
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 18 خرداد  1401
08  ذی القعده 1443

08  ژوئن   2022
 شماره 3546   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

با وجود تکذیب ممنوعیت واردات گوشی های آیفون اما رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان  می گوید هنوز ارزی برای واردات آیفون تخصیص نیافته است؛ 

واردات مبهم

امام جمعه موقت اصفهان:

قضات با تخلفات در 
حوزه  معیشت مردم 

مقابله کنند

شاخص محیط کسب و 
 کار استان اصفهان ارتقا 

یافته است

کاهش چشمگیر آمار 
کرونا در استان اصفهان

تنش آبی در 10 هزار 
 هکتار از باغ های
 استان اصفهان

تحریم و خود 
تحریمی؛ موانع 
جدی در مقابل 
تولید و صادرات 

طالی اصفهان

ثبت بیش از 2 میلیون نفر بازدید از آثار 
تاریخی اصفهان در تعطیالت نیمه خرداد

معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان خبر داد :
 جاده جلوان در
 پله آخر تصویب

7

7

8

7

3

7

3

3
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معاون عمران شهری شهردار:
ساختار عمران شهرداری اصفهان 

شفاف است
از ابتدای سال آبی ثبت شد؛

 کاهش 12 درصدی بارندگی
قصه پرغصه دست فروشان اصفهانی؛ ناتمام و تلخ در استان اصفهان

در اصفهان به جای ساماندهی، همچنان شاهد جمع آوری جدی دست فروشان از سوی ماموران 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری هستیم؛

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار 

واجد صالحيت واگذار نمايد 

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

ساعت بازگشايي تاريخ بازگشايی پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
مبلغ ضمانتنامه)ريال(پاكات مناقصه

مناقصه پروژه احداث شبکه 20 1
کيلوولت دومداره کلنجه سميرم

08/454,750,000,000 صبح2230/14011401/04/05

 مناقصه خريدکابل خودنگهدار2
فشار ضعیف 70+25+25*4

08/1511,900,000,000 صبح2231/14011401/04/05

 مناقصه خريدکابل خودنگهدار3
فشار ضعیف 50+25+25*4

08/308,150,000,000 صبح2232/14011401/04/05

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشــنبه مورخ 1401/03/18  تا ساعت 19:00 سه شــنبه  مورخ 1401/03/24  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/03/24  تا ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/05  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی معتبر یا فیش واریزی به حساب جاری 
سپهر صادرات به شــماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شــده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت( نام شــركت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و ســپرده های كمتر از میزان مقرر و چك 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

سایر توضیحات : 
1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود – سیاست روز  به عهده برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد 

 وهمچنین آگهی این مناقصه  در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

 WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی كه پس از 

تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه 
بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 www.setadiran.ir 7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189
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معادلهحزبا...چگونهصهیونیستهاراواداربهعقبنشینیازمرزهایدریاییلبنانمیکند؟

قدرت نمایی زیر گوش اسراییل
شاخص ها نشــان می دهد که رژیم صهیونیستی قبل از هرگونه اقدام 
متجاوزانه در منطقه دریایی مورد مناقشــه با لبنان، موضع و واکنش 
احتمالی مقاومت را در نظر می گیرد و به همین دلیل ســعی دارد در 
تحرکات خصمانه خود محتاطانه عمل کند.در ایــن زمینه منابع آگاه 
به روزنامه االخبار گزارش دادند که »میشــل عون«  رییس جمهوری 
لبنان ممکن است میزبان نشستی با حضور سفرای پنج عضو دائمی 
شورای امنیت باشــد. همچنین در حالی که میشــل عون و »نجیب 
میقاتی« نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان برای دعوت از میانجی 
آمریکایی جهت سفر به بیروت توافق کرده اند؛ اما هنوز تاریخ دقیقی 
برای این سفر مشخص نشــده اســت. منابع آگاه گزارش دادند که 
نجیب میقاتی با »آموس هوکســتاین« میانجی آمریکایی در پرونده 
ترســیم مرزهای دریایی  تماس گرفته و درباره موضوع بازگشت وی 
به بیروت و مشــخص کردن ســازوکار ادامه مذاکرات غیرمستقیم با 
رژیم صهیونیســتی برای ترســیم مرزها، صحبت کرده است.به گفته 
این منابع، میانجی آمریکایی با حمایت از تحرکات رژیم صهیونیستی 
در منطقه مورد مناقشــه اعالم کرده که اســراییلی ها به دنبال مشکل 
تراشی نیستند و کشتی متعلق به شرکت یونانی که برای اسراییل کار 
می کند از خط 29 عبور نکرده اســت.منابع آگاه تاکید کردند که ایاالت 
متحده با لبنان و رژیم صهیونیســتی درباره لزوم تعیین یک میانجی 
جدید صحبت کرده اســت. در عین حال طرف آمریکایی مدعی شده 
که موضع یکپارچــه ای از جانب لبنان در خصوص ترســیم مرزهای 
دریایی مشــاهده نکرده و به همین دلیل میانجی آمریکایی قصد از 
سرگیری گفتگوها جهت تکمیل پرونده مذکور را ندارد. منابع نزدیک به 
سفارتخانه آمریکا در بیروت اعالم کردند ایاالت متحده که میانجیگری 
خود در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی 
را از فوریه گذشــته متوقف کرده، منتظر پاسخ لبنانی ها به پیشنهادی 
است که هوکستاین به عنوان راه حل پایان دادن به اختالفات و تکمیل 
این پرونده مطرح کرده بود. بر این اساس در سایه اختالف نظری که 
میان طرف ها و مسئوالن لبنانی در داخل این کشور وجود دارد، لبنان 

هنوز پاسخ آمریکا را نداده است.
در پی تحوالتی که در دوره اخیر در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان 
لبنان و فلسطین اشغالی به وجود آمده و بعد از هشدارها و تهدیداتی 
که حزب ا... و شخص سیدحسن نصرا... در این زمینه مطرح کرده اند، 
مشخص شد که معادله بازدارندگی لبنان در برابر دشمن صهیونیستی 
ثابت بوده و  رژیم صهیونیستی نیز از خطرات دور زدن این معادله کامال 
آگاه است.  همین مسئله موجب شده تا صهیونیست ها تحرکات خود 

در منطقه مورد مناقشــه با لبنان را کنترل کنند. البتــه این بدان معنا 
نیست که تمایل رژیم صهیونیســتی برای تصرف  ثروت های دریایی 
لبنان کاهش یافته است بلکه هر تصمیم اشــتباه از جانب مسئوالن 
لبنانی فرصتــی تازه برای تشــدید تجاوزات صهیونیســت ها خواهد 
بود.اما مهم ترین ســوالی که در این زمینه به وجود می آید این است 
که مســئوالن لبنانی چه اقدام عملی برای مقابله بــا تجاوزات رژیم 
صهیونیستی در منطقه مورد مناقشــه در نظر گرفته اند و آیا این بار نیز 
مقاومت مسئول دفاع از حاکمیت و حقوق لبنان خواهد بود؟ابراهیم 
امین، تحلیلگر برجسته لبنانی و ســردبیر روزنامه االخبار در گزارشی 
به همین مســئله پرداخته و نوشــت، عملکرد دولت هــای مختلف 
لبنان و موسسات وابســته به آن و همچنین سیاستمداران این کشور 
نشــان می دهد که پرونده های حساســی همچون درگیری با رژیم 
صهیونیستی هیچ گاه به عنوان یک پرونده واقعی در اولویت مقامات 
و مسئوالن لبنانی نبوده است.  حتی ده ها سال است که ارتش لبنان از 
ترس آمریکا نمی تواند اتاق هایی برای نظارت و رصد تحرکات سیاسی 
و رســانه ای و اقتصادی و نظامی رژیم صهیونیستی تشکیل دهد.اما 
در این میان مقاومت تنها طرف لبنانی اســت کــه پرونده درگیری با 
دشمن اشــغالگر را با همه جزییات و بند به بند در اولویت قرار داده و 

طی بیست سال گذشته هیچ تحرک سیاسی و رسانه ای و اقتصادی و 
نظامی و غیرنظامی از جانب اسراییل علیه لبنان وجود ندارد که خارج 
از محدوده تحقیق و پیگیری های مقاومت باشد.هر چند که بسیاری 
از رســانه ها در داخل لبنان تالش می کنند قــدرت مقاومت را نادیده 
بگیرند؛ اما مقاومت اســالمی لبنان صاحب یک دســتگاه اطالعاتی 
بزرگ است که به شکل دقیق تحرکات دشمن را زیر نظر قرار داده؛ به 
طوری که حتی خود رژیم صهیونیســتی اعتراف می کند که حزب ا... 
عالوه بر قدرت نظامی دارای توانمندی های انسانی و فنی و اطالعاتی 
است که به آن اجازه می دهد تا وضعیت اسراییل را چه در سطح نظامی 
و چه سیاسی و چه سایر سطوح به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهد.

