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تولید شکر در اصفهان زیر تیغ داللی و خشکسالی رو به افول است؛

کام تلخ شکر

فرماندار اصفهان:

رصد نانوایی ها با جدیت 
بیشتری انجام شود

مدیرعامل فوالد مبارکه:

مراکز خدماتی، نقطه قوت 
فوالدمبارکه  هستند

مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان :

 ابتال به آبله میمون در 
اصفهان مشاهده نشد

پیش بینی برداشت 
12هزار  تن گل از مزارع گل 

محمدی استان اصفهان

آیا طرح شفافیت شهرداری 
اصفهان در تعارض با حریم 
خصوصی مسئوالن است؟

به سوی سالمت 
اداری

 ممنوعیت استفاده از نیروی کارگری
برای نظافت بزرگراه های اصفهان از ابتدای تیر

شهردار: 
 »بازار اصفهان«

 ساماندهی شود

7

7

7

5

3

7

8

3

5

8

نمایشگاه دائمی؛ مکانی برای 
بهتر دیده شدن دانش بنیان ها

طرح تحول دیجیتال فوالد 
مبارکه رونمایی خواهد شد

به خاطر »حلبیان«
 مسئوالن شهر برای حفظ یکی از مدرسه های تاریخی اصفهان جلسه گذاشتند 

مکانی که همه از آن خاطره های خوبی دارند؛
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آمریکا:

 از حمالت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کنیم
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی اظهار داشت که این کشور از هیچ 
حمالت مسلحانه ای علیه طالبان پشتیبانی نمی کند.»دونالد لو« با ادعای اینکه واشنگتن از صلح 
و ثبات در افغانستان حمایت می کند، گفت که این کشور از حمالت مسلحانه علیه طالبان پشتیبانی 
نمی کند.وی با تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر توســط طالبان گفت: هیچــگاه از مقاومت های 
مسلحانه حمایت نمی کنم، مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کرده اند و اکنون 
این باید خونریزی پایان یابد.این دیپلمات ارشد آمریکایی درباره پول های توقیف شده افغانستان 
نیز »رادیو آزادی« گفت: ما می خواهیم مطمئن شویم که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع 
نیازمندی های آن ها مصرف می شود، نه برای فساد اداری و یا پروژه های نظامی.»توماس وست« 
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در نشست مجازی انستیتو صلح آمریکا چندی قبل گفته بود 
که رویکرد واشنگتن تعامل با طالبان است تا از این طریق سیاست آن ها را اصالح کند.وی با اظهار 
اینکه مبارزه طالبان علیه شاخه خراسان داعش »صادقانه« بوده است، همچنین تصریح کرده بود: 
ما از مخالفت مسلحانه سازمان یافته علیه طالبان حمایت نمی کنیم و دیگر قدرت ها را نیز ترغیب 

می کنیم که چنین اقدام کنند.

تالش »جانسون« برای فرار از استعفا با تضعیف قانون وزرا
»بوریس جانســون« بعد از انتشــار گزارش تحقیقات درباره رســوایی های »پارتی گیت«، برای 
محفوظ نگه داشتن اعضای کابینه از استعفا قانون موسوم به وزرا را تضعیف کرد.بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس پس از انتشار گزارش رســوایی های پارتی گیت بار دیگر عذرخواهی کرد، اما 
همچنان استعفا و کناره گیری را رد کرد.وی حتی برای محفوظ نگه داشتن وزرا از استعفا در اقدامی، 
قانون اخالقی برای وزرا را تضعیف کرد.اخیرا پس از کش و قوس های فراوان گزارش کامل درباره 
مهمانی های غیرقانونی دفتر نخست وزیری انگلیس با مدیریت »سو گری«، کارمند ارشد دولتی 
منتشر شد.جانسون پس از انتشار این گزارش که در آن انتقادهای شدیدی به وی و مقامات ارشد 
دولتی وارد شده بود طی سخنانی در پارلمان ادعا کرد حضور او در مهمانی های دفتر نخست وزیری 
که در اوج محدودیت های کرونایی برگزار شد، برای تقدیر از تالش اعضای دولت در دوران قرنطینه 
بوده که ســاعت های طوالنی برای حفاظت از جان مردم تالش می کردند.وی البته اعتراف کرد که 
برخی از گردهمایی ها طوالنی تر از حد الزم برگزار شد و نقض قوانین به شمار می رفته است. نخست 
وزیر انگلیس البته مدعی شــد که در طوالنی شدن این مهمانی ها نقشــی نداشته و آن را غیرقابل 
قبول خواند.وی بار دیگر از مردم انگلیس عذرخواهی کرد و گفت که با تواضع مسئولیت کامل همه 

اشتباهات خود را پذیرفته و از آن درس گرفته است.

توئیتر،  حساب کاربری حماس را بست
شبکه اجتماعی توئیتر در اقدامی همسو با خواســته ها و سیاست های رژیم صهیونیستی حساب 
کاربری رسمی جنبش مقاومت اســالمی )حماس( را بست.سایت رســمی جنبش حماس در 
بیانیه ای اعالم کرد که شــبکه اجتماعی توئیتر حساب رســمی این جنبش را بدون هیچ توجیهی 
بسته است.سایت رسمی حماس در واکنش به این اقدام نوشت: توئیتر بر خاموش کردن صدای 
فلسطینی ها و همسویی کامل با روایت صهیونیستی اصرار دارد.این سایت در ادامه آورده است، در 
حالی که توئیتر در قبال محتواهای فلسطینی سختگیرانه عمل می کند، فضایی بدون محدودیت را 
برای محتواهای رژیم اشغالگر و دروغ های آن فراهم می کند.در این بیانیه آمده است: معیارهای 
دوگانه شبکه های اجتماعی و همسویی آشکار آنها با اشغالگران و مقابله آن با محتواهای فلسطینی، 
ملت فلسطین را از ادامه استفاده از حق مشروع خود برای مقاومت در برابر رژیم اشغالگر منصرف 

نخواهد کرد.

قحطی و بحران اقتصادی جهان؛ کانون توجه اجالس داووس ۲۰۲۲
نشســت مجمع جهانی اقتصاد ۲0۲۲ درحالی با حضور ســران کشورها و 
نخبگان تجاری جهان در داووس سوئیس برگزار شد که پیامدهای اقتصادی 
ناشی از جنگ در اوکراین و خطر قحطی بر این گردهمایی بین المللی سایه 
افکنده است.مجمع جهانی اقتصاد در تاریخ ۵0 ساله خود، هرگز با چنین 
مسائل جهانی بی سابقه ای که اکنون در سال ۲0۲۲ با آن مواجه است، روبه 
رو نبوده است. جهان که هنوز درگیر پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری 
کروناست و تالش می کند تا تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوا را مهار کند 
با یک طوفان ژئوپلیتیکــی در اثر حوادث اوکراین روبه رو اســت. »بورگه 
برنده« رییس مجمع جهانی اقتصاد در یک جلســه توجیهی که پیش از 
نشست امسال برگزار شد، گفت: »داووس امســال متفاوت خواهد بود، 
اما نه عمدتا به دلیل کمبود برف، بلکــه به دلیل عدم همکاری جهانی برای 
حل چالش های مهم.« وی افزود: »چالش هــای جهانی به راه حل های 
جهانی نیاز دارند. اما گویا ما این راه حل ها را نمی بینیم و اینجاست که باید 
در داووس فشــار بیاوریم.«جنگ در اوکراین موجب شده تا امسال نه از 
دعوت از والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه خبری باشد نه غرفه 
خاویار به راه باشد. ساختمان معروف به »خانه روسیه« که سال ها پایگاه 
هیئت روسیه در این رویداد بود، اکنون توسط یک بنیاد اوکراینی تصاحب 
شــده و به »خانه جنایات جنگی روســیه«تغییر نام داده شده است.این 
مکان که میزبان رویدادها و جلسات با نمایندگان روسیه بود، اکنون میزبان 
نمایشگاهی است که جنایات جنگی ادعایی مرتکب شده توسط سربازان 
روســیه را نمایش می کند.رییس مجمع جهانی اقتصاد می گوید: »آقای 
پوتین جنگ را آغاز کرد و می تواند با پذیرش دوباره آنچه در گذشته پذیرفته 
است، یعنی تمامیت ارضی اوکراین، به آن پایان دهد«.هنری کیسینجر، 
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و محقق کهنه کار سیاست خارجی در نشست 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: حدود هشت سال پیش، وقتی طرح 
عضویت اوکراین در ناتو مطرح شد، مقاله ای نوشتم که در آن عنوان کردم 
نتیجه ایده آل این خواهد بود که اوکراین بتواند به عنوان یک نوع دولت بی 
طرف، به عنوان پلی بین روسیه و اروپا برقرار باشد.وی در ادامه با تاکید بر 
لزوم بی طرف بودن اوکراین افزود: من فکر می کنم که این فرصت در حال 
حاضر به همان شکل وجود ندارد، اما همچنان می توان آن را به عنوان یک 
هدف نهایی در نظر گرفت.وزیر خارجه اســبق آمریکا خاطر نشان کرد که 
حرکت به سمت مذاکرات صلح بین روســیه و اوکراین باید ظرف دو ماه 
آینده یا بیشتر آغاز شود. به گفته کسینجر، نتیجه جنگ باید قبل از ایجاد 
تحوالت و تنش هایی که غلبه بر آن دشوارتر است مشخص شود.در همین 
پیوند امیر قطر اظهار داشت که آماده میانجی گری میان روسیه و اوکراین 
است تا به جنگ در این منطقه پایان دهد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با 
ایراد سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد افزود: هرگز نباید از تالش برای گرد 
هم آوردن طرف های درگیر دست بکشــیم. تا زمانی که باور داشته باشیم 

تالش های ما می تواند حتی یک زندگــی را نجات دهد، اقدامات ما برای 
میانجی گری ارزش خواهد داشت.اما فراتر از تحوالت نظامی در اوکراین، 
نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی نسبت بحران مواد غذایی و 
خطر قحطی ناشی از جنگ به شدت ابراز نگرانی کردند.بر اساس گزارش 
سازمان ملل، جنگ در اوکراین موجب شــده است قیمت مواد غذایی در 
سراسر جهان به باالترین سطح برســد. یک میلیارد و ۷00 میلیون نفر در 
جهان که یک سوم آن ها زیر خط فقر به ســر می برند، به شدت در معرض 
کمبود و قطع مواد غذایی، انرژی و سیستم های مالی هستند که منجر به 
افزایش فقر و گرسنگی بیشتر می شود.۳۶ کشــور برای تامین و واردات 
بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود روی روسیه و اوکراین حساب می کنند. 
این کشورها شامل برخی از فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان 
هستند.»اورزوال فون درالین« رییس کمیسیون اروپا می گوید که شرایط 
جنگ اوکراین و وضعیت امروز جهان یادآور دوران تاریک گذشته در قحطی 
دهه ۱۹۳0 میالدی است.وی با ایراد سخنانی در جالس داووس، در مورد 
بحران مواد غذایی که آن را پیامد جنگ اوکراین دانست، ابراز نگرانی کرد و 
خواستار اقدام فوری جامعه جهانی دراین زمینه شد.رییس کمیسیون اروپا 
مدعی شد: روسیه تالش می کند تا با مانع شدن در برابر صادرات گندم، آن را 
به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند. وی افزود: روسیه امروز  از گرسنگی 
و غالت برای افزایش قدرت خود در برابر غرب استفاده می کند. هم اکنون 
حدود ۲0 میلیون تن گندم در اوکراین انباشت شده که تا پیش ازاین به طور 

معمول ماهانه حدود پنج میلیون تن صادرات گندم از سوی اوکراین وجود 
داشت که اکنون به ۲00هزار تن تا حدود یک میلیون تن تنزل یافته است.
فون درالین گفت؛ باید تالش کنیم تا این بخش از صادرات اوکراین را به بنادر 
خود متصل سازیم. همکاری جامعه جهانی پاسخی به باج خواهی روسیه 
خواهد بود.در همین حال رییس برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار 
داد اگر بندر اودسا در اوکراین باز نشود، بحران جهانی غذا بدتر خواهد شد. 
دیوید بیزلی، رییس برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داد جهان در 
ارتباط با بحران غذا  با یک طوفان کامل در یک طوفان دیگر  مواجه است.

این مقام سازمان ملل توضیح داد که در حال حاضر جهان با مشکل قیمت 
گذاری مواد غذایی مواجه شــده، اما با وجود مشکالت تامین کود و تولید 
مواد غذایی، با مشکل دردسترس بودن مواد غذایی مواجه خواهیم شد.وی 
افزود که اگر بندر اودسا در اوکراین باز نشود، این مشکل  تشدید خواهد شد. 
بیزلی گفت: 4۹ میلیون نفر در 4۳ کشور جهان در قحطی را می زنند و اگر به 
این مشکل رسیدگی نکنیم، جهان با قحطی، بی ثباتی و مهاجرت گسترده 
مواجه خواهد شد. وی در عین حال تاکید کرد که تعداد کافی از رهبران جهان 
در داووس برای پایان دادن به گرســنگی در جهان وجود دارد.به تعبیر یک 
رسانه انگلیسی، بحران تغییرات آب وهوایی موضوع اصلی اجالس امسال 
نیست. با این وجود حدود یک سوم از مجموع ۲۷0 میزگردی که در اجالس 
امسال برنامه ریزی شده  به موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی و تاثیرات 

مستقیم این پدیده اختصاص دارد.  

واکنش مجلسی ها به اقدام تنبیهی ایران علیه یونان:

 آفرین و دست مریزاد
در پی توقیف یک نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در اختیار قرار دادن نفت آن به آمریکایی ها، ایران تصمیم به اقدام تنبیهی علیه این کشور گرفت؛ موضوعی که با واکنش 
نمایندگان مواجه شد.محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران در آب های یونان توقیف شد. سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای از دولت یونان خواست که فورا 
به تعهدات بین المللی خود عمل کند.بالفاصله کاردار سفارت یونان در تهران )در غیاب سفیر( به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری 
اسالمی ایران به وی ابالغ شد.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در صفحات شخصی خود در توئیتر به توقیف کشتی نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در 
اختیار قرار دادن نفت آن به آمریکایی ها و همچنین اقدام متقابل ایران در توقیف دو نفتکش یونان واکنش نشان دادند .سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان در این باره 
نوشت:»کشورهایی که به تبعیت از آمریکا علیه منافع ایران اقدام می کنند، بدانند خلیج فارس دباغ خانه است و گذر پوست هم به دباغ خانه خواهد افتاد. خیال نکنند باتوقیف 

نفتکش و دزدیدن نفت ملت ایران می توانند قسر در بروند. دست مریزاد می گوییم به دالورمردان سپاه که یونانیان را خوب تنبیه کردند.«           

برخی موارد اختالفی در مذاکرات وین باقی مانده؛

غربی ها ژست بازی  به هم زنی گرفته اند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت داشته باشند در کمتر از ۲4ساعت 
می توانیم به توافقات بردـ  برد در مذاکرات وین دست پیدا کنیم.محمود عباس زاده مشکینی با بیان اینکه  به تازگی آقای باقری، رییس تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان با حضور در کمیســیون گزارش مفصلی از روند مذاکرات به نمایندگان ارائه کرد، گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در چارچوب خطوط قرمز 
ترسیم شده و بر اساس منافع ملی در حال پیشبرد مذاکرات اســت.وی با بیان اینکه در مذاکرات توافقات شفاهی در بیشتر موارد اختالقی صورت گرفته است، 
افزود: برخی از موارد اختالفی از جمله تضمین ها برای تکرار نشدن بدعهدی ها  و برخی موارد دیگر همچنان باقی مانده است که باید تعیین تکلیف شود.نماینده 
مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه آمریکایی ها تالش دارند ساختار تحریم ها علیه ملت ایران را نگه دارند، ادامه داد: این موضوع یکی از خطوط قرمز ایران 
است و از ابتدای مذاکرات نیز  به طرف های غربی اعالم کرده است که باید ساختار تحریم ها حفظ نشود.مشکینی زاده با ابراز اینکه »در زمان حاضر توپ در زمین 

غربی هاست«، عنوان کرد: آمریکایی ها برای رسیدن به توافق باید تصمیمات سیاسی مهمی اتخاذ کنند تا برجام بار دیگر احیا شود.

چهره روز

 واکنش فرزند محسن رضایی
 به شایعه ارتباط با مالک متروپل 

به دنبال حادثه آبادان، برخی رسانه های ضد انقالب، مدعی شده  بودند که برادران عبدالباقی )مالک 
و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان( با فرزند محسن رضایی ارتباط داشتند که »علی رضایی« ضمن 
تکذیب این دروغ، از کاربران فضای مجازی خواست که در دام رسانه های ضدانقالب نیفتند.علی 
رضایی فرزند محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور نسبت به بازنشر این اتهام از سوی یک 
کاربر فضای مجازی واکنش نشان داد و در توئیتی خطاب به او نوشت: »دوست عزیز؛ از اینکه در 
حمایت از مردم مظلوم خوزستان توئیت می کنید، سپاسگزاریم. بنده تنها پسر دکتر محسن رضایی 
هستم و هیچ عضوی از خانواده ما با موضوع عبدالباقی ارتباطی ندارد. اینگونه بی پروا تهمت زدن 

نه وجاهت شرعی دارد نه قانونی. لطفا اصالح فرمایید.«

نظر یک نماینده درباره توسعه روابط ایران و عربستان:

 باید منافع دو ملت را تامین کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مذاکرات ایران و عربستان به صورت 
غیررسمی انجام شده و آغاز کار برای دستیابی به اشتراک نظر برای شروع روابط و توسعه مناسبات 
در بخش های مختلف است.حســین نوش آبادی در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه عربستان 
سعودی مبنی بر اینکه در مذاکرات با ایران پیشرفت هایی داشته اند اما کافی نیست، گفت: مذاکرات 
به صورت غیررسمی انجام شده و آغاز کار برای دستیابی به اشتراک نظر برای شروع روابط و توسعه 
مناسبات در بخش های مختلف اســت.نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: به عنوان مثال امسال حج تمتع برگزار می شود که این مهم آغازی برای ارتباطات جدید 
در عرصه فرهنگی اســت و امیدواریم در عرصه های دیگر نیز ارتباطات برقرار شــود.وی با اشاره به 
اینکه ظرفیت های دو کشــور بیش از شرایط کنونی اســت و ایران نیز به این شرایط راضی نیست، 
ادامه داد: بر این اساس ایران بارها اعالم کرد با وجود اختالف نظرهای منطقه ای  و ...، باید روابط 
طوری تعریف شود که منافع دو ملت تامین شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید 
اذعان کرد اشتراکات زیادی وجود دارد که می تواند بستر ساز توسعه روابط دوجانبه باشد و چشم 
انداز آینده را روشن تر کند  بنابراین حتما در این زمینه آمادگی داریم.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مقامات سعودی نباید فراموش کنند بنای 
ارتباط ایران با همسایگان راهبردی است و اولویت های اقتصادی و تجاری آن با همسایگان است.

