده ای به اســم حامیان حیوانات انجام 
می دهند.»مصطفی نادری« درخصوص جوالن سگ های ولگرد و سایر حیوانات در شهرها، اظهار کرد: جوالن سگ های ولگرد، برگرفته از فرهنگ غربی است که 
وارد کشورمان شد؛ شبکه های معاند نظام مانند BBC، من وتو و ایران اینترنشنال تقریبا هر روز خبر، ارســال فیلم و از این دست موارد درمورد سگ های ولگرد و 
خانگی دارند که با شیب مضاعفی در کشورمان رو به افزایش است.وی ادامه داد: اصل قضیه درباره سگ های ولگرد، سر موضوع غذارسانی غیرمسئوالنه ای است 
که عده ای به اسم حامیان حیوانات انجام می دهند. گراز در یک زایمان تا ۱۲ توله به دنیا می آورد و ممکن اســت تعدادی از این توله ها به دلیل نبود غذای کافی یا 
وجود دشمنان طبیعی در طبیعت یا ضعیف بودن ژنتیکی از بین بروند؛ در نهایت شش یا هفت توله زنده بمانند ولی وقتی درمورد سگ های ولگرد غذارسانی های 
غیرمسئوالنه را انجام می دهیم، مخصوصا سگ ماده که مدام تغذیه می شود و در کنارش مدیریت ضعیف پسماندی که در کشور وجود دارد، باعث می شود ماده، 
توله هایی را زایمان کند که هم از لحاظ کیفیت و هم کمیت بیشتر می شوند. وقتی غذا در دسترس سگ ها باشد دیگر شاهد کاهش تعداد توله ها نخواهیم بود.این 
کارشناس محیط زیست افزود: این سگ ها همین طور روند افزاینده ای را طی می کنند و این وضعیتی می شود که امروز ساحل، جنگل، دریا، مرتع و محیط شهری 

مملو از سگ های ولگردی است که تهدیدات بهداشتی و زیست محیطی را با خود به همراه دارند. 

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پــرورش اصفهان گفت: وضعیت واکســینه شــدن 
دانش آمــوزان علیــه ســرخک بــا ارائــه کارت 
واکسیناســیون در مدارس اســتان رصد می شود و 
همچنین شــیوه نامه ای برای کنتــرل این ویروس 
در دست تهیه و ابالغ اســت.آذرکیوان امیرپور افزود: 
پس از  هماهنگی با مسئوالن مرکز بهداشت استان، 
مقرر شــد که شــیوه نامه ای به منظور پیشــگیری و 

کنترل شیوع بیماری ســرخک در بین دانش آموزان 
تنظیم و به مدارس ابالغ شــود.وی اظهار داشــت: 
اکثر دانش آموزان ایرانی در دوران طفولیت واکسن 
ســرخک را دریافت کرده اند و این تاکید بیشتر برای 
دانش آموزان اتباع خارجی است.معاون تربیت بدنی 
و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
با وجود اینکه تاکنون موردی از ابتال به ســرخک در 
مدارس استان گزارش نشده اســت ولی به والدین 
دانش آموزانــی که در برابــر این بیماری واکســینه 
نشــده اند تاکید می شــود که نســبت به تزریق این 
واکسن هرچه ســریع تر اقدام کنند.وی همچنین با 
اشاره به حضوری شــدن آموزش در تمامی مدارس 

اســتان اصفهان گفت: در این مدت کمتر از یک ماه 
هیچ گزارشی از ابتالی دانش آموزان به کرونا و یا شیوع 
کرونا در هیچ مدرسه ای گزارش نشده است.امیرپور 
خاطرنشــان کرد: وضعیت رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و تهویه کالس ها 
در مدارس استان در حد مطلوب ارزیابی شده است.

وی به واکسینه شدن باالی ۹۴ درصد دانش آموزان 
۱۲ تا ۱۷ سال و باالی ۹۵ درصد فرهنیگان در استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: تنها در رده سنی زیر ۱۲ سال 
آمار به نسبت پایین است هرچند که با حضوری شدن 
آموزش ها خانواده ها برای واکســینه کردن فرزندان 

شان بیشتر ترغیب شدند.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان:

شیوه نامه کنترل سرخک در مدارس در دست تهیه است

عکس: تسنیم
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لغو مسابقات روسیه به خاطر کشته شدن یک شطرنج باز 
توسط سگ!

دختر ۱۲ ساله ای که در یک تورنمنت شــطرنج در جنوب روسیه شــرکت می کرد، در حالی که در 
حال پیاده روی بود توسط یک سگ کشته شــد. برگزارکنندگان گفتند که باقی مسابقات لغو شده 
و تحقیقات درباره مرگ این کودک آغاز شــده اســت.صحنه های غم انگیزی در حاشیه مسابقات 
شطرنج قهرمانی جوانان روســیه در ۱۵ کیلومتری ســوچی  رخ داد.طبق گزارش های اولیه، این 
دختر جوان به همراه مادرش در این مسابقات حضور داشته است. این حادثه در حین پیاده روی در 
اوقات فراغتش اتفاق افتاد ، زمانی که پولینا کونیکووا  پس از دیدن چند توله سگ از یک حصار در 
محوطه بسته یک مجموعه هتل باال رفت.سپس این کودک توسط یک سگ نژاد ژرمن مورد حمله 
قرار گرفت و جراحات مرگباری دید.  جسد این دختر تا یک ساعت بعد پیدا نشد که فردی برای غذا 
دادن به سگ ها وارد شد و در نهایت او را دید. فدراسیون شطرنج روسیه از تعلیق این مسابقات خبر 
داد و گفت: تا پایان تحقیقات و روشن شدن دالیل اتفاق افتاده، امکان از سرگیری آن وجود ندارد.

 

3 شرط »کونته« برای قبول هدایت پاری سن ژرمن
اگر پاری سن ژرمن خواهان کونته به عنوان سرمربی فصل آینده خود باشد، باید هزینه زیادی پرداخت 
کند.سرمربی فعلی تاتنهام با ســران پاری سن ژرمن تماس گرفته و خواســته های خود را در مورد 
قراردادش بیان کرده با این حال، هنوز پاسخی به خواســته هایش دریافت نکرده است.این مربی 
ایتالیایی ۳۰ میلیون یورو در سال دستمزد درخواست کرده اســت. این باعث می شود که او با دیگو 
سیمئونه به عنوان یکی از پردرآمدترین مربیان جهان هم سطح شود. عالوه بر این، او می خواهد در 
باشگاه در کنار افرادی که خودش انتخاب می کند، کار کند. این موضوع از مدیر ورزشی شروع می شود 
تا تیم تدارکات. در حال حاضر، لئوناردو این نقش را در باشــگاه دارد، اما کونته گفته است که ترجیح 
می دهد با جانلوکا پتراچی همکاری کند.آخرین درخواســتی که کونته کرده این است که در صورت 
تبدیل شدن به سرمربی در باشگاه، بخواهد تیم را از شر »بازیکنان اینستاگرامی« رها کند؛ بازیکنانی 

که تمرکزشان در شبکه های اجتماعی بیشتر از تمرکزی است که روی زمین فوتبال نشان می دهند.
 