شواهد نشــان می دهد که رژیم صهیونیســتی قبل از انجام تحرکات 
 متجاوزانه خــود در منطقــه دریایی مورد مناقشــه با لبنــان و همه 
جاه طلبی های سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه، اول به موضع 
مقاومت توجه می کند و می داند کــه حزب ا...با توانایی و درک باالی 
خود از شــرایط می تواند در هر کجا و هر زمانی ابتکار عمل را به دست 
بگیرد.  به همین دلیل است که اسراییل تالش دارد با احتیاط  از مواضع 
خصمانه خود در منطقه دریایی مورد مناقشه عقب نشینی کند و منتظر 

رویدادهای جدید در پرونده ترسیم مرزهای دریایی بماند.

نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین 
گفت که کشــورش باهرگونه قطعنامه غیر ســازنده 
غربی ها درباره ایــران در صورت تصویب از ســوی 
شــورای حکام آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی، 
همراهی نخواهد کــرد. تارنمای خبرگــزاری تاس 
به نقل از اولیانوف نوشــت: قصد شــرکت کنندگان 
غربی در مذاکرات وین)آمریکا، انگلیس، فرانســه 
و آلمان( برای تصویــب قطعنامه دربــاره ایران در 
نشســت کنونی شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، سازنده نیست.اولیانوف گفت:»روسیه 
با قطعنامه ای غیر ســازنده درمورد  ایران ، درصورت 
تصویب آن در نشست کنونی شورای حاکم آژانس، 
همراهی نخواهد کرد«.ایــن دیپلمات روس افزود: 
هرچه جلوتر می رویم، بیشتر مشخص می شود که 

قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین درمورد 
تصویب قطعنامه ای درمورد ایران در نشست کنونی 
شــورای حکام آژانس برای »برجام« غیر ســازنده 
اســت.به گزارش  ایرنا، میخائیل اولیانوف نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی وین،  با اشاره به 
آغاز نشست در روز دوشــنبه )۱۶ خردادماه( شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش بینی کرد 
که آژانس مذاکرات دشواری در پیش داشته باشد.

کشــورهای اروپایی عضو برجام )انگلیس، آلمان و 
فرانســه( به همراه ایاالت متحده آمریکا در نتیجه 
رایزنی های اخیر با مقام های رژیم صهیونیســتی، 
قصد دارند در نشست جاری شورای حکام که از روز 
دوشنبه در وین آغاز شده، پیش نویس قطعنامه ای 
را علیه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه 

دهند که احتماال روز چهارشنبه)امروز( بررسی خواهد 
شد. این سند ضمن تکرار برخی ادعاهای بی اساس، 
خواستار همکاری ایران با این نهاد وابسته به سازمان 
ملل متحد شده است.  مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از سه سال پیش ادعاهایی را درباره آنچه 
فعالیت های هسته ای اعالم نشده در مکان هایی در 
ایران خواند، مطرح کرده است. این ادعا نخستین بار 
از سوی نخست  وزیر وقت رژیم صهیونیستی مطرح 
شد و پس از آن توسط رســانه ها و کشورهای غربی 

دامن زده شد.

نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین:

 از هیچ قطعنامه ضد ایرانی در آژانس حمایت نمی کنیم

عضو شورای شهر تهران: 

حمله سایبری به شهرداری تهران، کار موساد بود
رییس شورای شهر تهران در خصوص حمله سایبری به سامانه های شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامه ریزی مفصلی از سوی موساد و منافقین با همکاری 
یکدیگر صورت گرفت و تمام افراد ضد انقالب که علیه جمهوری اسالمی و اســتقالل ایران قد علم کردند، این اقدام را انجام دادند و در ایام سالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( که اهمیت خاص و باالیی دارد، حمله ســایبری را برنامه ریزی کردند.مهدی چمران خاطرنشان کرد:  خون شهدای ۱۵ خرداد باعث شد در آنچه که 
می خواستند انجام دهند، به توفیق نرسند. با همکاری شهرداری تهران برنامه آنها از حیز انتفاع خارج شد و جز چند تصویر و شعار به جایی نرسیدند؛ هم به تمام 
مسئوالن باید هشدار بدهیم که مواظب باشند و هم تشکر کنیم که توانستند برنامه های دشمن را خنثی کنند.وی با بیان اینکه درست است که دستگاه ها چند 
روز کارایی خود را از دست دادند اما با تالش هایی که انجام می شود، این فعالیت ها آغاز خواهد شد، یادآور شد: شهرداری با تسلط کامل و با یک اقدام جهادی 
مقابل این حمله ایستاده و آن راخنثی کرد؛ این هشداری بود که باید به گونه ای طراحی شــود تا اینگونه حمالت و حرکات نتواند آسیبی به سیستم ها برساند و 

محافظت کامل صورت بگیرد.

اظهار نظر  روز

ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم تکذیب شد
پیرو انتشار خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم، روابط عمومی سپاه استان طی 
بیانیه ای این خبر را تکذیب کرد.در این بیانیه آمده است: پیرو انتشار خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از 
کارکنان سپاه استان قم، ضمن تکذیب این خبر اعالم می دارد، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط 
به ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورین فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری 
مواد مخدر بوده که در این درگیری، متاسفانه راننده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله قاچاقچیان 
قرار گرفته و در اثر شدت جراحات وارده، جان باخت.این بیانیه حاکی است: ضمن تکذیب تروریستی 
بودن این حادثه و انتساب فرد جان باخته به سپاه پاســداران انقالب اسالمی، به فعاالن رسانه یادآور 
می شود که از انتشار اخبار کذب که منجر به رواج شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود، پرهیز کنند.  

چهارمحال؛ مقصد بیست و چهارمین سفر رییس جمهور
 سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت در گفت وگو با فارس، با اشاره به سفر استانی رییس جمهور، 
اظهار داشت: سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور جمعه این هفته )20 خرداد( به استان چهارمحال و 
بختیاری می رود.وی افزود: این سفر بیست و چهارمین سفر رییس جمهور است و قرار است در این سفر 
اکثر وزرای دولت رییس جمهور را همراهی کنند.معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: قبل از سفر رییس 
جمهور به استان چهارمحال و بختیاری نمایندگان مجلس این استان جلسه ای با  رییسی داشتند تا 

مشکالت اولویت دار این استان احصا شود .

وزیر خارجه قطر:

 با تهران و واشنگتن برای بازگشت به برجام رایزنی می کنیم
وزیر خارجه قطر گفت: با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات هسته ای ایران و 
افق رسیدن به توافق رایزنی کردم. ما خواستار بازگشت تمام طرف ها به توافق هسته ای هستیم، زیرا 
منجر به ایجاد صلح و امنیت در منطقه می شود.وی  با اشاره به گفت وگوهایش با همتای آمریکایی 
خود گفت که قطر با تهران و واشنگتن به منظور ایجاد زمینه مشترک برای بازگشت به توافق هسته ای 
رایزنی می کند.محمد بن عبدالرحمن، در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا درخصوص مذاکرات هسته ای ایران و افق رسیدن به توافق رایزنی کردم. ما خواستار بازگشت 
تمام طرف ها به توافق هسته ای هستیم، زیرا منجر به ایجاد صلح و امنیت در منطقه می شود.وی تاکید 
کرد: مذاکرات وین ساقط و متالشی نشده و تماس های ما با ایران جایگزین مذاکرات نیست بلکه 

در راستای کمک به آن است. 

اسالمی:

 دسترسی آژانس به تصاویر دوربین ها، وابسته به برجام است
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اراده جدی برای »قانع 
کننده« توصیف کردن پاسخ های ما ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی به گزارش های اطالعاتی 
دشمنان ما و در رأس آن ها اسراییل استناد می کند.محمد اسالمی در گفت وگو با شبکه الجزیره افزود: 
پاسخ هایی که تاکنون به سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی داده ایم، دقیق بوده است.رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصاویر ضبط شده 

دوربین ها وابسته به سرنوشت برجام است.
اسالمی گفت: قطعنامه ای که برخی در شورای حکام برای رسیدن به آن تالش می کنند اوضاع جدیدی 
را به وجود نخواهد آورد. آژانس باید نفوذ سیاســی در داخل خود را متوقف کند و به قوانین پای بند 
باشد.رییس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی از هدف قرار دادن 

سایت های ما انتقاد نکرد و این یک پرسش بزرگ است. 