نماینده مجلس: 

حضور فرزندان مسئولین در چین و روسیه اشکالی ندارد
نماینده مردم رباط کریم در واکنش به اینکه هیچ یک از نمایندگان زن به هیئت رییسه راه نیافتند، 
یادآور شد: نمایندگان زن هم برای انتخابات هیئت رییسه کاندیدا بودند اما صفر کیلومتر بودند، به 
این معنی که بار اولی است که به مجلس آمده اند و طبیعتا مجلس در انتخاب میان کسانی که دارای 
تجربه هستند و کســانی که کمتر تجربه دارند، قطعا افراد باتجربه را انتخاب می کند.وی افزود: به 
عنوان قوه مقننه با  طرح »قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئوالن با ضمانت اجرایی« به حضور 
فرزندان مسئولین در کشورهای متخاصم ورود می کنیم؛ اما بیشتر شورای امنیت باید از نظر امنیتی 
آن را بررسی کند چرا که بسیاری از افرادی که آنجا رفتند، کارشان مفید نبوده است. به عنوان مثال 
بگوییم فقط برای تحصیالت رفته اند، به هرحال همان علم و دانش در ایران نیز وجود دارد،بنابراین 
این قبیل ســفرها خیلی مثبت ارزیابی نمی شــوند. نوروزی در ادامه تصریح کرد: البته کشورهای 
دیگری مانند روسیه، چین و یا هند هستند که با ما غیرمتخاصم هستند و اشکالی ندارد فرزندان 
مسئولین به آن کشورها بروند و تحصیل کنند؛ اما حضور فرزندان ما در کشورهایی که در جنگ های 

جهانی و ... با ایران درگیر بودند، خطرآفرین است.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

برخی مجلسی ها به توصیه 
رهبری عمل نکردند

عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تاکید مجدد رهبر انقــالب مبنی بر لزوم عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات حجت شرعی 
اســت،گفت: دخالت نماینــده در انتصابات 
موجب البی گــری و تضعیف نظارت اســت.

ابراهیم رضایی درباره دیدار نمایندگان با رهبر 
معظم انقالب اظهار کرد: آنچه که پیش از این 
رهبر معظم انقالب بــه آن تاکید می فرمودند، 
عدم دخالت نماینــدگان در انتصابات بود که 
متاسفانه رعایت نشــد و برخی از نمایندگان 
مجلس در انتصابات بــه ویژه در دولت جدید 
دخالت کردند.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس افزود: این اقدام 
برخی از نمایندگان، خطا، برخالف امر ولی فقیه 
و به ضرر مجلس اســت ؛ چرا که طبق قانون 
اساسی و اصل تفکیک قوا،نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نباید در امور دیگر قوا دخالت 
کنند. همانطور که دیگر قوا هم اجازه دخالت در 
کار مجلس را ندارند.وی با بیان اینکه وظیفه 
نمایندگان نظــارت بر امور اســت، گفت: اگر 
نماینــدگان در امور انتصابــات دخالت کنند، 
نمی توانند به درستی به مسائل نظارتی مربوطه 
رســیدگی کنند. زیرا مســئول به کارگیری و 
انتصاب مدیران خاطی هستند. چنین روندی 
ممکن است موجب بروز آفت هایی مانند البی 
گری و آلوده شــدن نمایندگان شود.رضایی 
یادآور شــد: البته با توجه به اینکه نمایندگان، 
حوزه انتخابیه و منطقه را به خوبی می شناسند، 
بهترین مشــاور برای دســتگاه های اجرایی 
محســوب می شــوند، دولت از این موضوع 
نباید غافل شود.رضایی تصریح کرد: با توجه 
به فرمایشــات رهبر انقالب در خصوص عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات قطعا حجت 
را بر نمایندگان تمام شده است. پیش از این 
هم ایشــان درباره عدم دخالت نمایندگان در 
انتصابات توصیه داشــتند و تکرار دوباره آن از 

طرف ایشان، اهمیت موضوع را می رساند.

بین الملل

آگهی مناقصه نوبت اول )مرحله اول(

محمد عرب چادگانی- شهردار چادگان  م الف:13۲5579

شهرداری چادگان به اســتناد مجوز شــماره 1400/123 مورخ 1400/11/3 شــورای محترم اسالمی 

 شــهر چادگان در نظر دارد از ردیف اعتبارات بودجه ســال 1401 ، آســفالت ریزی معابر شهر چادگان 
)تهیه و پخش قیر، MC2 و آسفالت( را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مشروحه ذیل به شرکت های 

عمرانی واجد شرایط واگذار نماید: 
۱- موضوع و محل مناقصه: آسفالت ریزی معابر شهر چادگان )تهیه و پخش قیر، MC۲ و آسفالت 

19-0 با فنیشر و دستی( 
۲- رشــته پیمانکار شــرکت کننده در مناقصه: رشــته راه باند و ابنیه دارای صالحیت فنی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
۳- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر ۱0/000/000/000 )ده میلیارد( ریال می باشد که بر اساس هر تن 
آسفالت »تهیه و حمل و پخش قیر امولسیون به ازای هر متر مربع یک کیلوگرم و همچنین تهیه و حمل 

و پخش )MC۲ و آسفالت 19-0 با فنیشر و دستی( « محاسبه گردیده است.
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد و ضمانتنامه بانکی 

معتبر یا بصورت نقد و واریز به حساب ۳۱0000۳4۲۳00۵ شهرداری چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان
۵- مدت قرارداد: سه ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد

 ۶- شــرکت کننده در مناقصه موظف است نســبت به ارائه تصویر رتبه بندی از ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت )آگهی در روزنامه( با آخرین تغییرات

۷- برنده مناقصه مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱0% کل مبلغ مورد پیمان را به منظور 
حسن انجام کار از قبیل تضمین نامه بانکی و یا اســناد خزانه به عنوان سپرده به شهرداری چادگان 

ارائه نماید.
8- متقاضیان می توانند از روز یک شــنبه مورخ ۱40۱/۳/8 لغایت روز یکشــنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۲ 
با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت فرم شــرکت در مناقصه و پاکت های الف و ب از دبیرخانه 
شهرداری اقدام و ضمانت نامه شــرکت در مناقصه را به انضمام تصویر رتبه بندی از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و اسناد مناقصه و سوابق اجرایی و اسناد شرکت را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را 

در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را بعد از مهر و امضاء کردن تا پایان وقت اداری )ســاعت ۱4/۳0( 
روز یکشــنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۲  تحویل دبیرخانه حراست شــهرداری داده و رسید دریافت نمایند و 
پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۳ راس ساعت ۱4/40 بعد از ظهر در محل شهرداری 

چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.
۹- شهرداری چادگان به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شــهرداری ها در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات رسیده مختار و به پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر و مبهم، مخدوش، مشروط و بدون 

فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱0-  چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۱- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد 

اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.
۱۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۳- شرکت کنندگان بایستی شــرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ 
و موضوع تبصره یک ماده 8۲ مکرر قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شــهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصالحات بعدی و همچنین ماده )۱0( قانون نظام وظیفه 

عمومی در نظر داشته باشند.
۱4- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد 
امور مالی شهرداری می باشــد در غیر اینصورت شــهرداری هیچگونه تعهدی در قبال تامین اعتبار و 

پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونی آن بر عهده پیمانکار یا شرکت مربوطه خواهد بود.
۱۵- کارفرما می تواند تا حداکثر ۲۵ درصد از کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت کسر یا اضافه نماید.

۱۶- در صورت داشتن نماینده تام االختیار برای شرکت ها، داشتن معرفی نامه کتبی برای انجام امورات 
اداری که ممهور به مهر شرکت باشد برای نماینده تام االختیار شرکت ها الزامی می باشد. 

چاپ اول



یکشنبه 08 خرداد  1401 / 27 شوال 1443 / 29 می  2022 / شماره 3539
 پیش بینی برداشت 12هزار  تن گل

 از مزارع گل محمدی استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شود 12 هزار تن 
گل از مزارع استان برداشت شــود.احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: سطح زیر کشت گلستان های 
گل محمدی در استان سه هزار و 950 هکتار برآورده شده که با این سطح زیرکشت پیش بینی می 
شود 12 هزار تن گل تر از این مزارع برداشت شود.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان عنوان کرد: تاکنون 60 درصد از مزارع گل محمدی برداشت شده اند ولی همچنان عملیات 
برداشت گل تا یک ماه دیگر نیز در شهرستان های سردسیر استان ادامه دارد.ریيس زاده بیان کرد: 
سطح زیر کشت گل محمدی حدود 300 هکتار نسبت به سال گذشته افزایش داشته و با توجه به 
این افزایش زیرکشت، تولید گل نیز 1000 تن بیشتر بوده است.وی افزود: شهرستان های عمده کشت 
گل محمدی در استان اصفهان به ترتیب سطح عبارت از کاشــان، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، 

سمیرم، فریدون شهر و نطنز است.

فرماندار اصفهان:

رصد نانوایی ها با جدیت بیشتری انجام شود
فرماندار اصفهان گفت: باید نانوایانی که بدون هیچ  تخلفی نان عرضه می کنند را مورد تشویق قرار داده 
و میزان رضایتمندی شــهروندان را به آن ها اطالع دهیم.محمدعلی احمدی در جلســه ســاماندهی 
نانوایی های شهرستان  اظهار کرد: نانوایان قشر زحمتکش و پرتالش جامعه هستند که باید از زحمات 
آن دسته از نانوایانی که نان باکیفیت تحویل مردم می دهند تقدیر و آن ها را مورد تشویق قرار دهیم.به 
گفته وی،  تشکیل شــبکه مردمی و رصد عملکرد همه نانوایی ها بسیار ضروری است و باید به گونه ای 
برنامه ریزی و اقدام کنیم که نانوایانی که بدون هیچ گونه تخلفی نان عرضه می کنند را مورد تشویق قرار 
داده و میزان رضایتمندی شهروندان را به آن ها اطالع دهیم.احمدی گفت: انجام هماهنگی های الزم، 
نظارت قوی و مستمر و  اجرای مقررات از جمله مواردی است که برای نظم بخشی در این زمینه باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد. شبکه مردمی را بایستی به گونه ای تقویت کنیم تا در شناسایی نانوایی هایی که نان 
با کیفیت عرضه می کنند به ما کمک کنند و بتوانیم به راحتی در جریان وضعیت نانوایی ها قرار بگیریم.به 
گفته فرماندار ،  رصد نانوایی ها بایستی با جدیت بیشتری انجام شود و با همکاری بین بخشی تخلفات 

احتمالی موجود نظیر کم فروشی و گران فروشی در اسرع وقت رسیدگی و برخورد شود.

جزییات طرح واگذاری زمین به خانوارها دارای فرزند سوم
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: متقاضیانی که قبال در سامانه نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند، امکان اســتفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند.علیرضا قاری قرآن با اشاره  به تکلیف قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت درخصوص واگذاری زمین یا واحد مســکونی به خانوار ها پس از تولد فرزند سوم 
و بیشتر گفت: متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آن ها بعد از تاریخ 1400/08/24باشد، 
می توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام نهضت ملی مسکن در سامانه طرح های حمایتی مسکن به 
آدرس https://saman.mrud.ir/ اقدام به ثبت نام کنند.پس از ورود به سامانه باید در بخش نوع 
سرپرستی، گزینه »متقاضیان دارای سه فرزند به باال )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(« 
را انتخاب کنند.قاری قرآن افزود: متقاضیانی که قبال در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، 
امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را ندارند.متقاضیانی که طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واجد شرایط هستند و 
قبال در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، جهت بهره مندی از قانون مذکور می توانند در صورتی 
که به ویرایش اطالعات خود دسترسی دارند، وارد کارتابل خود در سامانه نهضت ملی مسکن شده و در 

قسمت »مشاهده و پیگیری درخواست ها« اطالعات سرپرستی خود را ویرایش کنند.

تولید شکر در اصفهان زیر تیغ داللی و خشکسالی رو به افول است؛

کام تلخ شکر 

دومین کارخانه تولید شکر کشور در اصفهان با بیش از 6 دهه فعالیت، 
تولید 10 درصد شــکر کشــور را برعهده دارد. اما ترکه دالالن، همچنان 
سهمگین تر از هر گرانی بر تن بازار شکر در نصف جهان می نوازد.آخرین 
گزارش وزارت صمت از رکورد شکنی قیمت شکر حکایت دارد به طوری 
که می توان گفت؛ طی فروردین ماه امسال قیمت شکر سه بار تغییر کرد 
و با رشد قیمتی 2۷0 درصدی طی ۷00 روز افزایش قیمت سرسام آوری 
را تجربه کرد.حاال با اینکه اصفهان یکی از قطب های تولید شــکر است 
و جزو شهرهایی محسوب می شود که سهم 10 درصدی در تولید شکر 
کشور دار؛د اما اوضاع شکر در اصفهان چندان مطلوب نیست.هم اکنون 
دومین کارخانه تولید شکر کشور 6 دهه است که در اصفهان فعالیت می 
کند و با ظرفیت ساالنه بیش از ۷0 تن، 10 درصد شکر مورد نیاز کشور را 
تامین می کند اما حتی اگر مجموع تولیدات اصفهان و همه شهرهای 
دیگر را روی هم بگذاریم باز هم میزان مصرف با تولید همخوانی نخواهد 
داشت و همین موضوع عاملی است که کام شکر را تلخ کرده است.گرچه 
جهش قیمت ها در اصفهان تنها به شکر ختم نمی شود و تمامی کاالهای 
اساسی همانند بسیاری از نقاط کشور در فهرســت گرانی ها برچسب 
خورده اند؛ اما قیمت شکر در قطب تولید این محصول متفاوت از بقیه 

کاالها رشد قیمتی باالتری داشته است.

اصفهان؛ پیشتاز در تولید شکر سفید
به گفته مدیرعامل کارخانه قند اصفهان، روزانــه چهار هزار تن چغندر 
قند از 9 استان کشور وارد اصفهان می شود و در فرآیندی تبدیل به شکر 
می شود.گرچه این جهش قیمتی تنها به شکر ختم نمی شود و تمامی 
کاالهای اساسی در فهرست گرانی ها برچســب خورده اند؛ اما شکر 
متفاوت از بقیه کاالها رشد قیمت باالتری را داشته است.شاید بتوان 
بازار شــکر را اولین بازاری معرفی کرد که در آن سلطان سازی صورت 
گرفت و گویا در وهله اول این سلطان ها هستند که نوسان قیمت شکر 
را تعیین می کنند. بررســی قیمت های موجود در بازار شــکر اصفهان 
نشــان می دهد هر کیلوگرم شکر بسته ای به شــکل آزاد در بازارهای 
اصفهان در محدوده 18 تا 25 هزار تومان عرضه می شود؛ در این ارتباط 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در این رابطه در پاسخ 
به این سوال که آیا با این حجم تولید شکر در اصفهان این استان دچار 
کمبود هم هست یا خیر گفت: هم اکنون اصفهان یکی از تولید کنندگان 
فعال در زمینه شــکر به حســاب می آید و در این زمینــه کمبودی در 
اصفهان احساس نمی شود.محسن ضیایی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه چه میزان از شکر، وارداتی است و چه میزان در اصفهان 

تولید می شود، اظهار داشت: دو کارخانه تولید شکر در اصفهان داریم 

که 10 درصد شکر کشــور را تولید می کند و شکر ســفید تولید شده از 
شکر خام وارداتی که حدود 20 درصد است را به 10 استان کشور صادر 
می کند.به گفته کارشناسان، عمده شــکر تولیدی در کشور با استفاده 
از چغندر تهیه می شــود؛ اما چون ضریب تبدیل نیشکر باالتر از چغندر 
است، کاربرد بیشتری دارد.سهمیه بندی آب و کاهش 50 درصدی آن 
و همچنین مشکالت اقتصادی باعث شد که حاشیه سود شرکت های 
قند و شــکر در معرض خطر قرار بگیرد و به این دلیل که حاشیه سود 
این شــرکت ها به نهاده های تولید بستگی دارد با مشکالتی که ایجاد 

شد تولید هم کاهش یافت

تیغ خشکسالی بر تن تولید شکر در نصف جهان
در ســال 2019-2020 تولید چغندرقند ایران در حــدود 5میلیون تن 
بوده که رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داد و در ســال 2021-2020 
مجموع تولیــد چغندرقند به 6.5میلیون تن رســید. کشــت پاییزه 
چغندرقند در ســال زراعی 1399 تا 1400 در حدود 2۷هزار هکتار بود؛ 
عددهایی نسبتا مناسب برای کشــت چغندر قند.اما این تناسب عمر 
چندانی نداشــت و به دلیل خشکســالی و کمبــود آب و هزینه های 
بخش های تولیدی شاهد کاهش سطح زیر کشت بهاره این محصول 
بودیم.اصغر ســلیمانی، فعال حوزه اقتصاد و کشاورزی در این رابطه 
گفت: سهمیه بندی آب و کاهش 50 درصدی آن و همچنین مشکالت 
اقتصادی باعث شد که حاشیه سود شرکت های قند و شکر در معرض 
خطر قرار بگیرد.وی افزود: به این دلیل که حاشیه سود این شرکت ها 
به نهاده های تولید بستگی دارد با مشــکالتی که ایجاد شد تولید هم 
کاهش یافته است.ســلیمانی ادامه داد: 80 درصد بهای تولید قند و 
شکر مربوط به مواد اولیه است و همین عاملی است که برخی اوقات 

ما با نوسان قیمت یا کمبود شکر در بازار روبه رو می شویم.