اینتر قیمت فروش »الئوتارو« را افزایش داد
باشگاه اینتر قیمت فروش مهاجم آرژانتینی خودش را با افزایش ۲۰ میلیون یورویی به ۸۰ میلیون یورو 
رساند.اتلتیکو مادرید از قبل خواهان به خدمت گرفتن الئوتارو مارتینس بوده و به دنبال جذب این بازیکن 
است. حاال باشگاه مادریدی متوجه شده که باید کمی بیشتر هزینه کند تا او را به خدمت بگیرد چرا که 
نراتزوری قیمت مهاجم خود را به ۸۰ میلیون یورو افزایش داده است.بر کسی پوشیده نیست که الئوتارو 
مارتینس، هدف اصلی دیگو سیمئونه برای تقویت خط حمله اتلتیکومادرید برای فصل آینده است. این 
مهاجم آرژانتینی مدتی است که در فهرست خرید اتلتیکو مادرید قرار دارد و تابستان امسال می تواند 
راهی مادرید شود. در ابتدا باشگاه ایتالیایی برای این مهاجم آرژانتینی ۶۰ میلیون یورو درخواست کرد. 

طبق گزارش توتو اسپورت  »نراتزوری ها« اکنون ارزش این بازیکن را ۸۰ میلیون یورو اعالم کرده اند.
 

خوشحالی به سبک »رونالدو« در بارسلونا ممنوع! 
ظاهرا باشگاه بارسلونا چندان از یادآوری نام و خاطره کریستیانو رونالدو استقبال نمی کند.اتفاق عجیبی 
در یکی از دیدارهای تیم جوانان بارسلونا توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است.  فرمین لوپز، 
بازیکن ۱۸ ساله تیم جوانان بارسلونا، موفق شد گلی جذاب و کالسیک به سبک بارسلونا با ضربه برگردان 
بزند ؛اما اتفاقات پس از این گل بود که حاال جنجال زیادی را به پا کرده اســت. این بازیکن جوان پس از 
گلزنی برای بارسلونا به سمت گوشه زمین دوید تا خوشحالی خودش را از به ثمر رسیدن این گل تماشایی 
ابراز کند و شادی معروف کریستیانو رونالدو را با پریدن به هوا و مشت کردن دستانش رو به زمین تکرار کرد. 

چند نکته ای که از حذف سپاهان آموختیم؛

بی ثبات نباشید، خارجی خوب بخرید، دفاع کنید

مدیران سپاهان باید به دنبال پاسخ هایی برای دالیل ناکامی های ادامه  دار 
تیم فوتبال این باشگاه باشند.

روندی که ســپاهان با محرم نویدکیا در شــروع راه در پیش گرفت، بسیار 
امیدوارکننده بود؛ آنهــا بازی به بازی بهتر می شــدند و از هفته چهاردهم تا 
هفته سی ام لیگ بیستم با ۱4 پیروزی و ۳ تســاوی توانستند پشت سر 
پرســپولیس با ۶۵ امتیاز بیشــترین میانگین امتیازی یک تیم دوم را در 
تاریخ لیگ برتر به نام خودشان بزنند. با همین روند هم بود که سپاهان به 
 رغم جدایی سه بازیکن کلیدی اش )پیام نیازمند، محمد محبی و احسان  
حاج صفی( در لیگ بیستم به عنوان جدی ترین مدعی وارد لیگ بیست و 
یکم شد، اما با وجود شــروع خوبی که تا پایان هفته سوم داشت، در ادامه 
مسابقات تیم پرفراز و نشیبی را شاهد بودیم که نه در دفاع توانست عملکرد 
تیمی که مدعی قهرمانی است را داشته باشد و نه در حمله آنها توانستند به 
صورت مداوم گلزنی کنند.نتیجه اینکه ادامه همین روند سبب حذف سپاهان 
از جام حذفی شد و در همین روزها بود که امید به قهرمانی در لیگ برتر نیز 
از دست رفت تا فقط آسیا بماند. در آســیا هم البته با وجود تغییری که در 
دستیاران نویدکیا ایجاد شده بود، نسخه کوچک شده ای از لیگ برتر را دیدیم؛ 
تیمی که شروع خوبی داشت، ولی هیچ وقت نتوانست انسجام الزم برای 
موفقیت را داشته باشد؛ اما چرا؟ موارد زیر شاید نکته هایی باشد که بتواند 

به فوتبال ایران و همینطور سپاهان برای تغییر شرایط در آینده کمک کند:

 1    .     ظاهــرا هیچ تیم پرســتاره ای تضمین موفقیت نیســت و عنوان مهم 
ترین عضو یک باشگاه فوتبال به سرمربی می رسد. در ظاهر انگار سپاهان 
پرمهره ترین تیم فوتبال ایران اســت، اما به هر ترتیب این  مهره ها در فصل 
جاری برخالف فصل گذشته نتوانسته اند در کنار هم مجموعه موفقی را تحت 
مدیریت محرم نویدکیا تشــکیل بدهند. ضمنا در فوتبال ایران به موضوع 
»دستیار« بیشتر از چیزی که اهمیت دارد، پرداخته می شود. تجربه سپاهان 
که با اضافه شدن مارتینز یک مربی پرتغالی مشهور و جدایی علیرضا مرزبان 
و محمود کریمی همراه بود، این موضوع را خاطرنشان می کند که اضافه یا 

کم شدن دستیار آنطورها هم که در موردش بحث می شود ،اثرگذار نیست!

2    .     در هــر تورنمنت هر تیمی باید یازده بازیکن اصلی خود را بشناســد و 
نمی توان هیچ تورنمنتی را با شــک و گمانه زنی در مورد پست ها و تغییرات 
زیاد شروع کرد و ادامه داد؛ چرا که نتیجه همین چیزی می شود که اکنون در 
سپاهان می بینیم. محرم نویدکیا در عربستان هم ابهام بزرگ آرایش تیمش 
که انتخاب از میان شهریار مغانلو و سجاد شهباززاده یا استفاده از هر دوی آنها 
به صورت همزمان بود را به همراه داشت. در خط دفاعی هم این سوال مطرح 
است که چرا با وجود عملکرد ضعیف نژادمهدی و گولسیانی از عزت پورقاز 
و مهدی زاده استفاده نشــد و اگر این ها از نظر بدنی و ذهنی آماده نیستند، 
چرا به فکر جایگزین برای آنها نشده است. در خط میانی و هجومی هم در 
طول فصل شاهد چینش های متفاوتی بوده ایم که ثبات را از سپاهان گرفت؛ 
موضوعی که در فصل گذشته شاهدش نبودیم و از هفته سیزدهم کادر فنی 

به ترکیب یازده نفر اصلی خود دست یافته بود.

 3   .     سپاهان به عنوان تیمی که از نظر مالی توانایی خرید بازیکنان خارجی 
مناســب را برای حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا داشت، با اصرار محرم 
نویدکیا بر توانایی بازیکنان فعلی اش و شــاید باور اغراق آمیز به آنها سبب 
شد تا با تیمی در مسابقات شرکت کند که مدافعان سهل انگار و حمله ورانی 
بی دقت داشت. در صورتی که ادمیلســون و اولونگا ستاره های گروه چهارم 
مســابقات بودند و تاوامبا و ذی لوئیس هم در التعاون درخشــیدند، چه 
خوب می شد که اگر سپاهان نیز بازیکنانی به خدمت می گرفت که بتوانند 
به اصطالح فوتبالی ها توانایی در آوردن یک مسابقه را داشته باشند. با همه 
کاستی ها، این کیفیت بازیکنان خارجی بود که سرنوشت مسابقه را به نفع 

الدحیل رقم زد.