کافه سیاست

 رییس مجلس:

 آمریکا هیچ گاه با ایران 
کنار نخواهد آمد

 رییــس مجلس بــا بیان اینکــه آمریکا 
هیچ گاه با ما کنــار نخواهد آمــد، گفت: 
ما بر سر ســیرت انقالب با کسی معامله 
نخواهیم کــرد و معتقدیــم ظرفیت ها و 
امکانات پیشــرفت کشــور کامال فراهم 
اســت.قالیباف اظهــار کــرد: امــروز ما 
مسئوالن باید با عمل خود نشان دهیم که 
یک منتظر واقعی هستیم.وی اضافه کرد: 
امروز مطالبه مردم از ما این اســت که در 
عرصه خدمات عمومی مشترک که مورد 
نیاز همه جوامع اســت، این خدمات را به 
درستی و توسط خود مردم ارائه دهیم، به 
طوری که این خدمات با دنیا قابل رقابت 
باشــد.رییس مجلس شــورای اسالمی 
لبته مردم مــا می دانند  اظهار داشــت: ا
و باور دارند که ما تحت فشــار اســتکبار 
جهانی هســتیم و هرکدام از این فشارها 
برای هیچ نظام دیگــری غیر از جمهوری 

اسالمی قابل تحمل نبوده و نیست.
قالیباف گفت: همچنین، دولت اســالمی 
و نظام جمهوری اسالمی یک نقطه تمایز 
با دیگــر دولت ها دارد و وقتــی به خاطر 
این تمایز تحت فشــار قرار می گیرد، باید 
یا با قــدرت نرم و گفت وگــو و یا با قدرت 
ســخت و بازدارنده، اقتدار خــود را حفظ 
کند.وی عنوان کرد: باید مراقب باشــیم 
که بر سر ســیرت انقالب اسالمی با هیچ 
کســی و در هیچ زمانی معاملــه نکنیم.

رییس قوه مقننه تاکید کرد: امروز نیازمند 
یک حکمرانی نو هستیم و این حکمرانی 
جدید، مستلزم اراده عمومی، تولید فکر و 
»جهاد تصمیم« است، نه اینکه برای هر 
تصمیم، منفعل و مردد باشــیم.قالیباف 
اظهار داشــت: در این مسیر، آمریکا هیچ 
گاه با ما کنار نخواهد آمد و ما هم بر ســر 
سیرت انقالب با کســی معامله نخواهیم 
کرد و معتقدیــم ظرفیت هــا و امکانات 

پیشرفت کشور کامال فراهم است.

بین الملل

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا م الف:1330869

آگهی مناقصه )مرحله دوم – نوبت دوم(
اجرای عملیات بلوک فرش خیابان شهید بهشتی و خیابان انقالب اسالمی و سایر معابر سطح شهر 

 شهرداری شــهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ســوم جلســه ۶2 مورخ ۱400/۱2/04 شورای اســالمی شهر نسبت به 
اجرای عملیات بلوک فرش خیابان شــهید بهشتی و خیابان انقالب اسالمی و ســایر معابر سطح شهر از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

۵324۱0۱0 داخلی 24۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱4:30 روز شــنبه مورخ ۱40۱/03/28 دبیرخانه محرمانه 

شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
 تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:00 روز یکشنبه مورخ ۱40۱/03/29 در محل شهرداری شهرضا می باشد.

 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 پیشــنهاد دهندگان باید حداقل ۵ % مبلــغ پایه مناقصــه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حســاب ســپرده 

3۱000000۵2002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
 سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م الف:1331078

آگهی مناقصه )مرحله دوم – نوبت دوم(
تخریب ساختمان های واقع در میدان میوه و تره بار و حمل نخاله های مازاد

 شــهرداری شــهرضا در نظر دارد بــه اســتناد مصوبــه اول جلســه 3۱ مورخ ۱400/08/2۶ شــورای اســالمی شــهر 
تخریب ســاختمان های واقع در میدان میوه و تره بار و حمل نخاله های مازاد آن را از طریــق مناقصه عمومی به افراد یا 

شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

۵324۱0۱0 داخلی 24۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱4:30 روز شــنبه مورخ ۱40۱/03/28 دبیرخانه محرمانه 

شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
 تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:00 روز یکشنبه مورخ ۱40۱/03/29 در محل شهرداری شهرضا می باشد.

 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 پیشــنهاد دهندگان باید حداقل ۵ % مبلــغ پایه مناقصــه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حســاب ســپرده 

3۱000000۵2002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
 سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا 

زد و خورد صهیونیست ها در کنست 
همزمان با شکســت خوردن ائتالف کابینه رژیم صهیونیســتی در تصویب طرحی مهم در کنســت و 
درخواست احزاب اپوزیســیون از نخســت وزیر این رژیم برای اســتعفا، چند نماینده صهیونیست با 
هم درگیر شدند.رســانه های عبری زبان از وقوع تنش و درگیری بین نمایندگان پارلمان رژیم موقت 
صهیونیستی )کنســت( خبر دادند.ائتالف کابینه تل آویو به نخســت وزیری »نفتالی بنت« طرحی را 
برای تمدید اعمال شدن قوانین این رژیم بر شهرک نشینان صهیونیست در منطقه »ج« کرانه باختری 
به صحن کنســت آورده بود.به نوشــته وبگاه »یدیعوت آحارونوت«، این طرح اما با مخالفت احزاب 
اپوزیسیون و همچنین دو نماینده عرب از حزب »لیست مشترک اعراب« که در ائتالف کابینه بنت حضور 
دارد، رای نیاورد.رسانه های صهیونیستی شکســت ائتالف کابینه در تمدید اعمال قوانین رژیم جعلی 
اسراییل بر شهرک ها در کرانه باختری را ضربه سختی به پیکره کابینه بنت توصیف می کنند که می تواند 
به حضور وی در نخست وزیری پایان دهد.بر اساس این گزارش، با اینکه تمدید نشدن این طرح می تواند 
شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری را از حمایت نظامیان اسراییلی بی بهره کند اما با این حال،  

احزاب اپوزیسیون برای ضربه زدن به کابینه بنت به آن ۵8 رای منفی دادند.

اشپیگل:

 آلمان به »زلنسکی« اعتماد ندارد
 مجله اشپیگل آلمان با استناد به منابع دولتی در گزارشی نوشت که این کشوردر ارسال تانک به اوکراین 
برای مقابله با نیروهای روسیه به ســبب دالیل تاریخی مردد بوده اســت.به گفته مقامات ناشناس، 
دولت اوالف شولتس، صدراعظم آلمان این نگرانی را دارد که کی یف در صورت دستیابی به یک سری 
از پیروزی ها، بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرده و ممکن اســت به خاک روسیه حمله کند.گزارش 
شده که برلین در زمینه ارسال تسلیحات به اوکراین کند عمل کرده زیرا نگران است موفقیت نظامی این 
کشور را به حمله علیه روسیه وادار کند. اشپیگل در مطلب خود در اشاره ای آشکار به حمله آلمان نازی 
به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱94۱ نوشت: چنین تحولی »به این معنی است که تانک های آلمانی 
بار دیگر در داخل روســیه قرار خواهند گرفت.« در ادامه این گزارش تصریح شد: وجود نگرانی از بابت 
امکان ارسال تسلیحات آلمانی به روسیه »وجود یک بی اعتمادی خاص نسبت به ولودیمیر زلنسکی، 
رییس جمهور اوکراین نزد برلین را برجسته می سازد و به دلیل این است که صنعت دفاعی آلمان مجوز 
تحویل تانک های جنگی را پیدا نکرده است.« تاکنون، تنها لهستان و جمهوری چک به دولت کی یف تاک 

تحویل داده اند، نه صادرکنندگان عمده تسلیحات مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه.

مجتهد افشاگری کرد:

گام تازه »بن سلمان« برای عادی سازی با صهیونیست ها
افشاگر معروف اســرار دربار ســعودی اعالم کرد که دفتری در عربستان ســعودی با مدیریت سعود 
القحطانی و دستور محمد بن سلمان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را ترویج می کند.حساب 
کاربری مجتهد، افشاگر مشهور سعودی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که یک دفتر بزرگ برای ترویج 
عادی ســازی روابط  با رژیم صهیونیستی توسط » ســعود القحطانی« مشاور ســابق دربار سلطنتی 
عربستان سعودی و به دســتور »محمد بن سلمان« ولیعهد ســعودی  اداره می شود.حساب کاربری 
مجتهد در ادامه افزود: این دفتر ۱2 نفر از ملیت های عرب را استخدام  کرده و بودجه پایه آن ساالنه 4 
میلیون دالر است.مجتهد در توئیت های خود نوشت: به نظر می رسد برخی مقامات امنیتی ، رسانه ای ، 
قضایی ، امور خارجه و همچنین اقتصادی معتقدند که سعود القحطانی می تواند به طور کامل در امورات 
کشــور مداخله کند و این مقامات اکنون بدون اجازه محمد بن سلمان مستقیما با او مذاکره می کنند.

رسانه های صهیونیست همچنان درباره پیشرفت در روابط عربستان و رژیم صهیونیستی به طور روزانه 
گزارش می دهند و در همین راستا، یک روزنامه اســراییلی  اخیرا فاش کرد که عربستان سعودی در 

آستانه بازگشایی گسترده حریم هوایی خود به روی پروازهای خطوط هوایی اسراییل است.
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تشکیل 841 فقره پرونده قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان
سرپرســت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با تشــدید نظارت ها از ابتدای طرح 
مردمی ســازی یارانه ها تاکنون ۸۴۱ فقره پرونده قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان تشکیل شده 
است.علی اکبر مختاری اظهار داشت: در ۸۴۱ فقره پرونده به جز توقیف کاال و ارزهای کشف شده، 
متهمان این پرونده ها به پرداخت بیش از ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.علی اکبر 
مختاری به قاچاق بران و خودروهای شوتی هشدار داد که خودروهایی که وضعیت ارتفاع و جاساز 

آنان تغییر داده شده باشد از هشت تا ۱۸ میلیون تومان جریمه می شوند.