  کمبودی در ذخایر شکر اصفهان نیست

معاون توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره 
به اینکه آیا کمبودی در ذخایر شکر در اصفهان وجود دارد یا خیر؟ اظهار 
داشت: به هیچ وجه کمبودی در این زمینه نداریم؛ اما مردم باید متوجه 
این موضوع باشند که ایجاد تنش کاذب در بازار و همچنین ایجاد شایعه 
مبنی بر کمبود کاالهای اساسی از جمله شکر می تواند در عرضه و تقاضا 
اخالل ایجاد کند.شریفی در پاسخ به این سوال که آیا بازار شکر نظارت 
کافی در بازار شکر اصفهان وجود دارد تا شــاهد گرانی های بی رویه در 
زمینه این کاالی اساسی نباشیم، اظهار داشت: مردم باید در این زمینه 
کمک های الزم را داشته باشند و اگر تخلفی دیدند اطالع دهند با توجه 
به اینکه گشت های ما کاالهای اولویت دار پایه را به طور مداوم رصد می 
کند.بعد از نوسانات اخیر در بازار شکر و تلخی مداوم از کمبود و قیمت 
باالی این کاالی اساسی، با توجه به صحبت های مسئوالن به نظر می 
رسد اکنون بازار شکر تلخی قبل را ندارد و کمی آرامش خود را بازیافته 

است که اثبات این موضوع نیاز به گذر زمان دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
در خصــوص کاالهای توقیفی و کشــف شــده گفت: 
اگرکاالی تنظیم بازاری و فاسد شــدنی باشد، در بازار 
توزیع می شــود و در غیر این صــورت در انبار تملیکی 
ذخیره و تعیین تکلیف خواهد شد.احسان شهیر  در این 
خصوص و با اشاره به تکلیف کاالهای احتکاری و قاچاق 
کشف شده، اظهار داشــت: با اطالعات و گزارش هایی 
که دریافت کردیم، بعضــی از بنگاه ها و مغازه ها اقدام 

به احتکار می کنند که مجموعه تعزیرات، کارشناســان 
و ضابطان قضایی و نماینده اســتانداری پرونده ها را 
بررسی می کنند.وی  با اشــاره به انواع کاالهای کشف 
شده، بیان کرد: اگر کاال فاسدشــدنی و تنظیم بازاری 
باشــد، مانند نمونه هایی که برای کاالی روغن رخ داد، 
در همان مکان با حضور دست اندرکاران فروشگاه های 
زنجیره ای، ثبت و ســپس توزیع به طور کامل در بازار 
صورت می گیرد.وی ادامه داد: اگر این کشفیات کاالی 
تنظیم بازاری و فاسدشــدنی نباشــد، باید در اختیار 
مجموعه انبار تملیکی قــرار بگیرد و به صورت صادرات 
و یا دیگر شیوه ها تعیین تکلیف می شود.مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در خصوص 

نظارت بر انبار کارخانجات و میزان تولیدات آنها تصریح 
کرد: سامانه ای به نام سامانه جامع انبارها وجود دارد که 
اقالم کاالها مشخص است و اگر خارج از سامانه انبارها 
کاالیی ثبت شده باشد، به عنوان کاالی قاچاق محسوب 
 می شــود ولی اگر در سامانه ثبت شــده باشد، کاالی
 قاچاق نیست.وی خاطرنشــان کرد: خود سامانه نیز 
مورد رصد کارشناسان و ناظران قرار می گیرد و آن هایی 
که از این مجموعه ها استفاده می کنند نیز مورد بررسی 
قرار می گیرند. اگر مجموعه ها صالح بدانند که باید اقالم 
توزیع شود، به تولیدکنندگان و کاسبان اطالع می دهند 
که بازار نیاز دارد و باید توزیــع صورت گیرد و اگر خالف 

سامانه باشد، مورد برخورد قرار می گیرد.

سرنوشت کاالهای احتکاری کشف شده؛ 

از توزیع در بازار تا ذخیره در انبار تملیکی

خبر  روز

سمند و تیبا، شماره گذاری نمی شوند
سازمان ملی اســتاندارد، اعتبار ایمنی سه خودروی ســمند، تیبا صندوق دار و تیبا 2 را تمدید نکرده 
و بر این اســاس این خودرو ها شــماره گذاری نمی شــوند.مهدی انگورج، مدیر کل دفتر نظارت بر 
اجرای اســتاندارد صنایع فلزی سازمان 
ملی استاندارد گفت: همانطور که از اسم 
عنوان دفتر تخصصی ما برمی آید نظارت 
بر اجرای اســتاندارد های صنایع فلزی 
است، سازمان ملی استاندارد به وکالت 
از مردم مدعی العموم کیفیت اســت نه 
متولی، منشأ این گزارشات می تواند از سه 
طریق باشد یکی گزارشات واصله مردمی، 
دوم آمار و اطالعاتی که از تعمیرگاه های 
خدمات پس از فروش خودروساز ها در 
ارتباط با تعویض قطعات و خرابی سیستم ها و... وجود دارد و سومی براساس ارزیابی که شرکت های 
بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران از آن طریق اتفاق افتاد.انگورج افزود: در دوره تحول سازمان ملی 
استاندارد ایران در دولت مردمی براساس منویات مقام معظم رهبری و فرمان هشت ماده ای رییس 
جمهور که ناظر بر تدبیر رهبر انقالب بود و خاستگاه قوه قضاییه، دادستان برای سازمان ملی استاندارد 
ایران خصوصا دفتر نظارت بر اجرای استاندارد ها به جز این مسیر، مسیر دیگری نمی توانیم متصور 
باشیم.وی در ادامه گفت: براساس قانون این دستورالعمل هیچ تبصره ای ندارد یک بند کامال مشخص 
است، ولی باید عرض کنم در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران براساس تعهد 15 ماده ای که 
خودروساز ها با امضای شخص مدیران عامل خودروساز ها اتفاق افتاده بود مهلت های قانونی برای 
رفع خیلی از این موارد مطرح بوده که مفاد آن از طریق رسانه سابقا منتشر شده )دی ماه پارسال( و به 
آگاهی مردم رسیده است.مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد 
اضافه کرد: تا کنون سی. او. پی )تایید ایمنی( برای انواع خودرو های سواری، تجاری، فنی، تریلر ها و 
موتورسیکلت به صورت سالیانه صادر می شد، اما به جهت تشدید نظارت بر حوزه کیفیت که خواست 

مردم است، زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت.

بازگشت آرامش به بازار موبایل
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی با اشــاره به بازگشــت آرامش به بازار موبایل گفت: با 
احتساب ذخیره دستگاه های روشن نشده ماه های قبل، فراوانی کاال در سطح عرضه کامال مشهود است 
و جای نگرانی وجود ندارد.امیر اسحاقی با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه 
به میزان ثبت سفارش  و تخصیص ارز قابل توجه برای واردات آتی، برنامه ریزی الزم از سوی بازرگانان 
جهت تامین نیاز بازار در ماه های آینده با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته اســت. 
همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده از واردات رویه مسافری آیفون از هرگونه سفته بازی، تالش  
و اقدامات جدی از سوی نهادهای متولی صورت گرفته است.وی ادامه داد: در خصوص کاالهای باالی 
600 دالر با توجه به رفع مشکالت سامانه ای و رفع احتمال ممنوعیت دائمی واردات، شاهد کاهش قیمت 
و بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار هستیم.دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل اتاق بازرگانی ضمن عادی دانستن وضعیت تامین و عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از 2 
میلیون و 240 هزار دستگاه موبایل به کشور از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و تاکید 
کرد که با احتساب ذخیره دستگاه های روشن نشده ماه های قبل، فراوانی کاال در سطح عرضه کامال 
مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.اسحاقی گفت: از ابتدای سال جاری با افزایش واردات از طریق 
رویه مسافری روبه رو بودیم؛ تا جایی که در فروردین ماه تعداد 24 هزارو 540 دستگاه و در اردیبهشت 
3۷ هزار 160 دستگاه موبایل آیفون از طریق رویه مسافری وارد کشور شد. این در حالیست که واردات 

قانونی این برند توسط شرکت ها طی دو ماه اخیر تا سه برابر کاهش داشته است.

اخبار

کافه اقتصاد

براساس بودجه 1401، گاز رایگان برای خانواده های تحت پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام )ره( در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از 650 هزار خانوار از این قضیه 
بهره مند شده اند اما حذف یارانه برای مشترکان پرمصرف نیز مورد توجه قرار گرفته که گفته های وزیر نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی می شود.آنطور که جواد اوجی   وزیر 
نفت  اعالم کرده، کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد و ان شاءا... افزایش قیمت ابزاری برای کنترل 
شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشترکان  خواهد بود. به گفته وی، تاکنون بیش از 650 هزار خانوار از تعرفه رایگان بهره مند شدند و وزارت نفت منتظر 
دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد است. درصورتی که اطالعات هموطنان دریافت شود، همکاران شرکت ملی گاز خانوارهای جدید را نیز سریع در سامانه صدور قبوض 
مشترکین وارد می کند. هر تعداد خانوار که به وزارت نفت معرفی شوند در همان ماه وارد سیستم شده و وزارت نفت در این زمینه آمادگی کامل دارد.پیگیری های ایسنا 
از شرکت ملی گاز نیز بیانگر این است که این موضوع فعال نهایی نشده؛ اما مسئله در حال بررسی و پیگیری است و در زمان مقرر اطالع رسانی انجام خواهد شد.در حال 
حاضر 25 میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷6 درصد از مشترکین در سه پله اول مصرف قرار دارند و 50 درصد گاز کشور را مصرف می کنند. متوسط 
قیمت گاز سه پله اول مشترکین هر مترمکعب حدودا 63 تومان است، هر مشترک در ماه حدود 500 متر مکعب مصرف دارد که با نرخ 63 تومان، 35 هزار تومان در ماه 
پول گاز می پردازند. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با 3 میلیون و ۷00 هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که ما 

با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می کنیم.

یارانه گاز مشترکان پرمصرف حذف می شود

هنر دست بانوان 
 شیرازی

 بر دار قالی
قالی بافی، یکی از هنرهای 
اصیل ایران است که در اغلب 
مناطق ایران با اندکی تفاوت 
دنبال می شــود؛ هنری که 
قدمتش به قدمــت تاریخ 
ایران زمین و از نسلی به نسل 

بعد منتقل شده است.

وز عکس ر

رییس هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

  نیاز کشت گلرنگ
 به یک نوبت دیگر آب

رییس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرستان اصفهان با اشاره به رسیدن جریان 
زاینده رود به کانال های کشــاورزی شــرق 
اصفهان، گفت: با توجه به اینکه کشت گلرنگ 
دیرتر از گندم به ثمر می رســد، بنابراین این 
محصول نیــاز به یک نوبت دیگــر آب دارد.

حســین وحیدا  دربــاره آخریــن وضعیت 
تحویل نوبت پنجم حقابه کشــاورزان شرق 
اصفهــان، اظهار کــرد: از بامداد پنجشــنبه 
پنجــم خردادماه، آخرین نوبــت توزیع آب 
برای آبیاری اراضی کشاورزی شرق اصفهان 
برای پنجمین نوبت انجام شد.رییس هیئت 
مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان 
اصفهان افزود: بــا توجه بــه توافق صورت 
گرفته آب باید به مدت 10 روز در دریچه های 
آبیاری کشــاورزان در منطقه شرق اصفهان 

جریان داشته باشد.
وی ادامه داد: برای به نتیجه رسیدن کشت 
غلــه و طبق توافقــات صــورت گرفته، این 
آخرین دوره تحویل حقابه کشاورزان است، 
اما با توجه به اینکه در برخی مناطق شــرق 
اصفهان گلرنگ کشت شــده، این محصول 
برای به ثمر رســیدن به یک نوبت دیگر آب 
نیاز دارد.وحیدا یادآور شــد: به طور طبیعی 
کشت گلرنگ دیرتر از گندم به ثمر می رسد، 
بنابراین نیــاز به یک نوبت دیگــر آب دارد.

وی ادامه داد: با توجه بــه اینکه کانال های 
کشاورزان مناطق شرق اصفهان آبگیری شد 
و دریچه های آبیاری باز شد، زاینده رود باید 
تا بامداد 1۷ خردادماه جریان داشته باشد 
و با این آب کشــت گندم به نتیجه می رسد، 
هرچند که محصول گندم در سال آب جاری 
مطلوب نیســت.رییس هیئت مدیره نظام 
صنفــی کشــاورزی شهرســتان اصفهان با 
بیان اینکه برداشت کشت جو در حال انجام 
اســت، افزود: از 15 روز آینده نیز برداشت 

کشت گندم آغاز خواهد شد.

عکس: ایمنا
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یک پژوهش تازه نشان می دهد:

تکه های سیاره عطارد ممکن است در زمین پنهان شده باشند

 روزنامه همشهری: 

اراذل سیاسی که روز عاشورا کف و سوت می زدند، حاال نگران برگزاری مراسم»سالم فرمانده« در روز قبل از شهادت امام صادق)ع( شده اند

پژوهشی تازه توضیح می دهد که چگونه شهاب سنگ هایی به نام اوبرایت ممکن است درواقع قطعات 
متالشی شده  نزدیک ترین سیاره به خورشید از روزهای اولیه  منظومه شمسی باشند.

ماهیت سیاره عطارد با عقل جور درنمی آید. عطارد قطعه ســنگی عجیب و غریب است که در مقایسه با 
سیاره های سنگی مجاور خود ساختاری متفاوت دارد. دیوید راتری، دانشمند سیاره ای در دانشگاه آزاد 

انگلستان به نیویورک تایمز می گوید »عطارد سیاره ای با چگالی بسیار باالست.«
بخش اعظم نزدیک ترین سیاره به خورشید با هســته اش اشغال شده است. عطارد مانند زمین گوشته 
ضخیم ندارد و هیچ کس به طور کامل علت این امر را نمی داند. یک احتمال این است که این سیاره قبال 
بسیار بزرگ تر )شاید دو برابر اندازه  کنونی اش یا بیشــتر( بود. میلیاردها سال پیش، این پیش عطارد 
نوظهور یا ابرعطارد احتماال مورد اصابت جســم بزرگی قرار گرفت که الیه های بیرونی اش را از بین برد و 
بقایایی را که امروز می بینیم، برجای گذاشت. هرچند روایت یادشده، ایده  خوبی محسوب می شود، هرگز 

شواهد مستقیمی برای آن وجود نداشته است. بااین حال برخی پژوهشگران فکر می کنند مدرکی در این 
باره یافته اند. کامیل کارتیه، دانشمند سیاره ای در دانشگاه لورن فرانسه و همکارانش در مقاله ای که در ماه 
مارس در کنفرانس علوم قمری و ســیاره ای ارائه دادند، گفتند قطعات این پیش عطارد ممکن است در 
موزه ها و دیگر مجموعه های شهاب سنگ پنهان شده باشند و مطالعه  آن ها می تواند از اسرار این سیاره 
پرده بردارد. دکتر کارتیه گفت »درحال حاضر هیچ نمونه ای از عطارد دراختیار نداریم.« او به دست آوردن 
چنین نمونه هایــی را »انقالبی کوچک« در درک تاریخ طبیعی کوچک ترین ســیاره منظومه شمســی 
می داند. به نقل از انجمن شهاب سنگی، تقریبا ۷۰ هزار شهاب ســنگ از سرتاسر جهان، از مکان هایی به 
دورافتادگی صحرای بزرگ آفریقا و جنوبگان جمع آوری شده و به موزه ها و سایر مجموعه ها راه یافته اند. 
اغلب این شهاب سنگ ها، سیارک های خارج شــده از کمربند بین مریخ و مشتری هستند؛ درحالی که 

بیش از ۵۰۰ نمونه از ماه و بیش از ۳۰۰ قطعه از مریخ به زمین آمده اند.

روزنامه همشهری در باره مراسم»سالم فرمانده« نوشت:عصبانیت ضدانقالب داخلی و خارجی طبیعی 
اســت. خب میلیون ها دالر خرج کردن، ده ها رسانه معاند ایجادکردن، ســال ها علیه جمهوری اسالمی 
تبلیغ کردن، نباید نتیجه اش حماسه ای می شــد که در ورزشگاه آزادی رقم خورد. تن شان لرزیده وقتی 
حاال با نسلی مواجه شده اند که نه تنها به آرمان ها و اعتقادات این نظام پای بند است، بلکه برای ساختن 

ایران اسالمی بزرگ مصمم تر از گذشتگان به نظر می رسد.
اصال همین عصبانی شدن و بهانه آوردن و الطائالت گفتن را می توان به پای موفقیت اجتماع بزرگ سالم 

فرمانده در ورزشگاه آزادی نوشت.
اراذل سیاسی که سابقه سوت و کف کشیدن در روز عاشورای حسینی را در کارنامه  دارند، حاال پرچمدار 
عزای امام صادق)ع(، آن هم قبل از اذان مغرب و قبل از شروع شب شــهادت شده اند. خبر هم ندارند 
که در همین اجتماع ورزشگاه آزادی، روضه حضرت صادق)ع( در آســتانه غروب آفتاب خوانده شد و 

مردم عزاداری کردند.
اوباش سیاسی که سابقه تالش برای تحریم ملت ایران و مدفون کردن مردم زیر آوار اقتصادی را دارند، 

حاال با کلیدواژه »جشن« به دنبال قراردادن این اجتماع مهدوی مقابل غم مردم آبادان هستند.