 4   .       با وجود نمایش های تهاجمی و چشم نوازی که از سپاهان دیدیم، اما 
برای حضور موفق در هر تورنمنتی باید به ابزار دفاعی مجهز)تاکتیکی و نفری( 
باشید. مدافعان باهوش و سریع و در سطح ملی نیاز سپاهان برای موفقیت 
در آسیا بودند.اگر به گل آخر الدحیل، اقدام به دریبل ادمیلسون و جاماندن 
مدافعان توجه کنید، همه چیز دست تان می آید که دقیقا درباره چه چیزی 
حرف می زنیم. درلیگ قهرمانان با توجه به توانایی خرید تیم های متمول 

آسیایی نمی توانید با بازیکنان سطح لیگ برتر به موفقیت خاصی برسید.

5    .         در پایان حتما باید به این موضوع هم اشاره کرد که موفقیت به صورت 
تصادفی به دست نمی آید. نمی توان انتظار داشت سپاهان پس از چند سال 
غیبت در آسیا به یکباره عملکرد درخشان سال ۲۰۰7 را تکرار کند. برای رسیدن 
به موفقیت باید در باشگاه ثبات وجود داشته باشد. اگر کمی منطقی باشیم 
پیش بینی موفقیت برای تیمی مانند الدحیل که تجربیات متفاوتی را در 
سال های اخیر در لیگ قهرمانان آسیا از سر گذرانده و حاال با پشتوانه همین 
تجربیات در گروهش با اقتدار اول شده، بسیار بیشتر از سپاهانی است که 
محرم نویدکیا نفر اول کادر فنی آن حضور مداوم در لیگ قهرمانان آســیا را 
اولین گام برای کسب موفقیت در این تورنمنت بسیار مهم ارزیابی می کند و 

البته که بیراه هم فکر نمی کند.

6     .    اینکه عدم موفقیت سپاهان، منجر به حذف محرم نویدکیا از فوتبال 
ایران شود به هیچ وجه خوشایند نیست. او یک صدای متفاوت و یک کاراکتر 
خاص برای کلیت فوتبال ما محســوب می شود و کاش مســیر او در این 
فصل چنین با بداقبالی و تصمیمات فنی – مدیریتی گاهی نادرست پیش 
نمی رفت. او که از فرصت مناسب برای تغییر شرایط به سود خود استفاده 
نکرده حاال در شش هفته لیگ این فرصت را دارد تا بار دیگر شایستگی خود 

را به نمایش بگذارد.

خبر روز

800 میلیون نفر مخاطب تلویزیونی بازی ایران و انگلیس
تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در حالی به مصاف تیم ملی 
انگلیس می رود که شــبکه های تلویزیونی برای خرید حق پخش مســابقات جام جهانی از جمله 
بازی ایران و انگلیس فعالیت خود را آغاز کردند و خواهان خرید امتیاز این رقابت ها شده اند.طبق 
برآورد های اولیه بازی ایران و انگلیس حداقل ۸۰۰ میلیون مخاطب تلویزیونی در سراسر جهان خواهد 
داشت. البته بدون شک این رقم در آینده افزایش پیدا می کند، چون قطعا بر میزان تعداد کانال هایی 
که حق پخش تلویزیونی بازی های جــام جهانی قطر را خریداری می کنند، افزوده خواهد شــد و 

انگلیس هم جزو تیم هایی است که مسابقاتش در خارج از منطقه بریتانیا طرفداران زیادی دارد.
 

سرپرست فدراسیون فوتبال:

 از افشاگری ها علیه فدراسیون متاسفم
سرپرست فدراسیون فوتبال می گوید پاداش های پرداختی این فدراسیون دارای مصوبه بوده است.

میرشاد ماجدی، سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال در حاشیه دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران 
اظهار کرد: زیرساخت های ما نیاز به تامین بیشتری دارد و باید دســت در دست هم این کار را انجام 
بدهیم.وی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران هــم گفت: همکاران پیگیر این موضوع 
هستند. یادمان باشــد به هیچ وجه نمی توانیم با تیم های اروپایی بازی کنیم چون خودشان در اروپا 
بازی دارند. تعداد تیم هایی که می توانیم با آنها بازی کنیم کم هســتند. بــازی با نیوزیلند هم قطعی 
نشده و در دستور کار ما قرار دارد.ماجدی،  درباره نامه ای که از سوی فیفا ارسال شده و افشای پرداخت 
پاداش های کالن به برخی افراد در فدراســیون فوتبال گفت: جواب نامه فیفا را داده ایم و مشــکلی 
نخواهد بود. باید کارگروهی برای حضور بانوان در ورزشــگاه تشکیل شــود. من از این افشاگری ها 

متاسفم و باید جلوی آن را بگیریم اما همه پاداش های پرداختی دارای مصوبه بوده است.
 

مدیرکل اداره ورزش جوانان استان مازندران:

 ورزشگاه شهید وطنی، معیار های مورد نظر AFC را دارد
مدیرکل اداره ورزش جوانان استان مازندران گفت: باشگاه نساجی صد درصد خصوصی و ورزشگاه 
شهید وطنی معیار های مورد نظر AFC را دارد.حسن رنگرز، پس از قهرمانی نساجی مازندران مقابل 
آلومینیوم در جام حذفی اظهار داشت: خوشحالیم که نساجی توانست عنوان قهرمانی جام حذفی 
را به دست بیاورد.باشگاه نساجی مازندران با غلبه بر آلومینیوم اراک قهرمان جام حذفی شد و جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.رنگرز در پاســخ به این سوال که راهکار های باشگاه 
نساجی چیست که امکانات را جهت میزبانی مهیا و مجوز حرفه ای AFC را کسب کند، عنوان کرد: 
ورزشگاه شــهید وطنی مجموعه ای از پارامتر ها و نظراتی که AFC دارد را در خود جا داده و چیزی 
که مشخص است باشگاه نساجی یک باشگاه صد درصد خصوصی است. ما هم در مسیر تسهیل 
حرفه ای شدن، زیرساخت ها و سخت افزار هایی که در اختیار داریم و تخصصی هم ساخته شده را 
در اختیار باشگاه نساجی قرار می دهیم که بتوانند در آرامش در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند.

 
کری سنگین سرمربی نساجی برای »رحمتی«؛

جمالت جنجالی »ساکت« در آزادی؛ لطفا پاکش کنید!
سرمربی نساجی به جنجالی ترین شکل ممکن پاسخ مربیان تیم آلومینیوم را داد ولی خیلی زود از این 
کار پشیمان شد!فاضلی و نوازی دو تن از مربیان آلومینیوم در پایان مسابقه فینال حذفی مدعی شدند 
که الهامی باعث درگیری های قبل از بازی بود. فاضلی مصاحبه ای تند علیه سرمربی نساجی انجام داده 
و مدعی شد که او به سمت نوازی لگد پرت کرده است. ساکت در مواجهه با این سوال خنده تلخی کرده 

و با پاسخی کوتاه اما جنجالی صحنه را ترک کرد: »اصال این ها در جایگاهی نیستند که حرف بزنند...« 