تنش آبی در 10 هزار هکتار از باغ های استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: ۱۰ هزار هکتار از باغ های استان اصفهان 
امســال در معرض تنش آبی قرار دارد.احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: مســاحت باغ های استان 
اصفهان ۸۵ هزار و ۴۰۰ هکتار است که سال قبل حدود ۴۰ هزار هکتار معادل نیمی از آن ها با تنش 
آبی روبه رو بود، اما این چالش امسال کاهش یافته است.در ســال ۱۴۰۰ وضعیت خشکسالی تا 
حدی پیش رفت که برای نجات درختان، آبیاری سیار در چند نوبت انجام گرفت، اما امسال با توجه 
به برنامه ریزی برای تخصیص آب از رودخانه زاینده رود در نوبت های مختلف، خطر نابودی باغ ها 
کاهش یافت.وی با اشاره به تداوم خشکسالی در استان و بهار کم بارش امسال افزود: از همین رو 
توسعه باغ نخواهیم داشت، اما حفظ باغ های موجود استان اهمیت باالیی دارد و به طور جدی این 
کار دنبال خواهد شــد.عملیات اصالح باغ، بهبود کیفیت محصوالت و اقداماتی که سبب افزایش 
بهره وری و تولید می شود از دیگر برنامه هایی است که در ماه های پیش رو دنبال خواهیم کرد.به گفته 
رییس زاده، از وسعت کل باغ های استان، ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مربوط به گلخانه هاست و هفت هزار و 
۸۰۰ هکتار نیز به مزارع کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۹۳۸ هزار تن انواع محصوالت 
باغی و گلخانه ای در استان برداشت شود.استان اصفهان دارای ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
است که به دلیل کمبود منابع آبی، حدود ۲۰۰ هزار هکتار از این اراضی زیر کشت محصوالت زراعی 

و باغی رفته است.

از ابتدای سال آبی ثبت شد؛

کاهش 12 درصدی بارندگی در استان اصفهان
براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا چهاردهم 
خردادماه، میزان بارندگی تجمعی استان اصفهان ۱۰۳.۱ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته 
۱۲ درصد کاهش داشته است.براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، 
از ابتدای سال آبی تا چهاردهم خردادماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۱۸۳.۴ میلی متر 
است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشــابه دراز مدت )۲۳۴.۳ میلی متر( ۲۲ 
درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۱۴۶.۴ میلی متر( ۲۵ درصد افزایش نشان 
می دهد.بر این  اساس میزان بارندگی تجمعی استان اصفهان از ابتدای سال آبی تا ساعت ۱۸:۳۰ 
روز جمعه  سیزدهم خردادماه، ۱۰۳.۱ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۱۲ درصد و متوسط 

درازمدت ۳۲ درصد کاهش داشته است.
همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور ۱۸.۴۴ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته 
۲۴ درصد کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته میزان کل خروجی سدهای کشور 
۲۴.۴۲ میلیارد متر مکعب بوده است.میزان کل ورودی آب به ســدهای کشور دو درصد افزایش 
داشته و ۲۶.۱۳ میلیارد متر مکعب در بازه زمانی ابتدای سال جاری تاکنون است.همچنین حجم 
فعلی آب موجود در مخازن ۲۶.۸۹ میلیارد متر مکعب اســت که در ســال گذشته ۲۸.۴۴ میلیارد 

مترمکعب بوده و کاهش پنج درصدی را ثبت کرده است. 

با وجود تکذیب ممنوعیت واردات گوشی های آیفون اما رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان  
می گوید هنوز ارزی برای واردات آیفون تخصیص نیافته است؛

واردات مبهم 

بازار گوشــی های آیفون در کشور پس از  پریسا سعادت
شوک ناشی از خبر ممنوعیت واردات این 
مدل از گوشی ها به کشور حاال در کمای عمیقی فرو رفته است. هر چند 
قیمت ها طی دو هفته اخیر در بازار آیفون افزایش چشمگیری یافته و 
برخی از گمانه زنی ها از ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت و باال رفتن 
حاشیه ســود وارد کنندگان این گوشــی ها حکایت دارد؛ اما همچنان 
خبری از واردات و رونــد عادی فروش این مدل از گوشــی ها در بازار 
نیســت. اگر چه وزارت صمت چند روزی پس از قوت گرفتن احتمال 
ممنوعیت واردات آیفون رسما این خبرها را تکذیب کرد؛ اما تاکنون روند 
واردات گوشی نه تنها شفاف نشده بلکه فعاالن بازار می گویند وارداتی 
هم صورت نگرفته و حتی ارز برای آیفون و ورود آن به کشور تخصیص 
نیافتــه اســت. در همیــن زمینه رییــس اتحادیــه فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشــاره به نوســانات بازار 
موبایل گفت: اگرچه ممنوعیت واردات گوشی های آیفون لغو شده، اما 
هنــوز ارزی بــرای واردات ایــن کاال تخصیص نیافته است.حســن 
میرشمشــیری اظهار کرد: چنین تصمیماتــی در حیطه وظایف وزارت 
صمت است و گویا دلیل اصلی در راستای کنترل خروج ارز از کشور بوده 
است. هرچند برای کاالیی که گران تر خریده می شود، گمرک گران تری 

هم پرداخت می شود.وی افزود: باوجود آن که این ممنوعیت لغو شده، 
اما هنوز به دلیل تخصیص نیافتن ارز، واردات انجام نگرفته است و در 
همین مدت که از این تصمیم گیری می گذرد گوشی اپل به دلیل کمیابی، 
افزایش قیمت پنج تا ۱۰ درصدی داشته است.به گفته رییس اتحادیه 
فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان، آن میزان از 
آیفون هایی که در بازار موجود است مربوط به ثبت سفارش های قبلی 
است زیرا هر آنچه اخیرا ثبت شده به دلیل فقدان تخصیص ارز، هنوز 
وارد نشده است.میرشمشیری یادآور شد: چنین اتفاقاتی فقط باعث 
گرانی یک برند نمی شود بلکه گرانی و کمبود گوشــی آیفون در بازار بر 
قیمت دیگر برندها و مدل های گوشی هم تاثیرگذار بوده ، جدای از آن که 
افزایش قیمت ارز نیز موجب نوسانات این بازار شده است.وی در پاسخ 
به این پرسش که در شــرایط فعلی، اســتقبال مردم نسبت به خرید 
گوشی های اپل تا چه میزان است؟ گفت: به دلیل حباب زیاد، قیمت این 
کاال به طور غیرمنطقی باال رفته و از این رو استقبال نسبت به قبل، بسیار 
کمتر شده است.واردات و یا ممنوعیت واردات این مدل از گوشی ها که 
در دسته کاالهای لوکس و گران قیمت هم قرار دارد موافقان و مخالفان 
جدی دارد. هر چند بسیاری از کاالهای خارجی در رسته های مختلف از 
لوازم خانگی تا خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل و عدم هدر رفت ارز 

کشور  با ممنوعیت واردات روبه رو شده اند؛ اما موبایل از جمله کاالهایی 
است که نه تنها در کشور تولید نمی شود بلکه برای انواع خدمات و لوازم 
جانبی هم به واردات وابسته است به همین دلیل هر نوع ممنوعیتی می 
تواند در همه جنبه ها تاثیرگذار باشــد از سوی دیگر موافقان ممنوعیت 
واردات می گویند باید الگوی مصرف افراد در زمینه موبایل اصالح و به 
سمت و سوی استفاده از گوشی های با قیمت متوسط در شرایط کنونی 
هدایت شود تا ارز در جای بهتری مصرف شود؛ ادعا و درخواستی که در 
شرایط کنونی غیر منطقی به نظر می رسد.نکته دیگر اینکه هر نوع تغییر 
در واردات و میزان فروش آیفون بر سایر قیمت ها در این بازار هم تاثیر 
گذار خواهد بود؛ چرا که به هر حال این گوشی ها متقاضیانی دارد که اگر 
نتوانند آیفون بخرند تقاضای شان برای سایر اقالم افزایش می یابد و 
همین موضوع قیمت ها را دچار نوسان خواهد کرد. ضمن اینکه واردات 
این رسته از گوشی ها از طریق مسافری به هر صورت انجام خواهد شد؛ 
نوعی قاچاق غیر رســمی که دولت نمی تواند جلوی آن را بگیرد. پس 
ممنوعیت ثبت سفارش تنها مشکالت را در حوزه لوازم جانبی و خدمات 
پس از فروش افزایش خواهــد داد و دوباره بازار قاچــاق و واردات از 
مبادی غیر رسمی را گرم می کند اتفاقی که در حوزه سایر کاالهای لوکس 

هم افتاده است.