در شرایطی که آبله میمونی تا کنون به ۲۱۹ نفر در جهان سرایت کرده و چند نفر در ایران نیز مشکوک به این 
بیماری شناسایی شدند، سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد که در صورت تصمیم گیری در این زمینه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محدودیت های 

پروازی اعمال خواهد شد.
آبله میمونی یک عفونت ویروسی نادر است که بیشتر در مناطق دورافتاده مرکز و غرب آفریقا شایع شده 
است. این بیماری که ابتدا در میمون ها یافت شد، به آسانی بین افراد گسترش پیدا نمی کند؛ اما می تواند 
از طریق تماس فیزیکی نزدیک منتقل شود. عالئم این بیماری شامل تب باال، درد و بثورات پوستی است 
که بعدا به تاول تبدیل می شود.بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده، تعداد موارد تایید شده آبله میمون 
در سراسر جهان به ۲۱۹ مورد رسیده است. در انگلیس اولین بار در اوایل ماه مه موارد ابتال به آبله میمونی 
شناسایی شد و در حال حاضر بیشترین تعداد موارد تایید شده را که ۷۱ مورد است، گزارش کرده است. پس 
از آن اسپانیا با ۵۱ و پرتغال با ۳۷ مورد در رتبه های بعد جای گرفتند.به تازگی نیز ابراهیم قادری، رییس 
اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع این بیماری در کشور اظهار 
کرد: تا کنون ۶ بیمار مشکوک به آبله میمون شناســایی شدند و نتیجه آزمایش ۳ نفر منفی شده است. 

اما با توجه به اینکه گزارشی از بیماری در داخل کشور نداریم، بیماریابی خودمان را از مرزها آغاز کرده ایم.
با توجه به این وضعیت، سراغ سازمان هواپیمایی کشوری رفتیم تا ببینیم آیا مانند کرونا، محدودیت های 
پروازی برای مقابله با این بیماری اجرا خواهد شد یا خیر؟ حسن خوشخو ، سرپرست معاونت هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا کنون محدودیتی در این مورد به سازمان هواپیمایی 

کشوری ابالغ نشده ؛ اما آماده اجرای هر محدودیتی هستیم.
وی افزود: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی باید در این زمینه به نتیجه برسد و درصورتی که 
نیاز باشد تصمیمات خود را در قالب مصوبه یا دستورالعمل به ما ابالغ می کند. بنابراین اگر در این زمینه 

تصمیمی گرفته و ابالغ شود مانند ایام شیوع ویروس کرونا آن را به دقت اجرایی خواهیم کرد.

سفرهای جاده ای مردم در هفته گذشته کاهش نسبی داشت و میزان ترددهای بین استانی در این هفته 
به بیش از یک میلیون و ۶۲۳ هزار خودرو در هر روز رسید.

بر اساس سامانه های حمل و نقل هوشمند مرکز مدیریت راه های کشور یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۴۲۵ 
وسیله نقلیه مختلف در بازه زمانی ۳۰ اردیبهشت ماه تا پنجم خرداد ماه در محورهای مواصالتی کشور تردد 
داشته اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشت؛ اما در مقایسه با هفته 

قبل از این بررسی کاهش دو درصدی را تجربه کرد.
بر اساس نقشه تخلیه و انباشت خودروهای بومی استان های مختلف در روزهای ۳۰ اردیبهشت ماه تا 
پنجم خرداد  ماه برخی از استان ها با کاهش تردد و برخی دیگر با افزایش این آمار مواجه شدند. در این 
میان لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان  با شش درصد، شــش درصد و پنج درصد افزایش، 
بیشترین رشد را نسبت به هفته قبل از این بررسی تجربه کردند. اما استان های  بوشهر، هرمزگان و فارس 

با کاهش ۱۱ درصدی، ۱۰ درصدی و هفت درصدی مواجه شدند.
اطالعات پالک های ثبت شــده در دوربین های پالک خوان در بازه زمانی مذکور نشان می دهد که بیش 
از هفت میلیون و ۴۱۹ هزار پالک خودرو با ترکیب مبدأ اســتان های مختلف در محورهای برون شهری 
مشاهده شدند. در این میان خودروهای تهران و البرز با بیش از ۲۰ درصد بیشترین سهم را در این ترددها 
داشته  و پس از آن خودروهایی با پالک استان های مازندران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان در رتبه های 

بعدی قرار دارند.

آبله میمونی پروازهای ایران را محدود می کند؟

دردسر جدید دنیا

سفرهای مردم کمتر شد

کهکشان

گیشه  

مفاد آراء
3/32 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 تکليف وضعيــت 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 شــماره 13269 - 1400/11/3 هيات  چهارم آقای رجبعلی شريفی 
 رنانی به شناسنامه شماره 239 کدملي 1290088578  صادره اصفهان فرزند  تقی 
) طبق انحصار وراثت شماره 9909976794003313 مورخ 1399/10/11 شورای 
حل اختالف شعبه 10 حقوقی اصفهان متقاضی فوت نموده است و وراث حين الفوتش 
عبارتند از نصرت صباغيان رنانی همسر و ابوالفضل شريفی رنانی فرزند(  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 197/18 مربع از پالک شماره 172 فرعی از 19   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت متقاضی از مورد 

ثبت صفحه 539 و 542 دفتر 675 امالک 
رديف 2- راي شــماره 13518 - 1400/11/07 هيات سوم آقای باقر افتخاری   به 
شناســنامه شــماره 7940 کدملي 1283188562  صادره اصفهان فرزند  حسين  
در ششدانگ يک باب انبار آهن آالت با ســاختمان احداثی  به مساحت 2108/60 
متر مربع از پــالک 2304 فرعــی از 18   اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهــان از  مالکيــت  متقاضی مورد ثبت صفحــات 69 و 518 

دفاتر 239 و 314 امالک
رديف 3- راي شماره 15365 - 1400/12/18 هيات اول آقای محمد علی صباغی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 9492 کدملي 1283204241  صادره اصفهان فرزند  
اسمعيل  در ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 148/55 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 142 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از  مالکيت  کريم صباغی از مورد ثبت صفحه 311 دفتر 82 امالک
رديف 4- راي شماره 15366 - 1400/12/18 هيات اول آقای محمد جواد صباغی 
رنانی به شناســنامه شــماره 134 کدملي 1290337195  صادره اصفهان فرزند  
اسماعيل  در ششدانگ يک باب ســاختمان  به مساحت 148/58 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 142 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از  مالکيت  کريم صباغی از مورد ثبت صفحه 311 دفتر 82 امالک
رديف 5- راي شــماره 15371 - 1400/12/19 هيات اول آقای احســان قاسمی  
به شناسنامه شــماره 4038 کدملي 1209898081  صادره سميرم فرزند  امرا...  در 
ششــدانگ يک واحد کارگاه صنعتی نجاری و جوشکاری  به مساحت 283/35 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 

333 دفتر 197 امالک
رديف 6- راي شماره 15364 - 1400/12/18 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی  در 
ششدانگ يک واحد سوله انباری  به مســاحت 176/11 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک
رديف 7- راي شماره 15362 - 1400/12/18 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی در 
ششدانگ يک واحد سوله انباری  به مســاحت 133/77 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک
رديف 8- راي شماره 13724 - 1400/11/13 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی در 
ششدانگ يک باب سوله انباری  به مساحت 98/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک
رديف 9- راي شماره 15146 - 1400/12/15 هيات  سوم آقای رجبعلی عسگری 
رنانی به شناسنامه شــماره 10100 کدملي 1283210347  صادره اصفهان فرزند  
کريم در ششدانگ يکباب ساختمان  به مســاحت 41/52 متر مربع از پالک شماره 
714 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مالک رسمی ربابه عاملی مورد ثبت صفحه 2 دفتر 507
رديف 10- راي شــماره 15140 - 1400/12/15 هيات سوم  آقای حسن دهنوی 
رنانی  به شناسنامه شماره 52 کدملي 1290821380  صادره اصفهان فرزند  حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 108/85 متر مربع از پالک شماره 3173 
فرعی از 18   اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مالک رسمی صديقه کبيری مورد ثبت صفحه 350 دفتر 472 امالک
رديف 11- راي شماره 0246 - 1401/1/17 هيات دوم خانم زهره شريفی خيرآبادی 
به شناسنامه شماره 497 کدملي 1290272859  صادره اصفهان فرزند  رمضان در 
ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 138/62 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
3512 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  زهره شريفی خيرآبادی از مورد ثبت صفحه 259 دفتر 434 امالک
رديــف 12- راي شــماره 6850 - 1400/6/11 هيات دوم آقای ســيد مرتضی 
حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 324 کدملي 1290255601  صادره اصفهان 
فرزند  سيد رسول در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 
250/49 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 1221 فرعــی از 18   اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 592 و 595 

دفتر 624 امالک
رديف 13- راي شــماره 6849 - 1400/6/11 هيات دوم خانم  رضوان مرادی به 
شناسنامه شماره 249 کدملي 1290304327  صادره اصفهان فرزند  رجبعلی در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 250/49 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 1221 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 592 و 595 دفتر 624 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314428  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/33 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 تکليف وضعيــت 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 1403 - 1401/02/18 هيات  دوم آقای مجيد شيره ء جونی 
به شناسنامه شماره 1273 کدملي 1284833781  صادره اصفهان فرزند  احمد  در 
ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 173/47 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
28 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت حسين 

شيره ئی جونی از سند شماره 36553 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان 
از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314381  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/34 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 تکليف وضعيــت 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 شــماره 0616 - 1401/01/22 هيات  سوم آقای محبعلی کلوندی 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 4011667560  صادره اسدآباد  فرزند  علی محمد  در 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 166/40 متر مربع از پالک شماره 154 فرعی 
از 36  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 
مالک رسمی رحيم شريفی طبق سند انتقالی 31359 مورخ 1338/08/12 دفترخانه 

15 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314545  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/35 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060302023001205 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سروش 
زرقانی فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 615 صادره از آبادان در ششدانگ يکباب 
مغازه به مساحت 12/33 متر مربع مفروزی از پالک 1 فرعی از 6147 اصلی واقع در 
بخش 3 اداره ثبت مرکزی اصفهان طبق سند انتقال 168877 مورخ 1392/10/07 
دفتر 103 اصفهان به ميزان 12 سهم مشاع از 75/3 سهم ششدانگ محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس 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 و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1315129  حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
3/36 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 تکليف وضعيــت 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 2033 - 1401/03/03 هيات  سوم خانم زهرا جاللی کوشکی 
به شناسنامه شماره 1477 کدملي 1141920263  صادره  خمينی شهر  فرزند  خداداد  
در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 180/17 متر مربع پالک شماره 736 فرعی 
از 17  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   مع الواسطه از 

مالکيت مالک رسمی حسن تقی يار مورد ثبت صفحه 40 دفتر 149 امالک
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

م الف: 1325204  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

آگهی تغییرات شرکت فاتحان فراز سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 3025 و شناسه ملی 14006775620 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - رضــا زارعی چمگردانی 
به شماره ملی 1171057857 به ســمت بازرس اصلی و مجید زارعی 
چمگردانی با شــماره ملی 1171116731 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شــدند. - احسان پویا به شماره ملی 
1160091188 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، بهنام کامیاب 
به شماره ملی 1160090262 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم 
ابراهیمی به شماره ملی 1270484060 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها عقوداسالمی با امضای احسان پویا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1325422(

آگهی تغییرات شرکت سپید آب زاینده رود شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 55135 و شناسه ملی 14005385355 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/27 و نامه شماره 1+358 مورخ 
1400/05/12 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی، 
شهر اصفهان، محله اســالمی ، کوچه دوم ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، ساختمان 
الماس ، طبقه پنجم ، واحد 510 کدپســتی 8189731966 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1325455(

آگهی تغییرات شرکت سادرو گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 16416 و شناسه ملی 10260373534

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات  ، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به 
تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1325456(
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3 مرکز توانبخشی جدید هالل احمر تاسیس می شود
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اصفهان از راه اندازی سه مرکز توانبخشی 
جدید در سال جاری در این استان با هدف افزایش خدمات به افراد نیازمند به ویژه در مناطق کمتر 
توسعه یافته خبر داد.امیر جاللیان افزود: شهرستان های خور و بیابانک، فریدن و فریدون شهر برای 
راه اندازی این مراکز در نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: استفاده از توانمندی و سرمایه گذاری 
نیکوکاران در این شهرســتان ها لحاظ شده است تا بتوانیم شــاهد بهبود خدمات و ارتقای سطح 
توانبخشی در این مناطق باشیم. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اصفهان 
تصریح کرد: توسعه مراکز درمانی و توانبخشی این نهاد در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار به عنوان 
یک راهبرد و اولویت قرار گرفته اســت.جاللیان با بیان اینکه اکنون ۱۱ مرکز یا شعبه توانبخشی در 
استان فعالیت دارند، اظهارداشت: این خطه دارای ســه مرکز جامع توانبخشی در شهرستان های 
اصفهان، خمینی شهر و گلپایگان است که از این حیث بیشترین آمار را در کشور دارد.وی خاطرنشان 
کرد: اکنون ساخت انواع پروتز و ارتز ) مجموع وسایل جهت اصالح وضعیت اندام یا عضو ( و استفاده 

آن برای بیماران و معلوالن از جمله فعالیت های اثربخشی است که در استان انجام می شود.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان:

اورژانس اصفهان با کمبود 3۶ پایگاه مواجه است
سرپرســت اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان گفت: نســبت به برنامه ششم توسعه، ۳۶ پایگاه 
اورژانس ۱۱۵ در استان کم داریم که بیشتر آنها مربوط به کالن شــهر اصفهان است.فرهاد حیدری 
افزود: در زمان حاضر ۱۶۰ پایگاه اورژانس، پنج اتاق فرمان و ۲ اتوبوس آمبوالنس در استان اصفهان 
فعال است.وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۸۰ پایگاه در حوزه شهری، ۷۹ پایگاه در جاده ها و یک 
پایگاه مربوط به اورژانس هوایی است، تصریح کرد: پایگاه شــهری اورژانس بر اساس آیین نامه 
طرح پوشش فراگیر اورژانس پیش بیمارســتانی به ازای هر ۵۰ هزار جمعیت در مراکز شهرهایی 
که دانشکده یا دانشــگاه علوم پزشــکی دارند و اضافه بر آن به ازای هر ۶۰ هزار نفر جمعیت بعدی 
راه اندازی می شود.سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان در مورد پایگاه جاده ای نیز 
اظهارداشت: به فاصله  هر ۴۰ کیلومتر راه اصلی در مبادی ورودی و خروجی شهرها و  ۱۵ دقیقه زمان 
رسیدن بر بالین بیمار پایگاه جاده ای اورژانس راه اندازی می شود.وی عنوان کرد: در برخی مناطق 
به دلیل شــرایط جغرافیایی امکان احداث پایگاه نیست.سرپرســت اورژانس پیش بیمارستانی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: در کالن شهر اصفهان به دلیل مشکالت تامین مکان استقرار، برخی 
از پایگاه ها در فاصله مناسب قرار ندارند.حیدری از مردم خواست که به محض شنیدن صدای آژیر 
آمبوالنس، مسیر را برای عبور آن باز کرده و از تجمع در محل حادثه خودداری کنند زیرا تجمع باعث 

اختالل در امر امدادرسانی خواهد شد.

 ابتال به آبله میمون در اصفهان مشاهده نشد
تاکنون مورد ابتال به بیماری آبله میمون در استان اصفهان مشاهده نشده است.مسئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: ابتال به بیماری آبله مرغان در بهار بسیار شایع است و ظاهرش 
شــبیه آبله میمون با اندکی تفاوت است.رضا فدایی افزود: تشــخیص قطعی آبله میمون نیازمند 
نتیجه قطعی ارسال آزمایش های الزم به تهران است و خوشــبختانه تاکنون موردی از ابتال به این 
بیماری در استان گزارش نشده است.وی به مردم توصیه کرد در صورت ایجاد ضایعات پوستی آبدار 
بر روی بدن سریع به نزدیک ترین مرکز بهداشت یا پزشــک خانواده مراجعه کنند.آبله میمون یک 
بیماری ویروسی است با نشانه هایی همچون تب و بثورات پوستی جوش مانند.این بیماری معموال 
خفیف است؛ اما دو سویه دارد: یکی ســویه کنگو که موجب وخامت حال فرد مبتال می شود و با ۱۰ 
درصد احتمال مرگ همراه است. دیگری ســویه غرب آفریقا که نرخ مرگ ومیر ناشی از ابتال به آن 

حدود یک درصد است.