مستطیل سبز

 تحلیل فنی رقابت های سپاهان 
از نگاه »جالل چراغپور«؛

تیم، جان ندارد
یک کارشــناس فوتبال ایــران می گوید تفاوت 
عملکرد سپاهان و فوالد در لیگ قهرمانان آسیا 
به خاطر حضور بازیکنان خارجی تیم خوزستانی 
بود.جالل چراغپور درباره شــرایط فنی دو تیم 
سپاهان و فوالد در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: 
برای بررسی این دو تیم، باید بگوییم هر طور دو 
تیم را در یک ترازو بگذاریم، یک برتری کیفیتی 
در تیم فوالد دیده می شود. همین برتری کیفیتی 
شکل فوتبال فوالد را به ویژه در خط حمله می توان 
دید. دلیل این موضوع هم حضور ســه بازیکن 
خارجی اســت که از نظر کیفیت بســیار خوب 
هستند. کیفیت بازی این بازیکنان در کنترل ها، 
دید،  ضربات به چارچوب و دویدن های سرعتی 
و برگشــت های به موقع دیده می شــود. این 
موضوع باعث شــده کیفیتــی درون تیم فوالد 
تزریق شــود تا از این تیم سطحی قابل قبول از 
نظر بازی در آســیا به وجود بیاید.وی افزود: از 
طرف دیگر سپاهان تالش می کند فوتبال خوبی 
بازی کنــد؛ اما واقعیت این اســت که مجموعه 
کیفیتی که در سپاهان جمع شده، همان کیفیتی 
اســت که در لیگ ارائه می دهــد. این کیفیت 
لیگ ما همانی است که در ســال های گذشته 
دیده ایم. حتی پرسپولیس که ۱۲ امتیاز در لیگ 
از رقیبانش پیش بود با یک مربی خارجی 4 گل 
خورده است. این  نشــان می دهد کیفیت لیگ 
قهرمانان متفاوت است. می توانیم بگوییم اگر 
همه بازیکنان یک تیم داخلی باشــند، لیگ ما 
پله ای پایین تر از آســیا قرار می گیرد.چراغپور  
گفت: در برخی پست ها مثل سانترفروارد و پشت 
سانترفروارد بازیکن خوب تولید نمی کنیم و اگر 
هم بازیکنی تولید شود، او را می خرند و به خارج 
می برند. مثل طارمی و علیپور و مغانلو که این طور 
بودند. البته زحمت جواد نکونام و نوع مدیریتش 
و کاریزمای شــخصیتی اش و درک فوتبالش 
که خارج از ایران شکل گرفته و نوع نگرشش به 
فوتبال و صحبت هایی که می کند، فرق می کند. 
نویدکیا هم خوب فوتبال بازی کرده و کالس هایی 
رفته است؛ اما درســی در مربیگری وجود دارد 
که می گوید باید بببینیم مربــی چه بازیکنانی 

در اختیار دارد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویری از تیم ملی رویایی 
فوتبال ایران در جام جهانی 

1۹78
تیم ملــی در مرحلــه نهایی جــام جهانی ۱۹7۸ 
آرژانتیــن با تیم هــای هنگ کنــگ، کره جنوبی، 
اســترالیا و کویت هم گروه شــد و در دور رفت و 
برگشــت چنان خوب نتیجه گرفت کــه پس از 
پیــروزی برابر اســترالیا و برتری یــک بر صفر، 
صعود ما مسجل و بازی با کویت در هفته پایانی 
تشریفاتی شد. این عکس هم مربوط به بازیکنان 
اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹7۸ است؛ 
تصویری از ســتاره های رویایی فوتبال ایران در 

گذشته های دور...

دلیل برد ذوب  آهن در بازی دوم فینال لیگ بسکتبال چه بود؟
سرمربی تیم بسکتبال ذوب  آهن اصفهان دلیل پیروزی تیمش را انسجام تیمی شاگردانش دانست.فرزاد کوهیان پس از پیروزی شاگردانش در بازی دوم 
فینال لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و در لحظات پایانی شرایط برای هر دو تیم بسیار سخت بود. گرگان خیلی خوب بازی کرد و من فکر 
می کنم تنها چیزی که در لحظات پایانی به بچه های ما کمک کرد همان انســجام تیمی بود که از ابتدای فصل دارند و خوشبختانه بازی را بردیم.سرمربی تیم 
بسکتبال ذوب آهن اصفهان درباره حضور هواداران اصفهانی در سالن آزادی برای تشویق ذوب  آهن نیز گفت: من به هیچ طریقی نمی توانم از آنها به اندازه ای 

که شایسته باشد، تشکر کنم. 
سال های سال است که آنها بسکتبال ذوب  آهن را حمایت می کنند و امروز هم از صمیم قلب قدردان این بزرگواران هستم.سرمربی ذوب  آهن درباره برنامه 

این تیم برای بازی سوم فینال نیز گفت: از االن سعی می کنیم تیم را برای بازی آینده ریکاوری کنیم.

در پایان بــازی دوم فینــال لیگ برتر بســکتبال 
مردان ایران، بازیکنان و هواداران دو تیم با یکدیگر 

درگیری شدید داشتند.
دومین بازی از فینال لیگ برتر بســکتبال مردان 
ایران، دوشنبه شب هفت اردیبهشت ۱4۰۱ با برتری 
۸۹ - ۸7 تیم ذوب  آهن اصفهان مقابل شهرداری 
گرگان به پایان رسید تا دو تیم یک بر یک مساوی 
شــوند اما انتهای این دیدار با حواشــی بسیاری 

همراه بود.
پس از زده شــدن ســوت پایان بازی توسط داور، 

هواداران دو تیم روی ســکوها به ســمت یکدیگر 
حمله کرده و درگیر شــدند که البتــه این موضوع 
با تالش بسیار ماموران حراســت حاضر در سالن 
کنترل شد تا از آســیب جدی به هواداران دو تیم 

جلوگیری شود.
البته درگیری ها تنها به روی ســکوهای هواداران 
دو تیم ختم نشــد. در ادامه بازیکنــان دو تیم نیز 
با یکدیگر درگیری لفظی شــدیدی داشتند که اگر 
میانجی گری عوامل دو تیم و حراست سالن نبود، 

بدون شک با درگیری فیزیکی نیز همراه می شد.

پرتــاب بطری های آب معدنی به ســالن بازی در 
انتهای این دیدار نیز از جملــه اتفاقات تلخ پایان 
بازی جذاب دو تیم بود که می توانست آسیب جدی 

را به بازیکنان و عوامل هر دو تیم وارد کند.

 درگیری شدید هواداران و بازیکنان در پایان بازی دوم
 فینال لیگ بسکتبال!



 شنبه 10 اردیبهشت 1401 / 28 رمضان 1443 / 30 آوریل 2022 / شماره 3517
برای جشن امضای کتاب »استامبولی«؛

»ضابطیان« به اصفهان می آید
منصورضابطیان روز دوشنبه ۱۲اردیبهشت ماه از ســاعت ۱۷:۳۰ برای رونمایی از کتاب از »استامبولی« 
به پردیس کتاب اصفهان می آید.پردیس کتاب اصفهان این رویداد را با همکاری »عمارت شهسواران« 
برگزار می کند. این کتاب شامل داستان ها و عکس هایی از سفر ضابطیان به استانبول است.پردیس کتاب 
اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پس از سه سال از حضور منصور ضابطیان عزیز برای رونمایی 
و جشــن امضای کتاب »مویاز« باز هم میزبان این هنرمند خواهیم بود.براساس اعالم پردیس کتاب، 

به علت محدودیت های کرونایی، لطفا ۱۵ دقیقه پیش از آغاز برنامه در پردیس حضور داشته باشید.
 

محلول پاشی چنارهای اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: درختان چنار سطح شهر با عناصر غذایی 
کم مصرف محلول پاشی می شــود.مجید عرفان منش اظهار کرد: درختان چنار سطح شهر از با ارزش ترین 
میراث های معنوی به شمار می رود و هرساله به دالیل مختلف از جمله شرایط اقلیمی و وضعیت بستر، دچار 
عارضه کلروز و خزان زودرس می شوند.وی تصریح کرد: عملیات محلول پاشی درختان با هدف تامین عناصر 
غذایی مورد نیاز آنها و مدیریت کلروز برگی و خزان زودرس در کنار دیگر عملیات های مدیریت حاصل خیزی 
خاک در دســتور کار اجرا قرار دارد.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان افزود: 
عملیات محلول پاشی با آغاز فصل رشد و رویش برگ درختان آغاز شده است و تا نیمه خرداد در سه مرحله 
محلول پاشی برگی انجام می شــود.وی ادامه داد: در عملیات محلول پاشی، کودهای کالته حاوی عناصر 
کم مصرف آهن، روی و منگنز با استفاده از دستگاه توربوالینر روی تاج پوشش درخت محلول پاشی می شود.