رییس انجمن پلیمر اصفهان گفت: مهم ترین چالش 
صنعت پلیمر، تامین مواد اولیه آن است، در حالی که 
بیشــتر مواد مورد مصرف این صنعت داخل کشــور 
تولید می شود.مسعود جمالی در این باره اظهار کرد: 
به دلیل ساختارهای اشتباه در کشور، تهیه مواد اولیه 
صنعت پلیمر با قیمت های متناســب جهانی عرضه 
نمی شــود، به خصوص در گریدهایی که میزان تولید 
و مصرف نسبت به گریدهای سنگین کمتر و دردسر 
و گرفتاری برای تولیدکنندگان آن بیشتر است.وی با 

اشاره به اینکه از زمانی که بیدار می شویم شاهد حضور 
صنعت پلیمر در زندگی خود هســتیم، از بسته بندی 
لبنیات گرفته تــا بخش بزرگی از لباس و پوشــش 
ما، صنعت پزشــکی همچون ماسک، گان و روکش 
داروها، صنعت خودروسازی، قطار، هواپیما، هوافضا، 
ساختمان، درب و پنجره و ... ردپای پالستیک و پلیمر 
دیده می شــود، بنابراین هر نوســان قیمتی در مواد 
پلیمری، بر معیشت مردم تاثیرگذار است.وی با اشاره 
به کمبود مواد اولیه صنعت پلیمر، گفت: طی سال های 
گذشته در پتروشــیمی ها بر روی گریدهای خاص و 
پلیمری و مهندسی سرمایه گذاری خوبی نشده است 
و عمدتا وارداتی هستند، همچنین گریدهای مصرفی 
همچون پلی پروپیلن، پی وی سی و ... که میزان تولید 
و مصرف آنها در داخل به هم نزدیک اســت، با توجه 

به صادرات و خام فروشــی این محصوالت، همواره 
در داخل با مشکالت تولید و کمبود مواد اولیه مواجه 
هســتیم.به گفته جمالی، عمده مشکل کمبود مواد 
اولیه صنعت پلیمر، صادرات است؛ اگر پتروشیمی ها 
از خام فروشی جلوگیری کنند و این مواد را به صنایع 
تکمیلی بدهند، عالوه بر ارزش افزوده بیشــتر، سهم 
اشتغالی در صنعت پلیمر افزایش می یابد، درحالی که 
سهم کنونی این صنعت ۳.۶ درصد کل اشتغال کشور 
است.وی درباره تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت 
پلیمر و دو چالش پیش رو، گفــت: نرخ گذاری مواد 
اولیه براساس پایه دالر است، بنابراین نوسانات نرخ 
ارز حتی مواد تولیدی داخل را تحت تاثیر قرار می دهد، 
همچنین بخشی از مواد اولیه وارداتی براساس پایه 

نرخ ارز، دچار افزایش می شود.

تاثیر نوسان قیمت مواد پلیمری بر معیشت مردم

خبر روز

 باوجود آن که این ممنوعیت لغو شده، اما هنوز به دلیل 
تخصیص نیافتن ارز، واردات انجام نگرفته است و در 
همین مدت که از این تصمیم گیری می گذرد گوشی اپل 
به دلیل کمیابی، افزایش قیمت پنج تا ۱۰ درصدی داشته 

است

انتقاد مرغداران از تسهیالت وزارت جهاد کشاورزی
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گفت: وزارت جهاد کشــاورزی مصوبه ای داشــته است 
که براســاس آن معادل ۳۰ درصد هزینه های تولید، تســهیالت به مرغداران تعلق می گیرد؛ این 
تســهیالت فقط کمک هزینه تولید بوده  و نقدینگی مورد نیاز مرغــداران را تامین نمی کند.حبیب 
اسدا... نژاد اظهار کرد: تولید مرغ در کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و مرغ مورد نیاز بازار تامین 
شده است، بنابراین در تامین مرغ مشکلی وجود ندارد. مرغ تولیدی مازاد بوده است که بخشی 
از آن توسط شرکت پشتیبانی امور دامی خریداری می شود.وی افزود: همچنین دولت مجوز داده 
که بخش دیگری از مرغ مازاد به خارج از کشور صادر شود. اکنون قیمت مرغ موجود در بازار کمتر 
از قیمت مصوب و بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان اســت.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: 
نهاده های مورد نیاز مرغداران با ارز نیمایی تامین می شــود و مشــکلی در تامین آن وجود ندارد. 
برخی از مرغداران نهاده هایی با ارز ترجیحی از دولت خریــداری کرده بودند که هنوز تحویل داده 
نشده است. پیگیر تامین این نهاده ها نیز هستیم تا رغبت و انگیزه برای تولید مرغ بین مرغداران 
افزایش یابد.اسدا... نژاد اضافه کرد: وزارت جهاد کشــاورزی مصوبه ای داشته است که براساس 
آن معادل ۳۰ درصد هزینه های تولید، تســهیالت به مرغداران تعلق می گیرد. این تسهیالت فقط 

کمک هزینه تولید بوده و نقدینگی مورد نیاز مرغداران را تامین نمی کند.

عوارض آزادراه ها 20 درصد افزایش می یابد  
دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها از افزایش ۲۰ درصدی عوارض عبور از آزادراه ها 
خبر داد و گفت: به زودی نرخ های جدید ابالغ می شــود.خدایار خاشع درباره عوارض آزادراه ها 
اظهار کرد: آزادراه های غیر دولتی وضعیت خوبی ندارند؛ ســال ۶۶ قانون مشــارکت در ساخت 
آزادراه ها به تصویب رسید که طی آن قرار شد بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها مشارکت کرده 
و برای استهالک اصل و سود ســرمایه گذاری، از خودروهای عبوری عوارض دریافت کند؛ اولین 
آزادراه مشــارکتی ســال ۷۵ با افتتاح آزادراه قزوین-زنجان به بهره برداری رسید که عوارض آن 
۵۰۰ تومان بود.وی افزود: مبنای تعیین عوارض، تعداد خودروهای عبوری است که برآورد شده و 
سپس بر اساس آن، نرخ عوارض تعیین می شود؛ اما در حال حاضر بعد از ۲۵ سال، نرخ عوارض 
اولین آزادراه غیر دولتی و مشارکتی، تنها ۱۵ برابر شده این در حالی است که فهرست بهای احداث 

آزادراه ۵۰۰ برابر شده است.

لوازم خانگی بدون کد رهگیری و شناسه کاال، قاچاق است
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: اگر کاالیی در سطح عرضه بدون کد رهگیری 
و شناسه کاال باشد به منزله کاالی قاچاق اســت.اکبر پازوکی با بیان اینکه اطالع رسانی در سطح 
عرضه برای خرید کاالی دارای کد رهگیری انجام شده است، اظهار کرد: به تمامی توزیع کنندگان 
بزرگ اعالم کردیم که فقط به افرادی که در ســامانه جامع تجارت کد نقش دریافت کرده اند، کاال 
بفروشند و به افرادی که در این سامانه ثبت نام نکردند کاالیی به فروش نرسد. همچنین به خرده 
فروشان نیز اعالم شده مشخصات تمامی فروشندگانی که از آنها کاال خریداری می کنند را داشته 

باشند تا مشکلی در سطح عرضه نباشد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ شرکت های لوازم خانگی 
شروع به درج کد کاال روی محصوالت خود کردند و در ۶ ماه اخیر با هماهنگی انجمن صنفی لوازم 
خانگی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و می تــوان گفت در اغلب محصوالت به خصوص ۵ 
کاالی کلیدی شامل یخچال، فریزر، کولر گازی، ماشــین لباسشویی و جاروبرقی به هیچ عنوان 
در سطح عرضه کاالیی بدون شناســه کاال و کد رهگیری وجود ندارد و اگر این چنین باشد آن کاال 
از نظر ما قاچاق محسوب می شــود و تمامی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان مجاز از 

این موضوع اطالع دارند.

اخبار

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:کافه اقتصاد

کشاورزی در شرق اصفهان به دلیل نوسان در آبیاری با مشکل روبه رو شده است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: کشت کشاورزان شرق استان اصفهان به دلیل نوسان در آبیاری و باز و بسته شدن های مکرر رودخانه زاینده 
رود با مشکل روبه رو شده است.حسین محمدرضایی درباره کشت فعلی در اصفهان و شرق این خطه و وضعیت آبیاری مزارع اظهار کرد: خروجی سد زاینده رود که 
با هدف جاری سازی آب در بخش های خشک رودخانه از جمله کالن شهر اصفهان و تخصیص آب برای نوبت پنجم آبیاری مزارع شرق منطقه پنجم خرداد افزایش 
یافته بود، ساعت ۲۴ جمعه۱۳ خرداد کاهش یافت تا باز هم شاهد خشکی رودخانه باشیم.درخواست کشاورزان در نوبت آخر آبیاری، ادامه بازگشایی رودخانه برای 
۲ روز دیگر بود که متاسفانه موافقت نشد و همان ۱۰ روز توافق شده در کمیته چهارجانبه هم تحقق نیافت و در عمل هشت روز آب به زمین های کشاورزان رسید و به 
دلیل نوسان در آبیاری زمین های کشاورزی، خساراتی را در پی داشت.وی افزود: حدود ۲۵ درصد از اراضی کشاورزی نواحی حقابه داران شرق استان اصفهان در پی 
افزایش خروجی سد زاینده رود و تخصیص بخشی از حقابه کشاورزان در بهمن سال قبل زیر کشت رفت که از این ۲۵ درصد نیمی از آن به دلیل تنش آبی و باز و بسته 
شدن آب از سد هدر رفت.خواسته کشاورزان کشت تابستانه مانند ذرت علوفه ای پس از برداشت کشت فعلی است، اما با توجه به بارگذاری بیش از توان روی زاینده 

رود و کمبود آب در سد زاینده رود باید حقابه کشاورزان غرب استان تامین شده و امیدواریم کشت پاییزه امسال به موقع و در آبان ۱۴۰۱ انجام گیرد .