مسئوالن شهر برای حفظ یکی از مدرسه های تاریخی اصفهان جلسه گذاشتند مکانی که همه از آن خاطره های خوبی دارند؛

به خاطر »حلبیان«

مدارس تاریخی بخشی از هویت بصری و  پریسا سعادت
فرهنگی شهر اصفهان محسوب می شوند 
که اگر چه تاکنون توجه زیادی به آن نشده اما امید است با احیا و نگهداری 
از مدرسه حلبیان به عنوان یکی از این مدل بناهای تاریخی شروعی خوب 
برای حفظ و نگهداری مراکز و بناهای فرهنگی و آموزشی اصفهان برداشته 
شود. مدرسه حلبیان به واسطه معروفیت سریال قصه های مجید دیده 
شد، هر چند این بنا خود از لحاظ قدمت و غنا ارزشمند محسوب می شود 
اما موفقیت سریال قصه های مجید ، توجهات را  به این مکان جلب کرد. 
برای سال ها حلبیان جزو مدارس فرسوده اصفهان بود  و زمانی که قانون 
حذف مدارس خشت و گلی تدوین و اجرا شد این مدرسه در صدر فهرست 
مکان هایی بود که باید تخلیه می شد. هر چند این بنا در میراث فرهنگی 
ثبت شده بود؛ اما از سال ۹۷ به دلیل ناایمن بودن تعطیل شد و حتی در 
این سال ها در معرض تخریب نیز قرار داشــت. خالی شدن این مکان 
موجب شد تا تنها باقی مانده های تاریخی این بنا هم در معرض نابودی 
باشد وحتی بخشی از آن به زباله دانی تبدیل شود. در سایه عدم مسئولیت 
پذیری نهادها این بنا برای سال ها میان ادارات نوسازی مدارس تا میراث 
فرهنگی و حتی اوقاف دست به دســت شد. طی سال های گذشته هم 
تصمیماتی برای احیای این بنا در شورای شهر و نوسازی مدارس گرفته 

شد اما به مرحله اجرا نرسید ولی  ظاهرا قرار است تصمیمات خوبی برای 
این بنا گرفته و حفظ شود. به تازگی جلســه کارگروه میراث فرهنگی با 
محوریت رسیدگی به مسائل مدرسه حلبیان برگزار شد.فرماندار اصفهان 
با بیان اینکه باید شــیوه  نامه های ویژه ای برای مدیران، دانش آموزان و 
معلمان مدارس تاریخی تدارک دیده شود، گفت: همچنین باید دانست 
که اگر فرآیند احیای مدرسه حلبیان به درستی صورت پذیرد به خودی 
خود می تواند درآمدزا نیز باشد.محمدعلی احمدی اظهار داشت: باید اداره 
کل آموزش و پرورش دغدغه و پیگیری برای نگهداری از این مدرســه و 
سایر مدارس تاریخی را داشته باشد. این سوال باید مبنای کار رسیدگی به 
این مدرسه تاریخی قرار گیرد.وی افزود: ضروری است تا اداره کل آموزش 
و پــرورش و ســازمان میــراث فرهنگــی اصفهــان به منظــور انجام 
هماهنگی های الزم برای تهیه و تدوین دســتورالعمل احیا  و بازسازی 
مدرســه حلبیان بازدیدی را برنامه ریزی کرده و انجــام دهند.فرماندار 
اصفهان با تاکید بر تشکیل کارگروه رسیدگی به مدارس تاریخی در اداره 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان، بیان کرد: باید ضمن احصای لیست 
این مدارس از طریق شــاخص های از پیش تعیین شده، به منظور تهیه 
دستورالعمل ها برای نگهداری از این مدارس نقش مدیران و انتصاب آنها، 
دانش آموزان و معلمان به صــورت جزئی مورد توجه قرار گیرد. ضروری 

اســت تا معلمان، دانش آموزان و مدیران در عرصــه میراث فرهنگی و 
تاریخی ویژگی مطالبه گری داشته باشــند.مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان،هم در این جلســه ضمن تاکید و همراهی بر تشکیل 
کارگروه ویژه رسیدگی به مدارس تاریخی اصفهان گفت: در میان مدارس 
اصفهان ۵۴۰ مدرســه در اختیار ســازمان اوقاف قرار دارد که باید با این 
سازمان هماهنگی های الزم به منظور حفظ و نگهداری آنها به عمل آید و از 
طریق کارگروه ایجاد شده به مسائل و مشکالت مدارس میراثی و تاریخی 
برای نگهداری و مراقبــت از آنها اقدامات الزم انجــام خواهد پذیرفت.

محمدرضا ابراهیمی پیرامون مدرسه حلبیان بیان کرد: مدرسه حلبیان از 
۲ بخش تشکیل می شود که بخش نخست آن بیش از یک قرن قدمت 
دارد که پیشنهاد ما به عنوان اداره کل آموزش و پرورش آن است که پس از 
انجام اقدامات کارشناسی و مرمتی در آن، در کاربری موزه در حوزه مسائل 
آموزشی اداره آموزش و پرورش به کار گرفته شــود.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تصریح کرد: همچنین با توجه به  اینکه این مدرسه 
در منطقه ای قرار دارد که ما با کمبود فضای آموزشــی مواجه هســتیم، 
می توان از بخش دوم مدرسه حلبیان که نزدیک به صدسال قدمت دارد با 
کاربری آموزشــی و حضور دانش آموزان در آن بهره گیریم چرا که به این 

موضوع قائلیم که مدارس باید هویت خود را حفظ کنند.

ضروری است تا اداره کل آموزش و پرورش و سازمان 
میراث فرهنگی اصفهان به منظور انجام هماهنگی های 
الزم برای تهیه و تدوین دستورالعمل احیا  و بازسازی 

مدرسه حلبیان بازدیدی را برنامه ریزی کرده و انجام دهند

با مسئولان جامعه

 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد گونه 
های در حال انقراض در استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان حدود ۲۵ گونه مختلف جزو گونه آسیب پذیر، 
کمیاب و نیــز درخطر انقراض دارد. وقتی از ســطح 
درخطر انقراض صحبت می شــود، ایــن موضوع به 
مواردی شــامل تعیین طبقات حفاظتی و وضعیت 
گونه در فهرست قرمز ، نیازمند مطالعات علمی دقیق 
براساس متغیرهای مختلف ازجمله میزان جمعیت، 

نسبت های جنسی، نرخ کاهش، محدوده پراکنش، 
وسعت زیستگاه و تهدیدهای بالفعل گونه و زیستگاه 
آن و به ویژه میزان جمعیت و مشاهدات در دوره های 
زمانی ۱۰ ساله است و براساس نتایج و شاخص های 
مختلفی گفته می شــود گونه موردنظر در چه سطح 
تهدید قرار دارد و آن گونه جانــوری درخطر انقراض 
قرار دارد یا خیر؟ از گونه های شاخص حیات وحش 
کمیاب و در معرض خطر اســتان اصفهان می توان 
به یوزپلنگ آسیایی که به شدت در معرض انقراض 
بوده، پلنگ ایرانی، گونه های گربه شنی، سیاه گوش، 
گربه پاالس، شــاهین، باالبان، هوبره و جبیر )غزال 
مینیاتوری( اشاره کرد. حسین اکبری، افزود: وجود 
یوزپلنگ آسیایی درگذشته در پناهگاه حیات وحش 

عباس آباد نایین قطعی و تصویربرداری شده است و 
در مناطق دیگر از حاشیه زیستگاه های بیابانی استان 
اصفهان همچون پناهگاه هــای یخاب، کوه بزرگی و 
خارو امیدواریم یوزپلنگ ایرانی هنوز وجود داشــته 
باشــد؛ چراکه این مناطق جزو زیستگاه ها و گستره 
پراکنش تاریخی این گونه اســت و به دلیل شرایط 
زیســتگاهی بکر، وجود طعمه، امنیت و وســعت 
بســیار زیاد احتمال کمی از بقای این گونه ارزشمند 
وجــود دارد. اکبری تصریح کــرد: اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان غیر از منطقه عباس آباد 
به صورت مستند، نتوانسته ادامه این گونه را در دیگر 
مناطق فوق الذکر با تصویــر اثبات کند؛ اما ناامید هم  

نیستیم.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

25 گونه در حال انقراض در اصفهان وجود دارد

جای خالی »ملیکا« 
اشک همه را درآورد

انتشار تصویر یکی از جانباختگان 
متروپل آبــادان، انــدوه و تاثر 
کاربران فضای مجازی را به دنبال 
داشــت.جای خالــی »ملیکا« 
شهروند مینوشــهری در مدرسه 
که همکالسی های وی با بغض 
و گریه و گذاشتن عکس یاد او را 
گرامی داشتند. ملیکا در جریان 
حادثه متروپل جان خــود را از 

دست داد.

 مرگ ساالنه ١٠٠ تا ١٢٠ نفر در ایران
 بر اثر مشروبات  الکلی تقلبی

ساالنه مشروبات الکلی تقلبی در ایران بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر را می کشــد و بسیاری دیگر را نیز دچار 
دردهای مزمن می کند، این ها آمارهایی است که از سوی پزشــکی قانونی اعالم شده است. این 
آمارها گاهی افزایش پیدا می کند، چنان که در بازه اسفند ۹۸ تا ۱۹ فروردین ۹۹ بیش از ۳ هزار نفر 
دچار مسمومیت الکلی شده و از این میان ۷۲۸ نفر نیز جان خود را از دست دادند.اگرچه این آمار 
اخیر به دلیل  عدم آگاهی و ظــن تاثیر الکل بر روی ویروس کرونا افزایــش پیدا کرد، با این حال 
نگاهی به آمارهای سال ۹۷ و سال ۹۶ نیز نشان می دهد که میزان مرگ و میر به دلیل مسمومیت 
الکلی همچنان قابل توجه بوده است به طور نمونه در بازه ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۷، 
حدود ۹۷۰ نفر از شــهروندان دچار مسمومیت الکلی شــدند که از این میان ۹۶ نفر جان خود را از 

دست داده بودند.

سن مصرف الکل در ایران

به گفته »تقی رستموند« رییس سابق سازمان امور اجتماعی کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد از افراد ۱۵ تا 
۶۴ ســاله که بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را شامل می شوند، الکل مصرف می کنند، اگر 
چه به گفته مقامات پزشکی قانونی سن مسموم شدگان الکلی در ایران بین ۱۴ تا ۷۴ سال است، 
با این حال هرگونه مصرف خوراکی الکل )شرب خمر( در دین اسالم جزو محرمات مسلم است 
و بر این اساس تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشــروبات الکلی امکان وقوع آن وجود دارد، 
جرم اســت و مجازات دارد. این جرائم به دو دسته حدی و تعزیری تقســیم می شوند. نوشیدن 
مشروبات الکلی جرم حدی است، اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… 
جرائم تعزیری هستند.به گفته قدیرزاده، رییس گروه مطالعات اعتیاد و سوءمصرف مواد و الکل 
پزشکی قانونی عمده افرادی که در اثر مصرف مشروبات الکلی می میرند، با الکل متانول یا الکل 
چوب مسموم می شوند. این آلودگی با الکل متانول از مواد سلولزی موجود در مواد اولیه مشروبات 
الکلی مثل چوب متصل به انگور و کشــمش یا هسته آن ها ایجاد می شود. متاسفانه الکل متانول 
را نمی توان از روی طعم و مزه نسبت به الکل شرب تشخیص داد. این الکل بسیار خطرناک است 
و می تواند منجر به نابینایی و مرگ شود. خیلی از الکل های شــربی که در بازار غیرقانونی ایران به 

شکل پلمب شده عرضه می شوند، تقلبی است.

چرا مسمومیت در اثر الکل مرگبار است؟

»مهدی مصری« رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و فلوشیپ سم شناســی قانونی با بیان اینکه 
مشکل اصلی الکل های دست ساز وجود متانول در آن اســت، اظهار کرد: در هفته های گذشته که 
آمار مسمومیت ها و کشته شدگان در برخی استان ها همچون هرمزگان باال رفت به دلیل الکل های 
حاوی متانول بود. این الکل ها در فرآیند تخمیر خود به ســمت تولید متانول می روند که به آسانی 
قابل تشخیص نیست.مصری در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر افرادی که این الکل ها را می سازند، 
معموال تمایل دارند تا آن ها را در بطری های خارجی بســته بندی و پلمب کرده بفروشند به همین 
دلیل آمارهایی در مورد مسمومیت افرادی که از مشروبات پلمب استفاده کرده اند نیز وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه متانول یک الکل سمی و صنعتی است، گفت: مصرف این الکل به نوعی 
اورژانس تلقی می شود و بالفاصله پس از مصرف فرد باید خدمات درمانی دریافت کند. این الکل 
با تاخیر ۱۸ تا ۳۶ ســاعته جذب می شــود. آنزیمی که در بدن وظیفه تجزیه الکل را دارد تمایل به 
اتانول داشته و با تاخیر به سراغ متانول می رود. در این زمان نیز وقتی متانول را متابولیزه می کند 
از آن سم استخراج می شود. مصری یادآور شد: مصرف الکل دست ساز یا غیراستاندارد که در آن 
متانول دارد موجب دوگونه تاثیر مزمن مانند کوری برگشــت ناپذیر و مرگ را به دنبال دارد. اگر در 
دو سه روز بیمار به بیمارستان مراجعه نکند، متابولیسم ایجاد شــده بر روی اعصاب بینایی تاثیر 

گذاشته و موجب نابینایی می شود.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

یک اپیدمیولوژیست مطرح کرد:

ایمنی 80 درصدی واکسن 
آبله در برابر آبله میمون

یک اپیدمیولوژیســت  گفت: واکســن آبله 
مصونیــت قابــل مالحظــه ای در برابر این 
بیمــاری ایجاد می کنــد بنابرایــن نگرانی 
کمتری برای جمعیت ســالمند و میانسال 
کشــور وجــود دارد زیــرا در دوران کودکی 
واکســن آبله را دریافت کرده اند.مســعود 
یونســیان اظهار کرد: اطالعات رسمی که در 
حال حاضر درباره بیمــاری آبله میمون در 
دنیا منتشر شده، نشان می دهد که بیماری 
از گذشــته در میمون و در جوامع انســانی 
در تمــاس با این حیوان بوده اســت.وی با 
اشــاره به گردش ده ها ســاله این بیماری 
در بخش هایــی در دنیــا، افــزود: اهمیت 
بیماری آبله میمــون در شــرایط کنونی به 
این دلیل است که در کشورهایی ظاهر شد 
که پیش از ایــن دیده نمی  شــد به عبارت 
دیگر آبله میمون کم و بیش در کشــورهای 
آفریقایــی گزارش می شــد؛ امــا اکنون به 
کشــورهای اروپایی و آمریکا رسیده است.

این اپیدمیولوژیســت تغییر مکان انتشــار 
بیماری را نشان دهنده رفتار جدید از ویروس 
دانست و گفت: پرسش هایی مانند اینکه آیا 
با بیماری جدیدی روبه رو هستیم و احتمال 
شیوع گســترده آن وجود دارد، موضوعاتی 
اســت که هنوز اطالعاتی دربــاره آنها وجود 
ندارد.وی، راه اصلــی انتقال این ویروس را 
تماس طوالنی مدت و همچنین از طریق ریز 
قطرات اعالم کرد و ادامه داد: ممکن اســت 
خطر انتقال تنفســی نیز وجود داشته باشد 
بنابراین فعال بایــد احتیاطات همه جانبه را 
به کار بگیریم.یونســیان با اشاره به ویژگی 
ســرایت پذیری کمتر ویروس آبله میمون، 
گفت: اگر واکســنی برای ایــن بیماری به 
شــکل اختصاصی تولید شــود، یک نوبت 
واکسیناســیون برای ایجاد ایمنی در افراد 
کفایــت می کند و نیاز بــه دریافت دوزهای 
یادآور نیست، به همین دلیل حتی واکسن 
آبله نیز می تواند در برابر این بیماری حدود 

۸۰ درصد مصونیت ایجاد کند.

معاون اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان:

مشکلی در روند برگزاری امتحانات مدارس نداشته ایم
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با بیان اینکه باتجربه امتحانات دی ماه و برگزاری کالس های حضوری، تا این لحظه مشکل خاصی در 
برگزاری امتحانات مدارس نداشته ایم، گفت: از مدیران و معلمان مدارس خواسته ایم در طرح سواالت و برگزاری امتحانات برای دانش آموزان تسهیل گری کنند.سید 
احمد بنی لوحی با اشاره به اینکه امتحانات پایان سال، از اول خردادماه در تمام مدارس استان شروع شده است، اظهار کرد: امتحانات هماهنگ مدارس در سه سطح 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه امتحانات نهایی پایه دوازدهم از اول تا ۲۸ خرداد به صورت کشوری برگزار می شود، گفت: حدود ۳۹ هزار نفر از دانش آموزان پایه دوازدهم 
رشته های نظری یعنی رشته های ریاضی، تجربی، ادبیات و معارف در این امتحانات شرکت می کنند.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان با بیان 
اینکه دومین سطح امتحانات هماهنگ به صورت استانی در پایه نهم برگزار می شود، افزود: این امتحانات از اول تا ۲۲ خرداد برگزار می شود. حدود ۷۱ هزار دانش آموز 
ساعت ۱۰ صبح به صورت هماهنگ در سراسر استان طبق برنامه اعالمی، امتحانات شان در حال برگزاری است.وی با اشاره به برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان 
به صورت حضوری، گفت: مشکالت و مسائلی که ممکن بود پیش آید در امتحانات دی ماه مرتفع شد و در حال حاضر امتحانات با وضعیت بهتری در حال برگزاری است.
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 ای
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قرارداد ۸ بازیکن سپاهان در پایان لیگ بیست ویکم به پایان می رسد. شــاگردان محرم نویدکیا پس از پیروزی مقابل شهرخودرو موقتا جای پرسپولیس را در 
این رده گرفتند و امیدوارند با درخشش ستاره های خود لیگ بیست ویکم را با نایب قهرمانی به پایان برسانند. تکرار رتبه سال گذشته می تواند نتیجه قابل قبول 
برای سپاهانی ها باشد.نویدکیا از حاال برنامه ریزی خود را برای فصل آینده شروع کرده اســت.محرم طبق قراردادش احتماال در سپاهان می ماند و برای ترمیم 
نقاط ضعف تیمش کار خود را از سر می گیرد. ســپاهانی ها برای ادامه روند رو به رشد خود برای فصل پیش رو به دردســر افتاده اند و باید به فکر تمدید قرارداد 
بازیکنان شان باشند.قرارداد سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر، سجاد شهباززاده، رضا میرزایی، محمد نژادمهدی، یاسین سلمانی، کریستوفر کنت و گئورگی 
ولسیانی در پایان فصل تمام می شود. برخی از این بازیکنان سودای جدایی دارند و برخی دیگر در راستای ترمیم تیم در لیست خروج نویدکیا قرار خواهند گرفت.