 

باند جنوبی خیابان شهیدان امینی بهسازی شد
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: به منظور جلوگیری از افزایش حجم ترافیک 
منطقه ۱۲ با محوریت دسترسی آسان، خیابان شهیدان امینی در مدت سه ماه بهسازی شد.مجید 
طرفه تابان اظهار کرد: پروژه خیابان شهیدان امینی در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری در محله عاشق آباد 
حدفاصل خیابان شــهید باهنر و خیابان بهداری با محوریت دسترسی آسان و به منظور جلوگیری از 
افزایش حجم ترافیک این منطقه بهسازی شد.وی با بیان اینکه طول پروژه خیابان شهیدان امینی ۴۰۰ 
متر است که طرح اصلی با دو باند جنوبی و شمالی، محله عاشق آباد را به شهرک نگین متصل می کند، 
افزود: در حال حاضر طبق آزادسازی ها و وضعیت موجود، باند جنوبی طرح اصلی به همراه جدول کاری 
انجام شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
پروژه خیابان شهیدان امینی از اسفندماه ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: مدت پیمان پروژه سه ماه بود که با 
صرف اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال اوایل اردیبهشت ماه به پایان رسید.وی با اشاره به احداث پروژه 
خیابان شهیدان امینی، تصریح کرد: با توجه به محل قرارگیری این پروژه در محله عاشق آباد که از نقاط 
پرجمعیت با بار ترافیکی زیاد است، اجرای آن می تواند تاثیر قابل توجهی در جریان ترافیکی نقطه ای، 

شهری و اثرگذاری هدفمند در دسترسی آسان اهالی منطقه به خیابان های اطراف داشته باشد.
 

رییس اداره هماهنگی و امور ارتباطات شهرداری خبر داد:

شفاف سازی امور ارتباطات در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان
رییس اداره هماهنگی و امور ارتباطات شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شــرح وظایف و آئین نامه های 
اجرایی امور ارتباطات مناطق پانزده گانه شهرداری در حال تدوین است، گفت: این آیین نامه ها در راستای 
شفاف سازی در نحوه عملکرد و وظایف امور ارتباطات در مناطق شهرداری اصفهان تدوین می شود.عرفان 
امینی اظهار کرد: در دوره مدیریت شهری جدید با برگزاری جلسات همفکری با صاحبان ایده و همچنین 
مسئوالن ارتباطات مناطق شهرداری اصفهان به این نتیجه رسیدیم که یکی از خلل های اساسی در عملکرد 

واحد ارتباطات در مناطق شهرداری نبود شرح وظایف دقیق و آیین نامه های اجرایی آن است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: در سیستم
AVL یا مدیریت مکانیزه ناوگان حمل و نقل، هزینه ســفر شــهروندان 
براساس کیلومتر پیمایش محاسبه می شود  که برای شهروند مقرون به 
صرفه است و به عدالت نزدیک تر می شود.سید عباس روحانی با بیان 
اینکه خدمات حمل و نقلی حساس ترین خدمات  هستند، اظهار داشت: 
تاخیر در خدمت رســانی می تواند برای شهروندان مشکل ایجاد کند. به 
همین دلیل بحث زمان بندی خطوط اتوبوس جزو شاخص های اصلی 

حمل و نقل عمومی است و امیدواریم به حد مطلوب برسیم.
وی با اشاره به وسعت خدمات شرکت اتوبوسرانی اصفهان بیان کرد: با 
۱۰۰ خط اتوبوس تمام گستره شهر و پیرامون شهر و بخش مرکزی که جزو 
شهرستان اصفهان می شود را پوشش می دهیم. خطوط ۱،۲ و ۳ بی آر تی 
راه اندازی شده و خطوط دیگر نیز باید تکمیل شود و خطوط بی آر تی باید 
به ۱۲ عدد برسد.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
با اشاره به برنامه های شــرکت بیان کرد: طرح AVL )مدیریت مکانیزه 
ناوگان( اگر عملیاتی و اجرایی شود، بســیاری از مشکالت مردم را حل 
می کند؛ البته ممکن است نتایج آن یک ســال دیگر برای مردم آشکار 
شود.وی اضافه کرد: در گذشته ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به AVL مجهز و در 

۲۲ ایستگاه نیز تابلوهای آن نصب شد. بعد از آن و از سال 96 این طرح 
متوقف شد. سیاست های یازدهم و دوازدهم نسبت به حمل و نقل تغییر 
کرد و اتوبوس یارانه ای تحویل داده نشد. قیمت تولید اتوبوس بعد از آن 
افزایش یافت و اکنون به ۵ میلیارد رسیده است. این در حالی است که در 
برنامه ناوگان در نظر بود ساالنه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد و ۱۵۰ اتوبوس 
خارج  شود. طی ۴سال این اتفاق متاســفانه نیفتاد و مجموع اتوبوس 
وارد شــده به ناوگان ۱99 دستگاه اســت. اکنون عمر ناوگان به ۱۰ سال 
رسیده است. بعضی از اتوبوس های باالی ۱۰ تا ۱۵ سال عمر نیز از لحاظ 
استاندارد آلودگی و غیر قابل تعمیر بودن، از رده خارج شده و اکنون آمار 
اتوبوس از یک هزار و ۲۰۰ به ۷۰۰ رسیده است. این مشکالت باعث شده 
تا زمان ۱۰ دقیقه انتظار به ۲۰ دقیقه و نیم ساعت و زمان ۲۰ دقیقه ای به 

۴۰ دقیق برسد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 
واقع حمل و نقلی که باید طبق استانداردها داشته باشیم، اکنون نداریم. در 
جلسه ای با مسئوالن مطرح کردم که ابر پروژه را روی حمل و نقل عمومی 
متمرکز کنیم. باید توسعه خیابان و پل سازی باشد، اما فروپاشی سامانه 
ناوگان حمل و نقل در کشور اتفاق افتاده و اصفهان هم مستثنی نیست. 

باید یک هزار و ۲۰۰ دســتگاه را به یک هزار و ۵۰۰ دستگاه می رساندیم . 
برنامه این بود که بعد از سیستم AVL و راه اندازی بی آر تی و کارت های 
الکترونیکی، شاخص تعداد مسافر ســوار بر اتوبوس را از مرحله ای که 
مسافر بدون صندلی خالی، محلی برای ایستادن داشته باشد  تا مرحله 
وجود صندلی خالی در غیر از ساعات پیک برای مسافر ارتقا دهیم؛اما این 