 کاشت برنج
 با پهپاد!

کاشت برنج با پهپاد در منطقه 
Kırıkkale ترکیــه به منظور 
صرفه جویی در هزینه و زمان 

آغاز شد.

وز عکس ر

معاون استاندار:

شاخص محیط کسب و کار 
 استان اصفهان ارتقا 

یافته است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: مطابــق آخرین گزارش اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، 
شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان 
از رتبه ۱۵ کشــور به رتبه ۹ کشور ارتقا یافت.

امیررضا نقش با اعالم اینکه مطابق آخرین 
گزارش اتاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشاورزی ایران، شــاخص محیط کسب و 
کار اســتان اصفهان از رتبه ۱۵ کشور به رتبه 
۹ کشــور ارتقا یافت، اظهار داشت: شاخص 
محیط کسب و کار استان از ۵.۹۸ پاییز ۱۴۰۰ 
در زمســتان به ۵.۵۷ کاهش یافت که این 
موضوع نشان دهنده بهبود محیط کسب و 
کار استان است، این شاخص عددی بین 
یک تا ۱۰ بــوده و کاهش آن نشــانه بهبود 

فضای کسب و کار است.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ پس از تصویب 
قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار در 
مجلس، به منظور اطالع سیاســت گذاران 
از وضعیــت محیط کســب و کار کشــور، 
شاخص های ملی و استانی محیط کسب 
و کار به طور ســاالنه و فصلی بــا همکاری 
اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشــور 

استخراج و معرفی می شود.
نقش با بیان اینکه شاخص ملی و استانی 
کسب و کار از طریق انجام محاسبات روی 
۷۰ نماگر شــامل ۲۸ مولفه پیمایشــی و 
۴۲ مولفه آمــاری اعم از محیــط نهادی و 
محیط اقتصادی حاصل می شود، توضیح 
داد: بر این اســاس و با تالش های صورت 
پذیرفته در راســتای حل مشکالت و موانع 
واحدهای تولیــدی و فعــاالن اقتصادی 
اســتان، مطابق گــزارش اتــاق بازرگانی 
ایــران شــاخص کل محیط کســب و کار 
اســتان اصفهــان از رتبه ۱۵ کشــوری در 
 پاییز ۱۴۰۰، به رتبه ۹ در پایان ســال ۱۴۰۰،

 ارتقا یافت.
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شهر زیرزمینی کردعلیا در اصفهان؛ شگفت انگیِزناشناخته

سفر به اعماق زمین

روستای کرد علیا یکی از روستاهای ارامنه نشین شهرستان 
تیران و کرون از دوران شاه عباس اول صفوی تا حدود یکصد سال 
پیش بوده  و به مرور به روستایی مسلمان نشین تبدیل شده است.

شهر زیرزمینی کرد علیا با بیش از بیست هزار متر مربع وسعت، از 
منحصربه فرد ترین شــهرهای زیرزمینی دنیا محسوب می شود. 
این مکان مربوط به دوره اشکانیان است که در زیر روستای کرد علیا 
از توابع بخش کرون شهرستان تیران و کرون استان اصفهان واقع 
شده  و کاربری نظامی امنیتی داشته است. این شهر زیرزمینی دارای 
هشتاد ورودی و هشتاد حلقه چاه اســت و در عمق هشت متری 

زمین ساخته شده است.
این شهر زیرزمینی، یکی از شگفت انگیزترین شهرهای زیر زمینی 
ایران است که با وســعت حدود ۲۰ هزار مترمربع در ۴۵ کیلومتری 
غرب شهر اصفهان در روستای کردعلیا قرار دارد. این روستا یکی از 
روستاهای ارامنه نشین شهرستان تیران و کرون از دوران شاه عباس 
اول صفوی تا حدود یکصد ســال پیش بوده و به مرور به روستایی 
مسلمان نشین تبدیل شده است. در حال حاضر در این روستا یک 
قبرســتان از ارامنه باقی مانده که حدود ۲۰۰ ســنگ قبر آن به ثبت 
ملی رسیده است. این روســتا موقعیت گردشگری خوبی در غرب 
استان اصفهان دارد و یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان 
محسوب می شود.قدمت شهر زیر زمینی کرد علیا با توجه به شواهد 
باستان شناسی و نوع معماری، فضای داخلی و طاق ها و قوس  ها 
مربوط به دوره اشکانیان بوده و حدود دو هزار سال قدمت دارد. این 
شهر زیر زمینی برای زندگی در شرایط بد جوی و سرمای شدید منطقه 
طراحی و ساخته شــده و کاربرد دفاعی و امنیتی نیز داشته است. 
طی سال  های اخیر هم به عنوان انبار و یا نگهداری احشام استفاده 
 شده است. حدود چهارصد سال پیش ارامنه ساکن روستا در سنگ 
بزرگی که در این مکان قرار داده و درون آن را کنده و پر آب کرده بودند، 

غسل تعمید می کردند.
این شهر با وسعت بیســت هزار متر مربع به صورت دایره ای شکل 
در عمق هشت متری زمین ساخته شده و هشتاد ورودی در سطح 
زمین دارد. این بنای تاریخی که سه هزار مرد جنگی را در خود جای 
می داده، دارای اتاقک ها، داالن ها و راهروهای پیچ در پیچ و شگفت 
انگیز است و بخشی از آن مشــابه کاتا کومب یا بناهای دست کن 
زیر زمین شهر رم در ایتالیاست. تمامی این دست کندها که دارای 

راهروهای عریض و اتاقک  های تو در تو هستند به یکدیگر راه 
داشته و در مجموع یک شهر زیر زمینی بزرگ را تشکیل می  دهند. 
این ساختار زیر زمینی که دارای دو طبقه بوده و با پله به هم مرتبط 
شده است، دارای هشتاد حلقه چاه است که چاه ها در عمق دوازده 
تا هجده متری زیر زمین  هنوز هم آب دارند. اتاقک ها و سالن های 
بزرگ بنا، در دوره های پس از اشکانیان کاربری های متفاوت داشته 
است. اکسیژن این مکان با چاهک های ورودی یا پایاب ها تامین 
می شده است. سقف این شــهر دارای الیه خاصی بوده و سیستم 
روشنایی پی ســوز دارد. تمام ورودی های این شهر زیرزمینی به 
سمت طلوع آفتاب ساخته شده و  فقط یک متر از هم فاصله دارند 
و هیچ کدام قابل رویت نبوده اند. »شهر زیرزمینی کرد علیا« دارای 
طراحی منحصر به فردی است که در صورت نفوذ دشمن به آن، یافتن 
مسیرهای اصلی به سختی قابل دســترس باشد. در گذر زمان و با 
مهاجرت ارامنه از این منطقه به صورت تدریجی این دســت کندها 
هم به تدریج جایگاه خود را از دســت داد و بعضی ورودی های آن  
مسدود شد.این شهر زیر زمینی در سال ۱۳۹۶ توسط میراث فرهنگی 
شهرستان تیران و کرون شناسایی و به عنوان یک اثر باستانی معرفی 
و با مشارکت دهیاری و شورای روستا و عموم مردم تاکنون بیش از 
ده ورودی از ۸۰ ورودی آن بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. با توجه به اینکه روســتای کرد علیا در مجاورت جاده اصلی 
استان لرستان به اصفهان قرار دارد پس از بهره برداری شهر زیر زمینی 
اســتقبال خوبی از طرف گردشگران و مســافران عبوری و تورهای 
گردشگری شده که در بین آنها توریست خارجی نیز حضور داشته 
است. هم اکنون این شهر زیرزمینی برای بازدید عمومی بازگشایی 
شده که محل اصلی درآمدها از بازدید عمومی و هزینه شخصی مردم 

روستا تامین می  شود.

جاذبه های گردشگری روستا
روستا عالوه بر شهر زیر زمینی که تخمین زده می شود یکی از بزرگ 
ترین شهرهای زیر زمینی ایران  باشد، دارای چشمه، دریاچه شاهی، 
آبشار فصلی، قبرســتان ارامنه و خانه  های تاریخی نیز هست. در 
جنوب آن کوهستان داالنکوه یکی از بکرترین جاذبه  های گردشگری 
شهرستان به شــمار می رود که با داروهای گیاهی نادر مورد عالقه 

کوهنوردان و گردشگران است.