البته امید نورافکن را باید جزو خروجی های احتمالی سپاهان دانست. نورافکن با این که یک سال دیگر قرارداد دارد؛ اما پیشنهادات مختلفی دریافت کرده است 
و به زودی درباره آینده خود تصمیم خواهد گرفت. این بازیکن اعالم کرده که دوست دارد فوتبال خود را در اروپا دنبال کند؛ اما باشگاه سپاهان نیز تاکید به حفظ 
او دارد.سپاهان در حال مذاکره با این بازیکنان است و به حفظ و تمدید قرارداد آن ها امید دارد. باید دید سرنوشت ستاره های طالیی پوش برای فصل بعد به کجا 

خواهد رسید.

دردسر سپاهانی ها و احتمال جدایی ستارگان این تیم
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فاش شدن رقم بایرن برای جذب »مانه«
بایرن مونیخ برای جذب سادیو مانه رقم ۳۰ میلیون یورو را به لیورپول پیشنهاد داده این در حالی 

است که برای فروش گنابری ۴۰ میلیون یورو می خواهد.
بایرن مونیخ یکی از مشتریان جدی سادیو مانه، ستاره ســنگالی لیورپول است. بایرن رسما با 
مدیر برنامه های مانه برای انتقال این بازیکن وارد مذاکره شده است، البته رقم پیشنهادی بایرن 

به مانه هم فاش شد.
بایرنی ها برای جذب مانه رقم ۳۰ میلیون یورویی به این بازیکن پیشــنهاد داده اند. این درحالی 
اســت که آنها برای فروش گنابری ۴۰ میلیون یــورو می خواهند. گنابری مورد توجه بارســلونا و 

چلسی قرار دارد؛ اما بعید به نظر می رسد که با این رقم او را بخواهند.
 

واکنش ستاره آرژانتینی به اظهارات »امباپه«
الئوتارو مارتینز، ستاره آرژانتینی باشگاه اینتر می گوید که از شنیدن نظرات کیلیان امباپه درمورد 
مقایسه بین فوتبال اروپا و فوتبال آمریکای جنوبی تحت تاثیر قرار نگرفته است. عالوه بر الئوتارو، 

امیلیانو مارتینز نیز به مصاحبه امباپه واکنش نشان داد.
به گزارش سایت و خبرگزاری گل، امباپه، ستاره پاری سن ژرمن، با بیان اینکه تیم های اروپایی 
برتری قابل توجهی نســبت به رقبای خود در قطر دارند، شــور و هیجان پیش از رقابت های جام 

جهانی را افزایش داد.
امباپه که در ســال 2۰1۸ با فرانسه قهرمان جام جهانی شــد، طی مصاحبه ای شانس آرژانتین و 

برزیل در جام جهانی آینده را بسیار کم دانست.
وی به tnt sports brasil گفت: آرژانتین در مســیر صعود به جام جهانی بازی های با کیفیتی 
انجام نداد. در آمریکای جنوبی فوتبال به اندازه اروپا پیشرفت نکرده به همین دلیل است که اگر 

به جام های جهانی اخیر نگاه کنید، در نهایت اروپایی ها همیشه قهرمان شده اند.
اما الئوتارو مارتینز در واکنش به ایــن اظهارات در مصاحبه بــا tyc sports توضیح داد:اکثر ما 
]بازیکنان تیم های آمریکای جنوبی[ که به تیم های ملی مان دعوت می شویم در اروپا هستیم و 
هر روز و در هر تمرین، مقابل اروپایی ها قرار می گیریم و با آن ها رقابت می کنیم.  وی گفت: متوجه 
شدم که امباپه چه گفت، اما باید بدانید آرژانتین و برزیل بازیکنانی با کیفیت و با استعداد دارند. 
برزیل هم مثل ما بیشتر بازیکنانش در اروپا حضور دارند. به نظر من این دیدگاه ناعادالنه ای بود.

 

واکنش »رنار« به تمدید قرارداد با عربستان
سرمربی فرانسوی تیم ملی فوتبال عربستان پس از تمدید قراردادش تا سال 2۰2۷ اظهار داشت: 
ما در کنار هم به اولین هدف مان رســیدیم؛ در کنــار هم کار خواهیم کرد تا بــه اهداف بعدی هم 

برسیم، من آمده ام که اینجا بمانم.
تیم فوتبال عربستان با ســرمربیگری هروه رنار، موفق شــد در گروهی که ژاپن و استرالیا در آن 
حضور داشــتند به جام جهانی 2۰22 صعود کند و نمایش فوق العاده ای داشــته باشد. حاال این 
سرمربی فرانســوی که از سال 2۰1۹ هدایت عربســتانی ها را بر عهده دارد، قرارداد خود را تا سال 

2۰2۷ تمدید کرد.
رنار ۵۳ ســاله پس از تمدید قراردادش در اولین واکنش گفت: ما در کنار هم به اولین هدف مان 

رسیدیم. در کنار هم کار خواهیم کرد تا به اهداف بعدی هم برسیم. 
گفتنی اســت؛ رنار پیش از قبول هدایت عربستان در ســال 2۰1۹ مورد توجه تیم ملی ایران قرار 
گرفته بود؛ اما به خاطر حضور در جام ملت های آفریقا با تیم ملی مراکش، یک ماه از فدراسیون 
ایران فرصت خواست تا بتواند پس از پایان این مســابقات هدایت ملی پوشان را به دست بگیرد 
ولی این درخواست با موافقت روبه رو نشد. سپس او با پیشنهاد عربستان، هدایت تیم ملی این 

کشور را در دست گرفت.

تمام آنچه پرسپولیس در پنجره تابستانی انجام داده است؛

این بار هدفمند
آریا فاطمی مقدم  باالخــره رونــد قهرمانــی های پنــج گانه 
قرمزپوشــان متوقف شد و استقالل مقتدر 
فرهاد مجیدی، سه هفته مانده به پایان فصل عنوان قهرمانی را از آن خود 
کرد. پرسپولیس در طول فصل اخیر اصال در قامت یک مدعی همه جانبه 
برای کسب عنوان قهرمانی نشان نداد و هواداران منصف این تیم نیز قبول 
دارند که این فصل حق آنها فتح جام نبود. در این میان خریدهای یحیی گل 
محمدی و بازیکنان جانشین ترکیب پرسپولیس اصال عملکرد قابل قبولی 
نداشتند تا این سرمربی بیش از دیگران مورد آماج انتقادات قرار گیرد.اما 
کارنامه این سرمربی باعث شده مدیریت و هواداران پرسپولیس یک فصل 
دیگر به یحیی شــانس حضور روی نیمکت و در واقع اصالح اشتباهات را 
بدهند. این تیم پیش از شروع فصل شروعی توفانی در بازار نقل و انتقاالت 
داشته و چند بازیکن نامدار و مشهور را به خدمت گرفته و یا در آستانه جذب 
آنها قرار دارد. نکته امیدوارکننده برای هواداران پرسپولیس این است که انگار 
خالف فصل قبل که تنها بازیکنان در دسترس جذب می شدند، این بار یحیی 

گل محمدی برای بازسازی تیمش برنامه دارد.

علیرضا بیرانوند
حدود دو سال از جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس و انتقال او به فوتبال 
اروپا گذشــته و به نظر این دروازه بان باتجربه فاصله ای تا پوشیدن دوباره 
لباس این باشگاه ندارد. پرسپولیس در فصل اول غیبت علیرضا بیرانوند، 
با جذب حامد لک مشــکل چندانی از این حیث نداشت. سنگربان جدید 
قرمزپوشان در آسیا و لیگ برتر فراتر از انتظار ظاهر شد و با کلین شیت های 
متوالی خود، یکی از عوامل صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان و تکرار 
قهرمانی در ایران لقب گرفت تا جدایی علیرضا بیرانوند چندان به چشم نیاید.
اما در فصل اخیر، حامد لک به وضوح از روزهای اوج فاصله گرفت و در چند 
مسابقه اشتباهات فاحش او بود که باعث شد، پرسپولیس امتیازات مهمی 
از دست بدهد. احمد گوهری نیز در معدود فرصت های خود دروازه بانی در 
قامت شماره یک فیکس پرسپولیس نشان نداد و در واقع جذب یک گلر به 
وضوح نیاز بزرگ این تیم در پنجره تابستانی بود.درخشش احتمالی علیرضا 
بیرانوند یک معامله برد- برد خواهد بود؛ رها شدن پرسپولیس از اشتباهات 
عجیب خط دروازه و البته افزایش شانس حضور بیرو در ترکیب ثابت ایران.

مرتضی پورعلی گنجی
عکس فصول پنج گانه قهرمانی های متوالی پرسپولیس که بهترین خط 
دفاعی را به خود اختصاص می داد، این تیم حاال با دو بازی کمتر از استقالل 
قهرمان، دو برابر این تیم دروازه خود را باز شــده دیده که این کارنامه خود 
گویای همه چیز است. جدا شدن دو ستاره مهم به نام های شجاع خلیل زاده 
و محمد حسین کنعانی زادگان در فاصله کمتر از یک سال و البته خریدهایی 
که چندان اثربخش نبود، باعث شد نقطه قوت پرسپولیس در سال های 
اخیر به پاشنه آشیل این تیم در فصل گذشته تبدیل شود.این تصویر نشان 
می دهد یحیی گل محمدی و تیمش در فصل اخیر چقدر از این حیث آسیب 
دیده اند. استفاده از 1۰ زوج یا مثلث دفاعی و تغییرات متوالی در سیستم 

موید آن است که سرمربی پرسپولیس حتی با گذشت 2۷ هفته نیز به جمع 
بندی نهایی نرســیده و اینگونه فاصله ای معنادار از نظر ثبت کلین شیت با 
تیم قهرمان فصل داشته است.انتقال مرتضی پورعلی گنجی به پرسپولیس 
قطعی شــده و به نظر می رســد او بهترین گزینه ممکن برای تقویت خط 
دفاعی این تیم به شمار می آید. با وجود  دوری چند ماهه از میادین به دلیل 
مصدومیت، پورعلی به دنبال به دست آوردن جایگاه ثابت خود در ترکیب 
تیم ملی در آستانه جام جهانی است و این بهترین انگیزه برای او در مسیر 

درخشش در ترکیب پرسپولیس خواهد بود. 

سروش رفیعی )احتمالی(
یکی از مشکالت بارز پرســپولیس در فصل اخیر، روش بازی تکراری و به 
وضوح قابل حدس این تیم بود. بعد از جدایی بشار رسن در ابتدای زمستان 
۹۹، بار فنی و خالقیت خط میانی پرســپولیس فقــط روی دوش احمد 
نوراللهی قرار گرفت و البته او به بهترین شکل و تا پایان فصل این ماموریت 
را به ســرانجام رســاند. اما با جدایی احمد نور در تابستان گذشته، ترکیب 
پرسپولیس به معنای واقعی کلمه عاری از بازیکن خالق و با توانایی تغییر 

در جریان مسابقه بود.در این شرایط چاره ای جز کشاندن بازی به جناحین 
و خلق مثلث توسط وینگرهای باکیفیت پرسپولیس نبود، اما با کمی هوش 
مربیگری، امکان بســتن تنها روش گلزنی این تیم و به حداقل رساندن 
فرصت سازی پرسپولیس در طول فصل وجود داشت. اضافه شدن بازیکنی 
مانند سروش رفیعی )یا مجید خدا بنده لو( این مشکل جدی ترکیب یحیی 

را احتماال حل خواهد کرد.

سجاد شهباززاده )احتمالی(
سجاد شهباززاده دو فصل قبل با زدن 2۰ گل، یکی از بهترین آقای گل های 
تاریخ لیگ برتر شد. اما اضافه شدن شهریار مغانلو به ترکیب سپاهان باعث 
شد شهباززاده اغلب در پست وینگر به میدان برود. تشابه ویژگی های این دو 
بازیکن نیز در روزهای استفاده محرم نویدکیا از سیستم دو مهاجمی، باعث 
شد هیچ کدام نتوانند تمام پتانسیل خود را در زمین نشان دهند.جذب یک 
مهاجم ۳2 ساله با آمار چهار گل در طول فصل احتماال خریدی هیجان آور 
برای هواداران پرسپولیس نیست، اما آمار کلی این بازیکن می تواند سجاد 

را به خریدی قابل قبول و خوب برای این تیم تبدیل کند.

سوژه روز

سفر رایگان تیم ملی فوتبال امید ایران به ازبکستان!
طبق اعالم سایت عراقی تیم ملی امید ایران با هواپیمای مخصوص عراقی و به صورت مجانی راهی 
ازبکستان می شود.تیم ملی فوتبال امید ایران خود را آماده جام ملت های آسیا در ازبکستان می 
کند. شاگردان مهدوی کیا برای آمادگی هرچه بیشتر حضور در این رقابت ها راهی عراق شدند و دو 
بازی دوستانه را هم برگزار کردند.طبق اعالم سایت اسپورت عراق تیم ملی امید ایران با هواپیمای 
مخصوص عراقی و به صورت مجانی راهی ازبکستان خواهد شــد.تیم ملی فوتبال امید ایران روز 

جمعه ۶ خرداد در دومین بازی تدارکاتی خود مقابل عراق  با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.
 

دوست داریم با ایران و اروپایی ها بازی کنیم
سرمربی تیم ملی فوتسال اندونزی گفت: دوست داریم با ایران و تیم های اروپایی قبل از شروع جام 
ملت های آسیا هم بازی تدارکاتی داشته باشیم.تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام ملت های 
آسیا که مهرماه به میزبانی کشور کویت برگزار می شود، با تیم های چین تایپه، اندونزی و لبنان هم 
گروه شد. سرمربی اندونزی، محمد هاشم زاده است که سابقه بازی و مربیگری در تیم ملی ایران را 
هم در کارنامه دارد.هاشم زاده در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت های آسیا موفق شد اندونزی 
را در منطقه جنوب شرق این قاره به عنوان نایب قهرمانی برســاند و جواز حضور در مرحله نهایی را 
کســب کند.این مربی در خصوص تقابلش با تیم ملی ایران و حضور در گروه سوم جام ملت های 
آسیا گفت: هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و نمی توان گفت صعود می کنیم یا نه. تمام تالش مان 
را به کار می بندیم. حساب ایران از سایر تیم ها جداست. ایران مدعی قهرمانی است و ما باید برای 
دوم شدن در گروه بجنگیم. لبنان همیشه جزو هشت تیم برتر جام ملت ها بوده و حریف قدرتمندی 
است؛ اما اندونزی هم دست و پا بسته نیســت. کارمان را با آنالیز حریفان شروع کرده ایم و دنبال 
چند بازی تدارکاتی هســتیم.اما آیا اندونزی باتوجه به هم گروهی با ایران در جام ملت های آسیا، 
قبل از شروع این رقابت ها هم با ایران روبه رو می شود؟ هاشم زاده در پاسخ به این سوال تاکید کرد: 
ما دوست داریم با ایران بازی کنیم ولی تمایل ایران را نمی دانم. من با وحید شمسایی )سرمربی 

ایران( هم صحبت کردم؛ اما بعید می دانم تمایلی وجود داشته باشد.
 

ادامه لفاظی کانادا علیه فوتبال ایران
وزیر ورزش کانادا از اقدام سیاسی فدراسیون فوتبال این کشور به لغو بازی با تیم ملی ایران تشکر 
کرد. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با کانادا پنجشنبه گذشته با اعالم فدراسیون کانادا لغو 
شد.این اقدام سیاسی فدراسیون کانادا علیه تیم ملی فوتبال ایران جنجال آفرین شد و فدراسیون 
فوتبال کشورمان از این اقدام غیرورزشی علیه این سازمان شکایت و درخواست غرامت خواهد کرد.

پاسکال سنت اونگه، وزیر ورزش کانادا از اقدام سیاسی فدراسیون فوتبال این کشور را حمایت کرد و 
در این زمینه، گفت: »ما از فوتبال کانادا برای این تصمیم قدردانی می کنیم و مشتاقانه منتظر تشویق 

تیم فوتبال مردان خود در جام جهانی 2۰22 هستیم.«
 

برای برگزاری بازی دوستانه با 3 کشور مذاکره کرده ایم
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای برگزاری بازی دوستانه با ۳ کشور مذاکره کرده ایم و در 
تالش هستیم تا در قطر اردو بزنیم.حمید استیلی اظهار کرد: کمیته بین الملل فدراسیون در تالش 
اســت تا نهم خرداد ماه به اردوی قطر اعزام شویم و یک یا 2 بازی دوســتانه برگزار کنیم. در حال 
مذاکره با ۳ کشور هستیم که با آن ها بازی دوستانه برگزار کنیم و تا چند روز آینده نتیجه مشخص 
می شود.تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از این قرار بود دو دیدار تدارکاتی با تیم های کانادا و اکوادور 
برگزار کند که هر دو دیدار لغو شد.ایران در جام جهانی 2۰22 قطر با تیم های انگلیس، آمریکا و برنده 

پلی آف اروپا هم گروه شده است.

مستطیل سبز

»علی مرادی« مردی برای 
همه پست ها!