هدف گذاری محقق نشد.
وی با اشاره به هزینه ســفر در حمل و نقل عمومی افزود: ما نزدیک یک 
چهارم هزینه ســفر را از مردم دریافت می کنیم و ســه چهارم را شرکت 
پرداخت می کند. در صورتی که شــهروندان کارت اتوبوس برای ســفر 
نداشته و یا فاقد شارژ باشد، هزینه بیشتر پرداخت می کنند که البته این 
جریمه محسوب نمی شود. در کشورهای دنیا نیز چنین روالی وجود دارد 
که بیشتر از کشور ماست و سخت گیرانه تر نیز هست. در انگلستان پلیس 
حمل و نقل با دست بند و کلت به صورت رندم، کارت الکترونیک بررسی 
می شود و در صورتی که فردی کارت الکترونیک برای سوار شدن استفاده 
نکرده بود، با فرض اینکه در کل ۳6۵ روز سال و روزانه ۲ سفر با اتوبوس 
داشته است، همان لحظه جریمه  سنگین را دریافت می کند و در غیر این 
صورت دستگیر می کنند.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: کارت زدن وظیفه شهروندی است و وقتی شهروندی 
کارت می زند، الیق این است که سه چهارم هزینه را شرکت پرداخت کند. 
شهروندی که کارت نمی زند، بخشی  از یارانه سفر را از او دریافت می کنیم 
و ۳ هزار تومان هزینه دریافت می شود؛ در صورتی که هزینه سفر ۵ هزار 
تومان است. ضمن اینکه آمار برای ما اهمیت دارد؛ چرا که اگر ندانیم چه 
تعداد افراد در یک خط ناوگان جابه جا می شــوند، در تخصیص اتوبوس 
مورد نیاز دچار خطا می شویم. گاهی در زمان پیک بعضی خطوط، تعدادی 

اتوبوس جابه جا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در طرح هوشمندســازی ناوگان یا AVL پرداخت 
هزینه سفر براســاس کیلومتر خواهد بود. گاهی بعضی خطوط طوالنی 
هستند اما با سوار شدن و عبور از دو ایستگاه، شهروند باید کرایه تا پایان 
خط را پرداخت کند. در حال برنامه ریزی سیستم AVL جدید هستیم که  
آموزش شهروندی آن را نیز با اجرای آن شروع می کنیم. مسافر با سوار 
شدن کارت می زند و کل کرایه خط کم می شود، در زمان پیاده شدن نیز 
دوباره کارت می زند و در صورت پیاده شدن در ایستگاه های میانی، بخشی 
از هزینه براساس پیمایش به او بر می گردد. این طرح هم برای شهروند 
مقرون به صرفه می شود و ما نیز کرایه ها را منطقی تر و براساس کیلومتر 
پیمایش انجام می  دهیم. امیدواریم تا پایان سال این سیستم در ناوگان 

حمل و نقل کلید بخورد.

اخبار

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیشهرداری:هزینهسفردرونشهریشهرونداناصفهانیبراساسکیلومترپیمایشیدریافتمیشود؛

AVL عدالت اتوبوسی با

مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد در پاسخ به این ســوال که »عموم مردم تخت 
فوالد را به عنوان گورســتان می شناســند، می شود 
کاری کرد که ذهنیت مردم نسبت به این عنوان تغییر 
کند؟« گفت: در بحث برجسته سازی مجموعه تخت 
فوالد با دو مــدل مخاطب نخبــه و عمومی روبه رو 
هســتیم، اگر این مجموعه را برای مــردم به عنوان 
گورستان تعریف کنیم، شاید آنها انگیزه کافی برای 
حضور در این مکان مقدس را نداشته باشند، چه بسا 

اگر در باغ رضوان هم دفن افراد در آن محل متوقف 
شــود به مرور مردم انگیزه الزم بــرای رفتن به باغ 
رضوان را نخواهند داشت. از همین رو و برای اینکه 
کارکرد مجموعه تخت فوالد به گورستانی که دیگر در 
آن دفن صورت نمی گیرد، تبدیل نشــود، مجموعه 
تخت فوالد را به عنوان محوری برای »گردشــگری 
معنوی« قــرار دادیم.»ابراهیم عمرانــی«  افزود: 
»اگر بتوانیم مدل گلزار شــهدای اصفهان که کارکرد 
گردشــگری معنوی دارد را در تخت فــوالد نیز اجرا 
کنیم، قطعا شــاهد توسعه گردشــگری معنوی در 
مجموعه تخت فوالد خواهیم بود. بنابراین باید نگاه 
قبرســتان محور مجموعه تخت فوالد در بین مردم 
و همســایگان این مجموعه اصالح شود. به همین 

منظور مدیریت مجموعه تخت فــوالد از تمام توان 
خود استفاده کرده است تا این مجموعه را به عنوان 
»پایتخت معنــوی، تاریخی و گردشــگری معنوی 
شهر اصفهان« به عموم افراد جامعه و زائران معرفی 
کند.«تخت فــوالد یکی از محورهــای اصلی هفته 
فرهنگی اصفهان است که یکی از این رویدادهای این 
هفته آن است که به مناسبت تخریب قبرستان بقیع، 
در آیینی در مجموعه تخت فــوالد از تمام هنرمندان 
اصفهانی که در ساخت ضریح ائمه نقش داشته اند 
قدردانی کنیم؛ آنها در این برنامه از تجربه ها، آرزوها 
و خاطره هایشان درباره ساخت درها، ضریح و کتیبه 
حرم های مطهر و همچنین آرزوی ساخت ضریح و 

بارگاه برای ائمه بزرگوار بقیع سخن خواهند گفت.

مدیر مجموعه تخت فوالد:

نگاه قبرستان محور به تخت فوالد را عوض کنیم

اصفهان در هفته ای که گذشت
»معماری« انعکاس قدمت فرهنگی، پول اصفهانی ها کجا خرج می شود، دریافت ۳۰۰ ایده مردمی برای 
ایده کاپ »چهارباغ زندگی«، احداث سامانه تصفیه فاضالب در آرامستان باغ رضوان و ... از مهم ترین 

رویدادهای مدیریت شهری اصفهان در هفته گذشته بودند که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید.

»معماری« انعکاس قدمت فرهنگی است
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه در بین حرفه های خالق و 
هنری، »معماری«منحصربه فرد و انعکاس دهنده قدمت، فرهنگ و خاستگاه آن است، گفت: رسالت 
معمار امروز تنها مهندسی نیســت، بلکه اتصال دوباره به هنرهای ســرزمینی، ریشه های فرهنگی و 

خودآگاهی از گذشته هویتی است.

پول اصفهانی ها کجا خرج می شود؟
اکثر افراد تصور می کنند بودجه، میزان نقدینگی است که با انجام کار و فعالیت به دست می آید، اما در 
واقع بودجه پول و درآمد نیست، بلکه نوعی برنامه است که در آن تمام منابع برآورد شده و متناسب با 
نیازهای مختلف که قبل از تعیین و هدف گذاری شده اســت، برای یک دوره یک ساله برنامه ریزی و 
مصرف می شود. مهدی آصالح، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان کلیات بودجه، فرآیند 

برنامه ریزی و مصارف آن را برای آگاهی هرچه بیشتر شهروندان تشریح کرد.

دریافت 300 ایده مردمی برای ایده کاپ »چهارباغ زندگی«
مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: با برگزاری 
ایده کاپ »چهارباغ زندگی« ۳۰۰ ایده مردمی دریافت شد که از این تعداد ۱۷۰ ایده به مرحله داوری 

رسید.

احداث سامانه تصفیه فاضالب در آرامستان باغ رضوان
علی حاجیان، مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش سطح 
بهداشت عمومی، حفظ ســالمت مردم و جامعه، ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و جلوگیری از 
آلودگی آن، ممانعت از شــیوع بیماری های واگیر و باال بردن شاخص های بهداشتی، سامانه تصفیه 

فاضالب در باغ رضوان احداث و راه اندازی شد.