مفاد آراء
3/115 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 صــادره هيات هاي موضوع قانــون 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 نســبت 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 1894 - 1401/02/29 هيات دوم خانم معصومه جواهری 
باغبادرانی به شناسنامه شماره 11 کدملي 6209664660  صادره باغ بهادران  فرزند 
امير در ششدانگ يک  باب ساختمان به مساحت 203/92 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره  105  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 25012622 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331265  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/116 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - برابــر رای شــماره 276 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
 ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت
 خانم زهرا بهشــتی پور به شناســنامه شــماره 1 کدملــی 2411446632 صادره 
آباده  فرزند محمد باقر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
107/21 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 فرعــی از 4483  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان به موجب بيــع نامه عادی و مع 
 الواســطه از طرف آقای رحيم ســبز عليان دستجردی )مالک رســمی( خريداری 

شده است. 
- برابر رای شــماره 275 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعلی 
آزادمنش به شناســنامه شــماره 125 کدملی 2411410050  صادره  فرزند رضا در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 107/21 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای رحيم سبز عليان 

دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331277  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/117 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - برابــر رای شــماره 261 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای احمد ناد عليان مارنانی به شناسنامه شماره 333 کدملی 1288523841 صادره 
اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ قســمتی از  يکباب خانه به مساحت 21/45 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 20 فرعی از 3303  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 
گرديده است ) بموجب سند انتقال شــماره 117904 مورخ 1373/04/25 دفتر 92 
اصفهان مقدار سه حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 3303/20 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان )قباًل پالک 3303/3 بوده اســت( بنام آقای احمد نادعليان مارنانی 
فرزند حســن انتقال قطعی يافته اســت و ذيل صفحه 289 دفتر 566 امالک دارای 
سابقه ثبت است و با توجه به اينکه سهم متقاضی از پالک 3303/20 ميزان 14/87 
متر می باشد و تصرفات وی مقدار 21/45 متر مربع و همچنين تصرفات وی ميزان 
0/82 متر مربع در پالک 3303/1 می باشــد، متقاضی با ارائه يک برگ رضايتنامه 
عادی از طرف خانم توران واحد دســتجردی ) فروشنده سند انتقال شماره 117904 
مورخ 1373/4/25 دفتر 92 اصفهان در پالک 3303/3( که به گواهی دفترخانه 133 
اصفهان رسيده است اعالم داشته است نسبت به تصرفات متقاضی به ميزان 21/5 
متر و نيم هيچگونه ادعای مالکيتی ندارد و اعالم رضايت نموده اســت و همچنين 
با توجه به اينکه متقاضــی از پالک 3303/1 ميزان 0/82 متــر مربع نيز در تصرف 
دارد ولی با ارائه مشــروحه مورخ 1401/1/8 اعالم نموده اســت بــه علت عدم در 
 دسترس بودن مالکين پالک 3303/1 تقاضای حذف مقدار ذکر شده از مورد تقاضا

 را نموده است( 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331259  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ

3/118 کارفرمای محترم شــرکت نيــک آهنگ پويــش با کد تاميــن اجتماعی 
کارگاه 6640004560  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد 
آقای محســن نافذ از کارکنان آن کا رگاه در کميته بررســی مشاغل سخت و زيان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواست نامبرده )مســئول انتظامی( بر 
اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت 
و زيان آور که در تاريــخ 1400/09/24 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در گروه 
الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و 

مهلت اعتراض به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می 
باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و زيان 
 آ ور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1330906 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

3/119 کارفرمای محترم شــرکت ســپاهان فتوح با کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6640004754  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
محســن نافذ از کارکنان آن کا رگاه در کميته بررســی مشاغل ســخت و زيان آور 
اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )مســئول انتظامی( بر 
اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت 
و زيان آور که در تاريــخ 1400/09/24 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در گروه 
الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و 
مهلت اعتراض به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می 
باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و زيان 
 آ ور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1330903 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

3/120 کارفرمــای محترم شــرکت پــارس نيلو  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6760004102  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
حسنعلی شــفيعی از کارکنان آن کا رگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )اپراتور خطوط لعاب( بر اساس 
رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل سخت و زيان 
آور که در تاريخ 1401/02/21 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف ســخت 
و زيان آور شناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض 
به تصميم مذکور از تاريــخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1330976

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

3/121 کارفرمای محترم شــرکت ياور نقش جهان  با کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6760003523  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
حسنعلی شــفيعی از کارکنان آن کا رگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )اپراتور خطوط لعاب( بر اساس 
رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور 
که در تاريخ 1401/02/21 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان 
آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصميم 
مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت 
تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل ســخت و زيان آ ور واقع در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1330982 اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
فقدان سند مالکیت

3/122 شماره نامه: 140185602025002187- 1401/02/28 نظر به اينکه خانم 
فاطمه نصر اصفهانی فرزند غالمحســين  با تســليم دو برگ استشهاد شهود شماره 
697257 -  1401/02/27 دفتر خانه 25 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت 
سه سهم از هشت سهم ششدانگ پالک 972 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان که در ذيل ثبت 3494 صفحه 58 دفتر جلد 29  صادر و تسليم گرديده نامبرده 
اظهار داشته سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1330905 ابوالفضل شهرياری 

نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/123 شــماره نامــه: 139885602025005798- 1398/05/27 نظر به اينکه 
محبوبه محجوب مســتهلکی   با تســليم  درخواســت شــماره 25015675 مورخ 
98/4/20 و دو برگ استشهاد شهود به شماره 4590 مورخ 98/4/13 دفترخانه 431 
اصفهان،  مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت)به علت جابجايی(  يک حبه و دو سوم 
حبه مشاع از پنج حبه مشاع از هفتاد ودو حبه ششدانگ پالک شماره 65 فرعی از 1 
اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور سند مالکيت المثنی می باشد 
پالک مزبور در صفحه 593 دفتر 774 امالک ذيل شماره ثبت 135120 تحت شماره 
چاپی 193960 الف 83 ســابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال شماره 5872 مورخ 
84/04/22 دفترخانه 137 اصفهان به نامبرده انتقال يافته است. لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحــی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1331025  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
ابالغ اخطاریه

3/124 شماره نامه: 140185602210001629 - 1401/03/16 نظر به اينکه خانم 
منير فارغ فرزند باقر به ش.ش 24 تقاضای افراز ســهم مشاعی خود از پالک ثبتی 
2249/1606 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به طرفيت ســاير شــرکاء به شرح ذيل 
نموده و به موجب ماده 3 آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوبه آبانماه 
57 وقت معاينه محل و رسيدگی به خواسته ايشان روز سه شنبه مورخ1401/04/21 
تعيين می گردد و بــه شــرح وارده 1401/004091 - 1401/02/25 اعالم نموده 
به مالکيــن رقبه مذکور دسترســی ندارد و مجهــول المکان می باشــد لذا مراتب 
بدين نحو  آگهی و ابالغ می گردد اســامی ســاير مالکين آقايان و خانم ها: محسن 
صفاريه فرزند حســين بــه ش.ش 867 - حميد صفاريه فرزند حســين به ش.ش 
100 ، مقتضی اســت راس ســاعت 10 صبــح در تاريخ مقرر در محــل رقبه مورد 
افراز حضور بهم رســانيد بديهی اســت عدم حضور شــما مانع انجام عمليات ثبتی 
 افراز نخواهد شــد. اين آگهی به منظور ابالغ به نامبردگان محســوب می شــود. 
تاريخ انتشار: 1401/03/18 م الف: 1331032  ناصر صيادی صومعه مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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کاهش چشمگیر آمار کرونا در استان اصفهان
با تشدید واکسیناسیون در هشت ماهه گذشته آمار مبتالیان، بستری ها و جان باختگان در مراکز 
درمانی استان اصفهان کاهش چشمگیری داشته است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
آمار ابتالی کرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته و بعد از پایان پیک ششم را در مرحله شیب نزولی 
ارزیابی کرد و گفت: از اواخر بهمن ماه سال گذشته تاکنون آمار ابتال ها ۷۰ درصد، بستری های عادی و 
مراقبت های ویژه ۸۰ درصد و فوتی ها در شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه ۹۵ درصد کاهش 
یافته است.پژمان عقدک با اشاره به پوشش ۸۶، ۷۷ و ۴۰ درصدی نوبت اول تا سوم واکسیناسیون 
کرونا در استان اصفهان افزود: شهروندان برای ریشــه کنی این ویروس ضروری است که به جز 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، واکسیناسیون خود را نیز تکمیل کنند.

وی، شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در گذر از وضعیت قرمز و نارنجی 
دانست و گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده ۱۱ شهرستان اردستان، بوئین و میاندشت، چادگان، 
خوانسار، خوروبیابانک، دهاقان، سمیرم، فریدون شــهر، مبارکه، نایین و نطنز در وضعیت زرد و ۱۱ 
شهرستان اصفهان، برخوار، تیران و کرون، خمینی شهر، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، 

گلپایگان، لنجان و نجف آباد در وضعیت آبی قرار دارند.