علی مرادی برای انتخابات فدراسیون جهانی 
وزنه برداری کسی را الیق تر از خودش ندانست 
و برای تمام پســت های مهم و تاثیر گذار تنها 
خودش را کاندیدا کرده است.فدراسیون جهانی 
وزنه برداری لیســت کاندیداها برای حضور در 
انتخابات را اعالم کرد و از ایران تنها ســه نفر در 
این لیست حضور داشتند. علی مرادی، رییس 
فدراسیون ایران برای پست های مهم ریاست، 
دبیرکلی، نایب رییسی و هیئت اجرایی، خود را 
به عنوان کاندیدا معرفی کرده است. زمانی که 
اسامی اعالم شد برای هیچ کسی جای تعجب 
نداشــت که به غیر مرادی هیچ کسی از ایران 
برای پســت های مهم و کلیدی کاندیدا نشده 
باشد.علیرضا قریشی، رییس هیئت خوزستان 
و محسن بیرانوند،دبیر فدراسیون برای عضویت 
در کمیته های فنی  و مربیان کاندیدا هستند.
در دوره قبــل انتخابات فدراســیون جهانی که 
ســال ۹۶ برگزار شــد هم نام همین نفرات از 
سوی فدراسیون ایران اعالم شد که تنها بیرانوند 
توانست عضو کمیته مربیان  شود. در انتخابات 
فدراسیون جهانی که قرار بود در سال ۹۹ برگزار 
شود؛ اما لغو شد نیز باز هم نام همین افراد به 
فدراسیون جهانی معرفی شد. تنها تفاوت این 
است که قبال نام داود باقری هم در لیست بود 
ولی او که با مرادی به مشکل برخورد  وارد لیست 
سیاه شد و دیگر برای انتخابات معرفی نشد.
با توجه به آنچه در این ســال ها شاهد بودیم، 
اگر انتخابات فدراسیون جهانی هر سال تکرار 
شــود و تیم های حال حاضر در فدراسیون بر 
سر کار باشند باز هم اسامی کاندیداهای ایرانی 
تغییری نخواهند کرد!فدراســیون جهانی وزنه 
برداری با توجه به فســادهای مالی و دوپینگ 
های سیستماتیک مدیران آن وضیعت آشفته 
ای دارد  و کمیته بین المللی المپیک خواستار 
این شده بود که افراد جدید در این فدراسیون 
پســت بگیرند. بنابراین بهترین فرصت بود که 
ایران با تدبیر ویژه دنبال گرفتن یک پست تاثیر 
گذار باشد. اکنون آنچه می بینیم این است که 
علی مرادی برای کاندیداتوری در پســت های 
مهم  فدراسیون جهانی هیچ کسی را شایسته تر 

و الیق تر از خودش ندیده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویری خاص از 
»مسوت اوزیل«

هافبک پیشین آرسنال تصویری 
از خود را در حال به جای آوردن 
نماز جمعه در اندونزی منتشــر 
کرد. مســوت اوزیــل، بازیکن 
پیشین آرســنال و رئال مادرید 

راهی اندونزی شده است.

فدراســیون فوتبال کانادا با بیان دلیــل لغو بازی 
دوســتانه با ایــران اعالم کــرد هیچ پولــی را به 

فدراسیون فوتبال ایران پرداخت نکرده است.
فدراســیون فوتبال کانادا اعالم کرد کــه بازیکنان 
تیم ملی فوتبــال کانادا نگرانی های خودشــان را 
درباره بازی دوســتانه با ایران ابراز کردند و بر این 
اســاس فدراســیون فوتبال کانادا تصمیم گرفت 
بازی دوستانه با ایران را لغو کند. در واقع بازیکنان 
تیم ملی کانادا درباره حضور در این دیدار دوستانه 
با ایران نگران بودند و به همین خاطر فدراســیون 

تصمیم بــه لغو بازی دوســتانه با ایــران گرفت تا 
فشارهای چند روز قبل از ســوی افراد و مسئوالن 

مختلف را کاهش دهند.
فدراســیون فوتبال کانــادا همچنین اعــالم کرد 
که هیچ هزینه ای بــه تیم ایران بــرای این دیدار 
دوستانه پرداخت نکرده است. این درحالی است 
که مقامات ایرانی به رسانه های داخلی گفته بودند 
که فدراسیون فوتبال کانادا ۴۰۰ هزار دالر برای این 
بازی دوســتانه به آنها پرداخت می کند که در این 
صورت برای اولین بار در بیش از دو دهه گذشــته 

فدراسیون فوتبال ایران از یک بازی دوستانه سود 
مالی می برد.

حاال اما فدراسیون فوتبال ایران می گوید برای لغو 
این بازی از طریق فیفا به دنبال خســارت است. 
معاون وزیر ورزش ایران اعالم کرده که این تیم به 
دنبال 1۰ میلیون دالری خسارت از کانادایی هاست.

تازه ترین واکنش کانادا به لغو دیدار دوستانه و ادعاهای طرف ایرانی:

فدراسیون فوتبال کانادا: هیچ پولی به ایران نداده ایم
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 ممنوعیت استفاده از نیروی کارگری 
برای نظافت بزرگراه های اصفهان از ابتدای تیر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای تیرامســال دیگر از نیروی انسانی برای 
نظافت بزرگراه های اصفهان استفاده نمی شود و این کار توسط ماشین های مکانیزه صورت می گیرد.

مهدی بقایی اظهار کرد: به دلیل حوادث 
دلخراشی که در هفته های گذشته برای 
کارگران زحمتکش و خدوم شــهرداری 
اصفهان در حوزه نظافــت بزرگراه ها رخ 
داد و به دلیل خطراتی کــه همواره این 
قشر از کارگران را تهدید می کند، تصمیم 
بر این شــد که از ابتدای تیر امسال، بند 
تازه ای به قرارداد های پیمانکاری اضافه 
شود که بر اساس آن، نظافت بزرگراه ها 
دیگر توسط نیروی انسانی صورت نگیرد 
و شــرکت های متولی نظافــت و رفت 

 و روب شــهر، به جای نیروی انســانی از ماشــین های مکانیزه اســتفاده کنند.وی، حفظ جان و
  امنیت کارگــران را مهم ترین اولویت مدیریت شــهری برشــمرد و گفت: این تغییــر رویکرد، به 
 لحاظ قانونی از ابتدای تیرماه لحاظ می شــود، اما پیش از آن نیز به تمامی مســئوالن امور شــهر
 مناطق درخصوص عدم اســتفاده از کارگــران برای نظافت بزرگراه ها، تذکر داده شــده اســت.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: امیدواریم با رعایت نکات ایمنی و سرعت 
مطمئنه در شهر، دیگر شاهد بروز حوادث دلخراش نباشــیم، همچنین سازمان خدمات موتوری 
 شهرداری اصفهان مکلف شده است ماشین آالت الزم برای نظافت مکانیزه بزرگراه ها را در اختیار

 مناطق مربوطه قرار دهد.

در منطقه ۴ شهرداری اصفهان انجام می شود؛

 از ساماندهی کندروهای سلمان فارسی 
تا احداث ضلع شرقی خیابان جی شیر

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه کندروهای خیابان سلمان فارسی حدفاصل میدان 
شهدای هسته ای تا خیابان جی شیر در سال جاری ساماندهی می شود، گفت: ضلع شرقی خیابان 
جی شیر حدفاصل خیابان سلمان فارســی تا خیابان عارف نیز در دستور کار شهرداری این منطقه 
است. محمدحسین جعفری فشارکی در خصوص پروژه های شاخص و مهم منطقه چهار در سال 
۱۴۰۱ اظهار کرد: از جمله این پروژه ها می توان به احداث ضلع شــرقی خیابان جی شــیر حدفاصل 
خیابان سلمان فارســی تا خیابان عارف، با در نظر گرفتن حداکثر ۱۲ متر حریم کانال آب، ایستگاه 

پمپاژ ارغوانی، مخزن آب کردآباد و ساماندهی چشمه باقرخان اشاره کرد.
وی ادامه داد: پروژه های دیگری همچون احداث خیابان بازارچه حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا 
خیابان الله با اولویت تملک و آزادسازی، احداث مسیر کندروی ضلع شمالی خیابان سلمان فارسی 
حدفاصل خیابان حمزه اصفهانی تا میدان بزرگمهر، ســاماندهی و بازسازی کوی انصار المهدی و 
خیابان ســازی بلوار گل ها حدفاصل خیابان ولی عصر )عج( تا بلوار رضوان در دستور کار شهرداری 
منطقه چهار است. مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ساماندهی مادی نیاصرم 
در محله کردآباد از کوچه قدس در خیابان شهید رضایی تا میدان شهدای کردآباد، ساماندهی ورودی 
خیابان شهید مفتح از ســمت خیابان بزرگمهر با در نظر گرفتن تعریض و خط بدنه جدید، طراحی 
خیابان عالمه امینی به کردآباد با اولویت تملک و آزادسازی و احداث تصفیه خانه لوکال در خیابان 

فردوس از دیگر پروژه های شهرداری در این منطقه است.

آیا طرح شفافیت شهرداری اصفهان در تعارض با حریم خصوصی مسئوالن است؟

به سوی سالمت اداری

»قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« از منابع تقنینی کشور است که 
برخی تعاریف، اصطالحات و سیاست های اجرایی در حوزه شفافیت نظام 
اداری را بیان می کند.در ماده ۱۰ از فصل ســوم قانون »ترویج شــفافیت و 
دسترســی آزاد به اطالعات« به صراحت آورده شده که هریک از موسسات 
عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع 
عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طورساالنه اطالعات عمومی شامل 
عملکرد و ترازنامه )بیالن( خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی االمکان 
در یک کتاب راهنما منتشــر کند و در صورت درخواست شهروند با دریافت 
هزینه تحویل دهد.ممنوعیت در به کارگیری بستگان مدیران )شهرداری و 
شورای اسالمی شهر(، دریافت پاداش و عیدی مدیران )شهرداری و شورای 
اسالمی شــهر( که همزمان عضو هیئت مدیره یا هیئت امنای شرکت های 
اقماری هستند و دریافت هدیه و عیدی توسط کارکنان از ارباب رجوع جزو 
مواردی اســت که شــهرداری اصفهان در قالب طرح شــفافیت و سالمت 
اداری، خود را موظف به رعایت آن کرده اســت.تاکید بر قانون منع مداخله، 
ایجاد ســامانه همگانی سوت زنی، تشکیل کمیته ســالمت اداری، اجرای 
قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن، شــناخت و رفع گلوگاه ها و ایجاد رانت و 
واسطه گری واجرای قانون مجازات اعمال نفوذ متخلفان از مواردی بوده که 
شهرداری در این طرح موظف به انجام آن شده است.انجام فرآیند شهرسازی 
و مراحل صدور پروانه از طریق اینترنت، قابل مشاهده بودن آرای اعضای شورا 

و در دسترس بودن مشخصات سفرهای خارجی مدیران شهری، ارائه لیست 
کارکنان شهرداری دارنده پروانه نظام مهندسی، وکال و کارشناسان دادگستری، 
شفافیت گزارش ها و مجامع ســازمان ها و عملکرد ســاالنه شهرداری، در 
دسترس بودن سامانه الکترونیک درآمدی خزانه داری و امالک شهرداری 
برای اعضای شورا، منتشر کردن عمومی کمک های اعطایی شهرداری و در 
دسترس بودن استخدام کارکنان جدید در شهرداری از فرآیندهایی است که 

باید در دسترس عموم قرار بگیرد.

شفافیت تا  کجا؟
عباس صادقی، یک کارشــناس حقوقــی در ارتباط با نحــوه اجرای قانون 
شفافیت تصریح می کند: از نظر کلیات حقوقی در حوزه شفافیت، دو نکته 
مهم وجود دارد که اصل شفافیت باید تاجایی که اقدامات فرد با بیت المال و 
قدرت ناشی از انتصاب در آن منصب مرتبط باشد، رعایت شود و بیش از آن 
نمی توان به حریم خصوصی افراد وارد شد.وی با بیان اینکه شفافیت برای 
تقنین قانون گذاری و اجراست، ادامه می دهد: در نظام حقوقی ایران و قانون 
اساسی، صراحتا به شفافیت اشاره نشده است؛ اما مطابق با قانون، دارایی 
قبل و بعد از انتصاب مسئوالن باید مشــخص و محرز شود.این کارشناس 
حقوقی با اشــاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی می گوید: طبق اصول حقوقی، 
درجایی که در موردی خأل قانونی وجود داشته باشد از ظرفیت این ماده قانونی 

استفاده می شود.وی با بیان اینکه عناوین قانونی مختلفی در حوزه شفافیت 
وضع شده است، تاکید می کند: ترویج شــفافیت و قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات و منشور حقوق شهروندی از این نمونه است؛ البته عرف نیز از منابع 
مهم قانون گذاری است که می توان با استفاده از آن، مطالبات مردمی و نیاز 
جامعه را پاسخ گفت.این حقوقدان با بیان اینکه مواد قانونی جسته و گریخته 
در حوزه شفافیت است که مستقیم و غیرمســتقیم نظام اداری را به سمت 
شفاف سازی هدایت می کند، ادامه می دهد: طی سال های گذشته در مجلس 
شورای اســالمی، بدنه برخی شهرداری ها  و شوراها شــاهد تصویب الیحه 
شفافیت در نظام اداری و ســالمت اداری بودیم.صادقی اظهار می کند: طی 
سال های اخیر قوه قضاییه پیشگام اصالح و شفاف سازی در حوزه اجراست 
که در زمان ریاست رییســی بر بدنه قوه قضاییه، شاهد شکل گیری سامانه 
سوت زنی، تقویت و اجرای آن هستیم که به گفته مسئوالن قوه قضاییه تاثیر 
زیادی در کاهش فساد و خالف های قانونی داشته و به سالمت این قوه کمک 
کرده است.وی ادامه می دهد: شهرداری اصفهان الیحه شفافیت را تصویب 
کرد که در آن تالش شد مجموعه مدیریت شهری کلیه فرآینده های اجرایی 
و مراودات مالی به طور کامل شفاف باشــد.صادقی می افزاید: با گسترش 
شبکه های اجتماعی و افزایش ســطح دانش مردم نسبت به حقوق خود، 
مطالبات عمومی به حدی رسیده است که برخی عناوین و مفاد قانونی دو تا 

سه دهه گذشته، دیگر پاسخ گوی نیاز جامعه نیست.

سامانه های شفافیت و سوت زنی، بستری برای نظارت مردم بر عملکرد 
مسئوالن

وی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر اختیار قانون گذاری ندارد، اما با مصوبات 
آن بخش مهمی از یک شــهر و یک جامعه اداره می شــود، ادامه می دهد: 
براســاس مبانی حقوقی عمومی و یافته ها و مطالعات حقوقی، مهم ترین، 
بهترین و قدرتمندترین ناظر بر قانون گذاری اجرا و فرآیندهای اجرایی مردم 
هستند.این کارشناس حقوقی ضمن بیان اینکه با اجرای سامانه شفافیت 
و سوت زنی، دســت مردم برای نظارت بر عملکرد مســئوالن باز می شود، 
می گوید: در کنار ایجاد نظارت عمومی در شهرداری، کمیته هایی نیز بر فرآیند 
سالمت اداری نظارت می کنند.وی تاکید می کند: شــهرداری با حدود ۱۴۰ 
عنوان وظیفه، از پرکارترین بخش های اجرایی نظارتی در کشــور محسوب 
می شود و به طورطبیعی احتمال فساد در چنین سازمان بزرگی وجود دارد، 
بنابراین سامانه شفافیت تعریف شده است تا در لوای اجرای آن به سالمت 
اداری دست یابیم.صادقی با بیان اینکه از زمان تصویب این سامانه، مدت 
زمان کوتاهی می گذرد و باید حداقل یک سال از کارکرد آن بگذرد تا خألهای 
قانونی آن مشخص شود، ادامه می دهد: در بازده زمانی یک ساله و با بررسی 
برون داد اطالعات آماری آن، طرح می تواند درمعرض قضاوت قرار بگیرد و 
میزان موفقیت چابک سازی و مقابله با فساد طرح مشخص شود.وی با بیان 
اینکه مقابله با فســاد هدف اصلی تصویب طرح شفافیت است، می افزاید: 
 اگر چه در قانون شــفافیت و برخورد با تخلفات مالی و اداری در دولت های
  قبل وجود داشــته ، اما در دوره جدید اقدام به تصویــب الیحه ای کامل تر

 شده است.

عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: نمایشگاه دائمی »ایران ساخت« و استفاده از 
ظرفیت های موجود، زمینه را برای معرفی شرکت های 
دانش بنیان، بهتر دیده شدن آنها و عرضه محصوالت 
به متقاضیــان فراهــم می کند.فرزانــه کالهدوزان 
با اشــاره به تحقق شــعار ســال ۱۴۰۱ و بهره مندی 
مدیریت شهری از شــرکت های دانش بنیان، اظهار 
کرد: زیرســاخت هایی برای استفاده از شرکت های 
دانش بنیان وجــود دارد و حمایت هایی که بانک ها 

و مراکز دیگر می توانند از شــرکت های دانش بنیان 
انجام دهند در قانون تصویب شده است.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر آگاهی الزم در خصوص حمایت 
از شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، ادامه داد: یکی 
از ظرفیت های موجود برای حمایت از دانش بنیان ها 
نمایشگاه »ایران ساخت« است؛ این نمایشگاه یک 
سایت نمایشگاهی دائمی است که به همت معاونت 
فناوری ریاســت جمهوری و ستاد »ناما« به صورت 
مجازی و حقیقی برگزار می شود.عضو هیئت رییسه 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: نزدیک 
به یک دهه اســت که این نمایشگاه برگزار می شود. 
با توجه به زیرســاخت های موجود، این نمایشگاه 
مکانی برای معرفی شرکت ها، بهتر دیده شدن آنها 

و عرضه محصوالت به متقاضیان است.وی با تاکید 
بر اینکه با توجه به ســطح تکنولوژی، ستاد »ناما« 
نیز حمایت بسیار خوبی در تولید و فروش محصول 
ارائه می دهد، گفت: الزم است این ظرفیت به فعاالن 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان خریداران این 
ظرفیت ها و شــرکت های دانش بنیان برای عرضه 
محصوالت اطالع رسانی شود. کالهدوزان با بیان اینکه 
در خصوص توجه به محیط زیست نکات مهمی در 
حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
استفاده از انرژی های نو به ویژه انرژی خورشیدی در 
ساختمان های متعلق به شهرداری و سازمان ها در 
راستای حمایت از محیط زیست و استفاده از انرژی 

پاک مطرح است.