ابالغ 3۶0 طرح توسط اداره طراحی شهرداری اصفهان
سعید کورنگ بهشتی، مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان گفت: از مجموع بیش از ۳6۰ طرح ابالغی 
در سال گذشته، ۲۵۲ طرح معادل ۷۰ درصد مربوط به موضوعات ترافیکی، تعداد ۵۲ طرح معادل ۱۴ 
درصد مربوط به پروژه های خدمات شهری، تعداد ۳۵ طرح فرهنگی و ۲۱ طرح مربوط به دیگر حوزه ها 

و بخش ها بوده است.

راه اندازی سامانه جدید توزین بار در اصفهان
سیدعلی عبدالهی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: یکی از معضالت 
شایع در حمل ونقل بار، بارگیری بیش از ظرفیت ناوگان است که بر ایمنی و تصادفات تاثیر می گذارد، 
به همین منظور امسال سامانه های جدید توزین هوشمند ناوگان بار در حال حرکت )WIM( در شهر 

اصفهان راه اندازی خواهد شد.

تجهیز تعدادی از ایستگاه های اتوبوس به نمایشگر برخط )آنالین(
حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: با قرار گرفتن نمایشگرها در 
ایستگاه های اتوبوس، شهروندان می توانند در هر ایستگاه از وضعیت زمانی و مکانی ناوگان اتوبوسرانی 

و خطوط عبوری، مطلع شوند و سفرهای روزانه خود را به نحو بهتری مدیریت کنند.

خبر روزگزارش

رییس شورای شهر مطرح کرد:

پیوند شمال و جنوب 
اصفهان

رییس شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: 
مدیریت شــهر در بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه 
حمل ونقــل عمومی شــهر اصفهــان ۴۵۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است.
محمــد نورصالحــی در یک برنامــه برخط 
رادیویی، با اشــاره به فعالیت باشــگاه شهر 
اندیشان برای دریافت ایده ها و پیشنهادهای 
شهروندان، ادامه داد: تمام ایده ها، انتقادات 
و پیشــنهادات شــهروندان توســط مرکــز 
پژوهش های شورای اســالمی شهر بررسی 
می شــود.وی با بیان اینکه طی هشت ماهی 
که از فعالیت شــورای اسالمی شهر می گذرد 
بیشترین دغدغه در حوزه حمل و نقل عمومی، 
رویدادهــای فرهنگــی، پســماند و فضای 
سبز بوده اســت، اظهار کرد: برای رفع برخی 
مشکالت اصفهان مانند آب زاینده رود نیازمند 
تعاون و همکاری نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی هســتیم، اما شــوراها نیز می توانند 
مطالبه گر باشند.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به مشکل ترافیک در شهر به 
ویژه پس از بازگشایی مدارس، گفت: تنها راه 
حل این مشکل توســعه حمل و نقل عمومی 
اســت تا بتوانیم تردد با خودرو شــخصی را 
کاهش دهیــم.وی از خرید ۱۷۳ دســتگاه 
اتوبوس جدید با کمک دولت خبر داد و افزود: 
۸۰ درصد هزینه خرید را دولت و مابقی از سوی 
شهرداری تامین شد و این در حالی است که در 
بودجه ۱۴۰۱، ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی 
و خرید اتوبوس پیش بینی شــده است که 
امیدواریم از اول مهرمــاه در حوزه حمل ونقل 
عمومی در بخش اتوبوســرانی شرایط خوبی 

داشته باشیم.
نورصالحی با بیان اینکــه دامنه فعالیت خط 
یک مترو با سرویس دهی به مردم در روزهای 
تعطیل گسترده تر شــد، ادامه داد: برای خط 
دوم قطار شهری قرارداد ۵9۰ میلیون یورویی 
با یکی از شرکت های داخلی منعقد شده است 
تا کارهای تامین تجهیزات در این خط سرعت 
گیرد که در انتظار تصویب آن در دولت هستیم.

نماینده مردم اصفهان:

مردم اصفهان مشتاق حضور رییس جمهور هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم اصفهان برای حضور رییس جمهور در اصفهان مشتاق هستند البته انتظار این بود که زودتر به این 
اشتیاق پاسخ داده شود؛ بخشی از این پاسخگو نبودن را باید درون استان جست وجو کرد.عباس مقتدایی در خصوص سفر آیت ا... رییسی به استان اصفهان 
اظهار کرد: اکنون هماهنگی های اولیه میان متولیان و مسئوالن استانی و نهاد ریاست جمهوری در حال انجام است و رایزنی های فشرده و چندجانبه ای برای 
بررسی موضوعات سفر رییس قوه مجریه به استان بررسی شده اســت.وی ادامه داد: مردم اصفهان برای حضور رییس جمهور در این شهر مشتاق هستند 
البته انتظار این بود که زودتر به این اشتیاق پاسخ داده شود، بخشی از این پاسخگو نبودن را باید درون استان جست وجو کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: مدیر ارشد استان چندین ماه قبل به رغم تمایل رییس جمهور برای سفر به اصفهان، آمادگی خود را اعالم نکرد و متاسفانه این 
روند به نفع اصفهان تمام نشد.وی با تاکید بر اینکه اکنون وقت گالیه نیست، اظهار امیدواری کرد: استاندار اصفهان با تالش بیشتر، کم کاری ها و بی دقتی های 

قبلی را جبران کند .

ویژه برنامه 
تلویزیونی 

»بهشت اجابت«
ویژه برنامه بهشــت اجابت، 
سحرگاهان ماه مبارک رمضان 
ســاعت ۳:۳۰ صبح از شبکه 
اصفهان به روی آنتن می رود. 
این برنامه بــه معرفی علما و 
بزرگان در مجموعه تخت فوالد 
اصفهان و مناجات خوانی در 
ماه مبارک رمضان می پردازد.

وز عکس ر
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مدیرعامل بانک مســکن گفت: برای 12 شهر سقف تسهیالت ساخت مسکن 
برای سازندگان حرفه ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، 600 میلیون تومان 
به ازای هر واحد افزایش یافت.محمود شایان اظهار کرد: با توجه به افزایش 30 
درصدی سقف تسهیالت ساخت مسکن، بانک مسکن برای سال جدید، یک 
بسته اعتباری جهت اعطای تسهیالت ساخت  در 12 سقف متفاوت با در نظر 
گرفتن شهر محل سکونت، استفاده از فناوری های نوین و شرایط فنی سازنده 
تدوین کرده است.به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در چارچوب سیاست های 
اعتباری ســال جاری در بخش مسکن و ساختمان، ســازندگان، انبوه سازان 
و شرکت های ساختمانی می توانند از تســهیالت در سقف های مختلف برای 
ساخت مسکن اســتفاده کنند. ســقف این تسهیالت برحســب طبقه بندی 
جمعیتی شهر ها به ســه گروه تقسیم می شــود که در هر گروه، بسته به اینکه 
سازنده متقاضی تسهیالت ساخت، از فناوری نوین ساختمانی در ساخت وساز 
استفاده کند یا خیر و همچنین برحسب اینکه سازنده حرفه ای باشد یا معمولی 
)غیرحرفه ای(، سقف تســهیالت نیز متفاوت تعیین شــده است.مدیرعامل 
بانک مسکن افزود: به ســازندگان غیرحرفه ای که از فناوری نوین ساخت در 
پروژه خود بهره بگیرند، 550 میلیون تومان تسهیالت به ازای احداث هر واحد 
مسکونی پرداخت می شود.برای 12 شهر »تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، 
کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت« سقف تسهیالت ساخت 
مسکن برای ســازندگان حرفه ای که از فناوری نوین هم اســتفاده کنند، 600 
میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافت.در شهر های مذکور، به سازندگان 