عضو شورای شهر تاکید کرد:

نمایشگاه دائمی؛ مکانی برای بهتر دیده شدن دانش بنیان ها

نور کم و فرسودگی زیاد؛ سهم مردم از پارک های اردستان
در شرایطی که بسیاری از شهروندان اردستانی از کمبود پارک و فضای تفریحی در نقاط مختلف شهر 
شکایت می کنند، بی توجهی آشکار و عدم رسیدگی مناسب به پارک های موجود به خصوص در زمینه 
روشــنایی، کف ســازی و ایجاد فضای 
دل نشین باعث تشدید این مشکل شده 
به طــوری که عمال محــدوده پارک های 
این شهر پس از تاریک شــدن هوا برای 
خانواده ها غیرقابل استفاده است.محمد، 
یکی از شهروندان مراجعه کننده به پارک 
بوستان اردستان به ایسنا، گفت: شهرداری 
و شورای شهر اردستان توجهی به فراهم 
کردن فضای مناســب تفریحــی برای 
شهروندان ندارند.وی افزود: در روزهای 
نزدیک به فصل تابستان هوای شهر بسیار گرم است و مجبور هســتیم شب ها به پارک برویم، ولی 

فضای پارک بوستان اصال مناسب بچه ها و خانواده ها نیست.
شــهروند خانم دیگری گفت: تمام پارک های اردستان مشــکل دارند و برخی از آنها فقط یکی دوتا 
وسایل بازی دارند که آن هم بسیار قدیمی است. وسایل و فضای پارک ها اصال ایمن نیست و گاهی 
مواقع شاهد آسیب دیدگی بچه ها هستیم.وی با گالیه از عملکرد شهرداری اردستان، گفت: به عنوان 
یک شهروند از مسئوالن شهرداری انتظار داریم شرایط وسایل بازی استاندارد و ایمنی پارک ها را برای 

کودکان تغییر دهند، چراکه بازی و شادی در پارک حق طبیعی بچه های ما در این شهر است.

وقتی پول نداریم چگونه کار کنیم؟
همچنین شهردار اردستان با بیان اینکه با گذشت دو ماه از سال جدید هنوز مشخص نیست بودجه 
شهرداری اردستان چه مقدار است، گفت: وضعیتی را در شهرداری اردستان مشاهده می کنیم که بودجه 

و درآمدهای شهرداری کفاف هزینه ها و اجرای برنامه های مدیریت شهری را نمی دهد.
مصطفی ایراندوست با اشاره به گالیه شهروندان در خصوص عملکرد شهرداری، تصریح کرد: زمانی که 
درآمد پایدار در شهرداری اردستان وجود ندارد و پول هم نداریم چگونه کار کنیم؟ بسیاری از معضالت 
شهری که هم اکنون با آن مواجه هستیم از ۱۰ سال پیش است، ولی تیم کنونی شهرداری باید پاسخ 
گوی افکار عمومی در این باره باشــد.وی با بیان اینکه غیرمنصفانه است که تمام کم کاری های چند 
سال گذشته شهرداری را با یک بودجه بخواهیم جبران کنیم، ادامه داد: مردم باید بدانند در وضعیت 
اقتصادی کنونی که تمام بخش های کشور دچار مشکل شده است نمی توانیم با دست خالی خدمات 

شایسته ای را به آنان ارائه کنیم.

وضعیت اقتصادی، خدمات شهرداری را  مختل کرده است
شهردار اردستان با اشاره به میزان بودجه شهرداری اردستان در سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: میانگین 
هزینه های جاری شــهرداری اردستان شــامل حقوق، هزینه نگهداری تجهیزات و ماشین آالت و... 
ماهانه یک و نیم میلیارد تومان است که در سال بیش از ۱۸ میلیارد تومان می شود، در صورتی که کل 
بودجه شــهرداری ۲۴ میلیارد تومان است.ایراندوست اضافه کرد: همچنین شهرداری موظف است 
ساالنه بخشی از بدهی  سال های گذشته را تسویه کند که پس از آن مبلغی برای اقدامات عمرانی باقی 
نمی ماند.وی درباره گالیه مردم درباره خاموشی و تجهیز وسایل پارک ها، افزود: با برنامه ریزی های 
انجام شده و با توجه به وضعیت درآمدها، شــهرداری تا پایان سال وضعیت روشنایی و تجهیزات ۳ 

پارک شاخص اردستان را بهسازی خواهد کرد.
به گفته شهردار اردستان، افزایش قیمت برخی از کاالها و وضعیت اقتصادی، خدمات شهرداری به 
شهروندان را مختل کرده است و اگر وضعیت کنونی ادامه داشته باشد در ماه های آینده نمی توانیم 

حقوق نیروها را پرداخت کنیم.

با مسئولان

خبر روزشهرستان

جزییات هفتمین جلسه مشترک 
مدیران شهری و نمایندگان مجلس 

اصفهان؛

سالن اجالس، حلقه 
حفاظتی و بررسی پروژه های 

عمرانی روی میز
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
اشــاره به جزییات هفتمین جلســه مشترک 
مدیران شهری با فرماندار و نمایندگان مجلس 
گفت: سالن اجالس، حلقه حفاظتی و بررسی 

پروژه های عمرانی دستور کار این جلسه بود.
ابوالفضل قربانی ظهار داشت: این جلسات از 
بدو شروع کار شورای ششم، با توجه به تجربه ای 
که از قبل در دوره سوم شوراها وجود داشت و با 
پیگیری هایی که صورت گرفت، آغاز به کار کرد و 
به شورای شهر و نمایندگان شهرستان اصفهان 
پیشــنهاد شــد و به این ترتیب جمعه اول هر 
ماه نشستی برگزار می شــود.وی با بیان اینکه 
در هر جلســه موضوعات مختلفی را به عنوان 
موضوع محوری انتخاب می کنیم، افزود: بنا به 
ضرورت سایر مسئوالن هم در هر جلسه دعوت 
می شوند که در حال حاضر از ابتدای این جلسات 
شهردار اصفهان، معاونان شــهردار، فرماندار ، 
معاونین اســتاندار اصفهان حضور داشتند و تا 
االن تصمیمات خوبــی در زمینه های مختلف 
اتخاذ شده و موضوعاتی که احتیاج به همدلی 

بیشتری دارد در این جلسات مطرح می شود.
قربانی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های این 
جلسه بحث وفاق و همدلی برای حل معضالت 
اصفهان اســت، عنوان کرد: نکته دیگر تقسیم 
کاری است که صورت می گیرد که بخش ملی 
آن توسط نمایندگان مجلس، استانی ها توسط 
فرماندار و معاونین اســتاندار و موارد شــهری 
توسط شهردار و شورای اسالمی شهر پیگیری 
می شــود.نایب رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در این جلسات مباحث زیست 
محیطی، آب، فرهنگی، پدافند غیرعامل و سایر 
مشکالت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.وی 
اظهار داشت: در جلسه اخیر نیز موضوع اصلی ما 
مربوط به تصمیمات اخیر دولت در زمینه اقتصاد 
و تاثیــرات آن بر امورات شــهری و پروژه های 

عمرانی و... بود.

شهردار: 

»بازار اصفهان« ساماندهی شود
شهردار اصفهان با بیان اینکه به رغم اینکه جلسات متعددی برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار اصفهان برگزار شده ، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده 

است، گفت: باید با همکاری ارگان های مسئول و همراهی کسبه این بازار، دست در دست هم در راستای ایمن سازی و اصالح آن  اقدامات الزم را انجام دهیم.
علی قاسم زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشــت: »طی چند روز گذشته دو مرتبه بازار اصفهان دچار حریق شــده است و این زنگ خطری برای 
ماست. بازار بزرگ اصفهان با هشت کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی از نقاط پرخطر شهر اصفهان است. به رغم اینکه سال ها برای ساماندهی و رسیدگی 
به وضعیت ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار شده و مکاتباتی نیز توسط شهرداری اصفهان صورت گرفته، اما متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. باید 
با همکاری ارگان های مسئول همچون میراث فرهنگی و اوقاف و با همراهی کسبه محترم بازار دست در دست هم در راستای ایمن سازی و اصالح آن ، اقدامات 
الزم را انجام دهیم تا در آینده دیگر شاهد اتفاقاتی همچون پالسکو و مترو پل نباشیم. به هموطنان خوزستانی ام به خصوص مردم آبادان تسلیت می گویم، خداوند 
به بازماندگان این حادثه صبر عنایت کند. شهرداری اصفهان نیز گروهی از آتش نشانان زبده خود را به محل حادثه متروپل اعزام کرده است که به آنها خداقوت 

می گویم.آبادانی های عزیز، اصفهان را در غم خود شریک بدانید.«

بازدید اعضای 
شورای شهر 

اصفهان از پایانه 
کاوه

اعضای کمیســیون حمل و 
نقل شــورای اسالمی شهر 
اصفهان به صــورت میدانی 
از پایانه مســافربری کاوه 

بازدید کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم کسب و کار هلدینگ فوالد متیل گفت: 
وجه تمایز و نقطه قوت فوالدمبارکه داشــتن مراکز خدماتی است و افزایش 
کیفیت خدمات به همراه قیمت مناسب تر محصول برای مصرف کننده نهایی 
می تواند منجر به افزایش ســود فوالد مبارکه شــود.همایش بوم کسب و کار 
هلدینگ فوالد متیل، با حضــور مدیرعامل، معاونان و مدیــران فوالدمبارکه، 
مدیرعامل و مدیران هلدینگ فــوالد متیل در محل هتــل المپیک تهران و با 
هدف تدوین مدل کسب و کار برای شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد 
متیل برگزار شد.محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم 
کســب و کار هلدینگ فوالد متیل با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: 
مقام معظم رهبری گفته اند، در آینده خرمشــهرها در پیش اســت که جنس 
آن مانند میدان نظامی نیســت، بلکه آبادانی به دنبال دارد و جنگی سخت تر 
است.وی با تاکید بر اینکه فوالدمبارکه در خط مقدم جبهه قرار دارد، ادامه داد: 
در خرمشــهری که امروز در پیش داریم و اکنون رویاروی نظام اســت، نقش 
مجموعه هایی همچون فوالد مبارکه بسیار پررنگ بوده و اگر قرار است در این 
جنگ موفق باشیم نباید از نقش ایمان، سنت های الهی و امدادهای خداوند 
متعال غافل باشیم؛ حال اگر قرار است اتفاقی بزرگ در کشور رقم بخورد، باید 
مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه پیشتاز باشند تا از ظرفیت های ایجاد شده در 
آن برای رشد اقتصادی و ساخت و ساز کشور استفاده شود که این امر مهم باید 

توسط فرزندان فوالد مبارکه انجام  شود.
 طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه در بخش های مختلف ماموریت های ویژه 
ای دارد و روی شــرکت های زیرمجموعه فوالد متیل حساب ویژه ای باز کرده 
است.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود، توسعه سرمایه های انسانی و سرمایه گذاری در این بخش، به همراه 
آموزش و جذب نیروهای متخصص، می تواند منجر به رخ دادن اتفاقات بزرگ 
در کشور شــود. طیب نیا در ادامه به وظایف مراکز خدماتی اشاره کرد و افزود: 
مراکز خدماتی باید خدمات ویژه ارائه کنند که این امر با استفاده از سرمایه های 
انسانی محقق می شود. همچنین توسعه کمی، کیفی و مناسب، تمرکز بر نوآوری 
و فناوری های نوین، توجه به محیط زیست و حرکت به سمت صنعت سبز نیز 
باید در دستور کار قرار گیرد.وی تصریح کرد: وجه تمایز و نقطه قوت فوالدمبارکه 
داشــتن مراکز خدماتی است. در واقع این مراکز چشــم و گوش فوالدمبارکه 
هستند و از طریق آنها می توانیم سودآوری خود را تضمین کرده و به عنوان یک 
مرکز ســودآوری به آنها نگاه کنیم. طیب نیا افزود: افزایش کیفیت خدمات به 
همراه قیمت مناسب تر برای محصول برای مصرف کننده نهایی می تواند منجر 

به افزایش سود فوالد مبارکه شود.
وی تاکید کرد: یکی از ماموریت های مراکز خدماتی، فروش مویرگی محصوالت 
فوالد مبارکه است که درصورت تقویت آن، می توانیم از رقبای خود جلو بزنیم، 
البته نباید از تبدیل این مراکز به مراکز تخصصی غافل شد، بلکه باید به سمت 
نوآوری حرکت کرد.وی تصریح کرد: یکی از راه های افزایش ســود، توســعه 
محصوالت مراکز خدماتی است. به این شکل که خدمات تخصصی به مصرف 
کننده ارائه شود و شما صرفا یک فروشــنده باقی نمانید. همچنین الزم است 
شناسایی ظرفیت های استانی جهت سرمایه گذاری و فروش محصوالت بیشتر 
توسط مراکز خدماتی انجام و ظرفیت های موجود شناسایی شود که این مورد 
توسط معماری سازمانی تدوین و عملیاتی می شود. همچنین باید برنامه ریزی 
بلند مدت برای مراکز خدماتی حداقل برای افق 5 تا 10 ساله آنها نیز در پیش 
گرفته شــود.وی با بیان اینکه در دنیا بیشترین سرمایه گذاری و سودآوری در 
بخش خدمات است، افزود: هدف اول و اصلی این است که در مراکز خدماتی 
محصوالت خود را با قیمت مناســب به دست مصرف کننده برسانیم.طیب نیا 
ادامه داد: استراتژی تعریف شده برای مراکز خدماتی این است که هرکدام از 
آنها در زمینه ای که مامور شده اند، به شکل حرفه ای و تخصصی ظاهر شوند و 
فعالیت خود را گسترش دهند. همچنین با الگوبرداری از فعالیت سایر مراکز 
به سمت توســعه حرکت کنند و حتی به ســمت فعالیت های تولیدی بروند 
که البته این امر نیز باید براساس معماری ســازمانی و هدف گیری کل گروه 

مشخص شود.

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه گفت: در ماه های آینــده و همزمان با 
ســالروز افتتاح شــرکت فوالد مبارکه، تعدادی از فعالیت های انجام شده در 
راستای تحقق طرح تحول دیجیتال عملیاتی و نسخه اجرایی آن در این شرکت 
رونمایی خواهد شد.سید مهدی نقوی در حاشیه برگزاری نمایشگاه متالکس 
اظهار کرد: مهم ترین موضوعی که در بازرگانی، صنعت و خدمات متناســب با 
آن رخ می دهد، »ارتباطات« اســت. وجود چنین نمایشــگاه ها و رخدادهای 
آن، باعث ایجاد ارتباط موثرتر و مناسب تر بین اصحاب آن صنعت خواهد شد. 
خوشحالم که این نمایشگاه با وجود همه محدودیت ها به این نحو برگزار شده 
اســت.وی درباره آخرین وضعیت طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: طرح تحول دیجیتال از سال گذشته آغاز شده و تا امروز قراردادهای 
مختلفی در خصوص مباحــث مرتبط با طرح تحول دیجیتــال و بر مبتنی بر 
ره نگاشــت این طرح منعقد کردیم. در ماه های آینده و به مناســبت سالروز 
افتتاح شــرکت فوالد مبارکه، تعدادی از فعالیت های انجام شــده در راستای 

تحقق طرح تحول دیجیتال عملیاتی و نســخه اجرایی آن را در این شــرکت 
رونمایی خواهد شد.

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان گفت: 
400 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان در حالت خوردگی شدید و فرسودگی 
قرار دارد و برای بازســازی به بودجه ای بالغ بر 12 هزار میلیــارد تومان نیاز دارد. 
سعید شمسایی در نشست »هم اندیشی بررسی، علل و ارائه راهکار در خصوص 
فرونشست زمین و مشکل آب در استان اصفهان« که به میزبانی مجتمع فرهنگی 
مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: طول کل شبکه فاضالب شهر اصفهان 
3 هزار و ۹00 کیلومتر است که 77 درصد از آن از جنس بتون، 21 درصد پلی اتیلن و 

8 درصد دیگر از سایر جنس هاست.
وی با اشــاره به این که شــبکه فاضالب شــهر اصفهان قدمتی 55 ســاله دارد، 
خاطرنشان کرد: 400 کیلومتر از این شبکه در حالت خوردگی شدید و فرسودگی 
قرار دارد که نیازمند بازسازی فوری است.شمسایی گفت: بررسی و اصالح شبکه 
فاصالب شهر اصفهان از 6 سال گذشته آغاز شده و به طور میانگین ساالنه 10 کیلومتر 
از آن مورد بازسازی قرار گرفته است.مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه 
فاضالب آبفای استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در 

شبکه های فاضالب عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در تخریب لوله های 
بتونی تاثیرگذار هستند، افزود: علت ریزش های اخیر شبکه های فاصالب در شهر 
اصفهان خوردگی لوله های بتونی هستند و به هیچ عنوان مربوط به فرونشست 
زمین نیست.احمدرضا کریمی، رییس گروه مطالعات آب های زیرزمینی آبفای 
استان نیز در این نشست با اشــاره به این که فرونشست با مدیریت قابل کنترل 
است و اگر دستگاه های مسئول به وظایف خود عمل کنند نرخ فرونشست کاهش 
پیدا می کند، اظهار داشت: حوضه آبریز به عنوان یک موجود زنده است و اگر بین 
منابع و مصارف تعادل ایجاد شود، سفره های آب زیر زمینی دچار مشکل و کمبود 
آب نمی شــوند.وی، پیشــنهاد کرد که کارگروه »مدیریت بحران فرونشست« با 
اعتبارات مشخص و با محوریت استانداری در استان اصفهان تشکیل و نقشه راهی 
با حضور دستگاه های مرتبط برای فرونشست تبیین شود.کریمی خاطرنشان کرد: 
در شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تمامی طرح های جدید توسعه شهری 
با دیدگاه فرونشست طراحی می شود و از لوله ها و تاسیسات مقاوم در برابر این 

بحران استفاده می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم کسب و کار هلدینگ فوالد متیل مطرح کرد:

مراکز خدماتی، نقطه قوت فوالدمبارکه  هستند

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در نمایشگاه متالکس:

طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه رونمایی خواهد شد

400 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیازمند بازسازی فوری است
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