حرفه ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، 500 میلیون تومان و به 
سایر سازنده ها نیز 450 میلیون تومان تسهیالت بدون سپرده ساخت پرداخت 
می شود. در سایر مراکز استان ها و شهر های باالی 200 هزار نفر جمعیت، سقف 
تسهیالت به ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعالم شد، با مبالغ 500 میلیون 
تومان، 450 میلیون تومان، 400 میلیون تومان و 350 میلیون تومان به ازای هر 
واحد مسکونی قابل پرداخت است. همچنین در شهر های با جمعیت کمتر از 
200 هزار نفر جمعیت، سقف تسهیالت در چهار حالت ذکرشده به ترتیب 450 
میلیون، 400 میلیون، 350 میلیون و 300 میلیون تومان اســت.پیش از این 

سقف تسهیالت ساخت مسکن 450 میلیون تومان بود.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از اعضای واحد روابط 
عمومی این شرکت از پایگاه خبری ایراسین بازدید کرد. وی در این دیدار بر 
اهمیت و جایگاه رسانه تاکید و خواستار تداوم جریان سازی مثبت رسانه ای 
در راستای حمایت از تولید شد.محمد جواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه، به همراه ســجاد امیری، سرپرست اطالعات و انتشارات واحد 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه و جمعی از کارکنان واحد روابط عمومی 
این شرکت، عصر روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه از پایگاه خبری ایراسین دیدار 
کرد.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در این نشست با اشاره به جایگاه 
رســانه در دنیای امروز، بر اهمیت جریان سازی مثبت رســانه ای به منظور 
حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال جاری یعنی »تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« تاکید کرد.وی در ایــن بازدید ضمن دیدار با پرســنل این 
پایگاه خبری با حضور در نشستی صمیمانه، از زحمات پرسنل قدردانی کرد.

سرپرست اطالعات و انتشارات واحد روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز 
ضمن مهم بر شــمردن وظیفه رســانه ها، توجه به تولید محتوای حرفه ای و 

ســازنده و همچنین توجه به سبد محصوالت رســانه ای را ضروری دانست.
محمد مهدی شیخ صراف، سردبیر پایگاه خبری ایراسین، نیز در این نشست 
صمیمانه گزارشی از روند فعالیت این پایگاه ارائه کرد. در پایان این نشست،  
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از عملکرد پرسنل این پایگاه خبری 

تقدیر و از آنها تجلیل کرد.

مدیرعامل بانک مسکن:

تسهیالت ساخت مسکن ۶۰۰ میلیون تومان شد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بازدید از پایگاه خبری ایراسین خواستار شد:

تداوم جریان سازی مثبت رسانه ای 

منبع : ایرنا

بخشنامه عجیب یکی از ادارات آموزش و پرورش: معلمانی که تمایل دارند می توانند به عنوان سرایدار نیز در مدارس کار کنند!این پیامی 
بود که طی یک بخشنامه به مدیران مدارس منطقه 17 ابالغ شده است. این نامه واکنش های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت.

این مرد با سه پسرش برای تماشای بازی آلومینیوم و نساجی از اراک  آمده بود، بعد از شکست آدم وقتی حال خودش بد است چطور از تهران تا 
اراک به سه پسر بچه بگوید که باقی زندگی هم اینطور  است، درست وقتی که فکر  می کنی شایسته بردن هستی، می بازی ... اما زندگی ادامه دارد.

مینی سریال We Crashed )سقوط کردیم( یکی از جدیدترین 
آثار پلتفرم Apple TV+ اســت که در آن جرد لتــو و ان هتوی به 

ایفای نقش پرداخته اند.
این اثر یک ســریالی آمریکایی در ژانر درام اســت که بر اساس 
پادکست WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork از 
کمپانی Wondery ساخته شده است. در این سریال هنرمندانی 
 )Anne Hathaway( و ان هتوی )Jared Leto( چون جرد لتو

به ایفای نقش پرداخته اند. 
داستان مینی سریال وی  کرشــت درباره تاسیس و سقوط یکی 
 WeWork از بزرگ ترین اســتارت آپ های جهان، یعنی کمپانی

است.
در خالصه داســتان مینی ســریال ســقوط کردیم، باید بگوییم 
که قصــه حول محور تاســیس و ســقوط یکــی از باارزش ترین 
اســتارت آپ های جهــان، یعنــی کمپانــی وی ورک می چرخد. 
همچنین در مینی ســریال وی  کرشــت شاهد شــخصیت هایی 
 هســتیم که عالقه و اشــتیاق آنها باعــث تحقق رویاهای شــان 

می شود.

روزنامه همشهری در یادداشتی به سفر خانواده قالیباف به ترکیه پرداخته و نوشته است: روشن 
است که اصل ماجرا همانطور که فرزند رییس مجلس نوشت، خطا بوده و قابل دفاع نیست؛ اما 
حتما از این خطا بزرگ تر رخ داده که به سختی نیز قابل جبران است و این همه ناشی از نقص های 
جدی در مبانی معرفتی مطالبه گری و اخالق عدالتخواهی اســت.به تعبیــر رهبری باید برای 

مطالبه گری پای مجلس اهل علم و اخالق نشست تا گرفتار خطای مخرج مشترک نشویم.

اول از همه اینکه با کدام حجت؟
آیا ما حجت شرعی و قانونی برای سرک کشــیدن در زندگی خصوصی مردم داریم؟ می گویند 
مسئول با آدم عادی فرق دارد. بله فرق دارد. اما این تفاوت حجتی برای سرک کشیدن ماست؟ 
با کدام منطق؟ کدام مستند دینی و قانونی؟ چه کسی گفته اگر کسی مسئول بود ما حق داریم 
در زندگی شخصی اش سرک بکشیم؟مسئول وظیفه دارد ســاده زیست باشد و هزار مالحظه 
دیگر. خب؟ آیا حجتی است که در پنهانی ترین وجه زندگی مســئول سرک بکشیم؟ اگر باب 
شود سنگ روی سنگ بند می شود؟ مگر مسئوالن ما معصومند؟ حاال چون مسئول شدند باید 
خطاهای شان را همه ببینند؟ آن هم نه خطای مسئول بلکه خانواده اش.بله. حکومت باید نظارت 
کند؛ اما حکومت. آن هم به قاعده شفافیت در اموال و دارایی. آن هم نه با جارو جنجال. آن هم نه 
سرک کشیدن و شنود گذاشتن و بپا گذاشتن.آیا ما از جزئیات مطلع بودیم؟ این دست مسائل 
جزئیات فراوان دارد که ما نسبت بدان بی اطالعیم. اطالع از جزئیات یک ماجرا برای اینکه ما حکم 
دهیم بسیار مهم اســت. به همین دلیل که چون امکان اطالع از جزئیات وجود ندارد، می گویند 
نباید در مسائل شخصی افراد قضاوت کرد. این معصیت دوم.چه کسی گفته ما حق داریم آبرو 
ببریم؟ بردن آبرو خودش یک حکم قضایی است. یعنی با فرض اینکه خطایی اثبات شود اینکه 
آبروی فرد برده شود خودش حکم مجتهد و قاضی می خواهد. رهبری حتی بعداز حکم قضایی 

نیز با ریختن آبرو مخالف است. با این توضیح ما با کدام حجت مثل آب خوردن آبرو می بریم؟

بخشنامه ای جنجالی که معلمان را سرایدار کرد

غمگین ترین مرد آزادی همراه با سه پسرش

تنها عشق کافی نبود؛ همه ما سقوط کردیم! درباره سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی؛

روزنامه همشهری : نه حق سرک کشیدن داریم،نه حق افشاگری

وز وزمعرفی فیلم گیشه ر سوژه  ر

وز قاب ر
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