 طرح مشترک »مجمع رهروان و فراجا«
 برای شناسایی مفسدان اقتصادی

طرح مشترک مجمع رهروان امر به معروف با فراجا به منظور شناسایی محتکران، قاچاقچیان کاال 
و مفسدان اقتصادی آغاز شد.معاون هماهنگ کننده مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر با 
اشاره به لزوم پشتیبانی نهاد های گوناگون از پلیس در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این طرح 
مجمع رهروان ناظران آموزش دیده خود را در خدمت پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار می دهد تا 
محتکران، قاچاقچیان کاال و مفسدان اقتصادی شناسایی شوند.حجت االسالم حمیدرضا صادق 
زاده با بیان اینکه گزارش های مردمی رســیده به مجمع رهروان یاریگر مــا در این راه خواهد بود، 
افزود: شهروندان می توانند گزارش های موثق خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۲۲۶۵۰۳۰ با 
کارشناسان مجمع رهروان مطرح کنند تا در اســرع وقت پیگیری شود و نتیجه آن به اطالع عموم 
برسد.وی به صدا و سیما توصیه کرد که به انتشــار اخبار کشفیات کاال های احتکاری بسنده نکند و 

فرآیند رسیدن کاال های احتکار شده به دست مردم را نیز مستند و منتشر کند.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

افزایش اعتبارات بانکی در زمینه اشتغال زایی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید به اینکه تســهیالت و اعتبارات نقش مهمی بر ایجاد 
اشــتغال و در نتیجه کم کردن فقر و نابرابری در ســطح جامعه ایفا می کنــد، از افزایش اعتبارات 
بانکی )بند ب تبصره ۱۶( در حوزه اشتغال خبر داد.کریم زارع با اشاره به اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومانی 
اشتغال زایی استان در سال گذشته، اظهار داشت: پرداخت اعتبارات بانکی سال جاری با افزایش 
۴ برابری از خردادماه آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال در ایجاد اشتغال مددجویان به طور کامل 
هزینه شود. زارع با اعالم اینکه تسهیالت اشتغال زایی از طریق اعتبارات بانکی و صندوق امداد والیت 
انجام می پذیرد، ادامه داد: امسال اعتبارات بانکی در حوزه اشتغال زایی بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان است، که با توجه به برنامه ریزی انجام شده در خصوص تحقق شعار سال، اشتغال آفرینی 
برای مددجویان را بیشتر در حوزه های مشاغل نوین و دانش بنیان سوق خواهیم داد.وی با اشاره 
به اینکه بیش از ۹۳درصد اعتبارات سال گذشته جذب و در راستای ایجاد شغل در اختیار مددجویان 
قرار گرفته است، افزود: سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار تسهیالت اشتغال به مددجویان اعطا شد که حدود 

۹هزار مورد از طریق اعتبارات بانکی بوده است.

منشأ بسیاری از ریزگردها که نفس اصفهان را بریده از کشورهای دیگر  است؛

سوغات خارجی

اگرچه  اصفهان در آلودگی هوا گوی ســبقت را از سایر کالن شهرها ربوده 
و عنوان آلوده ترین شــهر ایران را پس از پایتخت به خود اختصاص داده 
است؛ اما هجوم ریزگردها از کشورهای همســایه، تغییرات آب وهوایی 
ناشی از خشکسالی و سوءمدیریت منابع آب و خاک در دهه های اخیر 
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی فراوانی داشته است 
که وجود قوانین مســتقیم و الزام آور منطقــه ای نیازمند اقدامات ملی و 
همکاری فرامرزی بین دولت های دنیاست.علی سالجقه، رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در مورد ریزگردها، اظهار می کند: گردوغباری که از 
سوریه بلند می شود و کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهد در مناطقی است 
که تروریست ها در آنجا حاکم هستند و دائم رزمایش های نظامی برگزار 
می کنند، از طرفی اجازه داده نشده است که زمین های کشاورزی و مراتع، 
چندین سال رطوبت ببینند و سبزینگی زمین حفظ شود و این امر باعث 
شده است زمین کامال پودر شود و با کمترین وزش باد، حتی با سرعت های 
پایین، ذرات خــاک اوج بگیرند.وی با بیان اینکه حتــی در عراق و یمن 
که ایادی بیگانه حضور دارند و این ردپــا را می بینیم، می گوید: اینها همه 
محاسبه شده است و دشمن با استفاده از ظرفیت های محیط زیستی به 
جنگ کشورهای منطقه آمده و سعی می کند با سوءاستفاده از این ابزار، 
نارضایتی عمومی ایجاد کرده و مردم و کشــورها را با مشکل روبه رو کند.

صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور ضمن تاکید بر اینکه گردوخاکی که 
کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهد منشأ داخلی و خارجی دارد، اظهار می کند: 
عمده کانون های خارجی گردوخاک در عربستان، عراق، سوریه و ترکیه است 
و تمام کشورهای مدیترانه ای درگیر این کانون ها شده اند.به گفته وی، پدیده 
گردوخاک به نوع سامانه و منطقه ای بستگی دارد. برای مثال گردوخاکی 
که در روزهای اخیر سیستان وبلوچستان، شرق هرمزگان، استان کرمان و 
یزد را گرفت، تقریبا منشأ داخلی دارد. اما گردوغبار در برخی مناطق مانند نوار 
غربی کشور ناشی از ریزگردهای داخلی و خارجی است.رییس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی 
کشور پیرامون اینکه خشکسالی های متوالی و تخصیص نیافتن حقابه 
تاالب ها تا چه میزان بر افزایش حجم ریزگردها و گردوغبار داخلی تاثیرگذار 
است، می گوید: با توجه به خشکسالی های دهه های اخیر  با وجود  فعال 
شدن کانون های خارجی، عمدتا نبود کشت دیم در مزارع، خشکی مراتع، 
تخلیه آب های زیرزمینی و جریان نداشتن دائمی آب در تاالب ها بر منشأ 

گردوغبار کانون های داخلی اضافه کرده است.
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ، با 
اشاره به اینکه بخشی از گردوغبار هوا در اصفهان ناشی از فعالیت معادن 

گچ و آجر اســت، اظهار می کند: این معادن که بیشتر در منطقه سجزی، 
فساران و برخوار فعالیت می کنند، طی وزش باد و برهم زدن خاک باعث 
تشــدید گردوغبار و ایجاد کانون های درون اســتانی می شوند.وی دیگر 
منشأ کانون های گرد و غبار اصفهان را ناشی از وزش بادهای شرق به غرب 
استان های مرز مشترک با استان اصفهان اعالم می کند و می گوید: استان 
اصفهان در احاطه کانون های ریزگرد از استان های مجاور قم، سمنان، کویر 
یزد و خراسان جنوبی اســت که گاهی وزش باد در آنها خیزش گردوغبار 
استانی را تشدید می کند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به اینکه در روزهای گذشته فعالیت کانون گرد و غبار کشورهای عراق 
منجر به کاهش دید افقی و کیفیت هوا در اســتان اصفهان نیز شده بود، 
می افزاید: زبانه های این ریزگردها پس از عبور از استان های غربی و جنوبی 
همانند ایالم، کرمانشاه و خوزســتان به استان اصفهان رسید که از ابتدای 
سال جاری شاهد آلودگی های ناشی از فعالیت این پدیده در استان بودیم.

وی، موقعیت بیابان زایی را یکی از مخاطرات زیســت محیطی در استان 
اصفهان می داند و تاکید می کند: طبق مطالعات انجام شده از ۲.۵ میلیون 
هکتار عرصه های بیابانی استان ۱.۵ میلیون هکتار آن تحت فرسایش بادی 
هستند که طی همکاری سازمان منابع طبیعی، برنامه ریزی هایی در این 
زمینه اجرایی شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به اینکه تندبادها باعث پراکنده شــدن گردوخاک در استان شدند، 
اظهار می کند: ۱۴ کانون بحران فرسایش بادی در استان اصفهان شناسایی 
شدند و در سال های گذشته تاکنون با هدف تثبیت بیابان زدایی، پیشگیری 
از تشدید گردوخاک و کنترل شن های روان ۱۰ هزار هکتار نهال کاری، ۴۵ 
کیلومتر بادشکن غیرزنده و ۲۰۰ کیلومتر بادشکن زنده مانند درخت های 
زیتون، اکالیپتوس و توت برای حفاظت جاده ها و تاسیسات شهری در برابر 
گردوغبار و طوفان های شنی و ۳۰ هزار و ۸۰۰ هکتار مالچ پاشی در مناطق 
بیابانی استان صورت گرفته است.وی در رابطه با اینکه منشأ گردوغبارها سه 
عامل داخلی، بیرون استانی و خارج از کشور دارد، می گوید: در داخل استان 
به غیر از ۱۴ کانون گردوغبار که شناسایی شدند بسیاری از اراضی کشاورزی 
به علت کم بارشی و نبود تامین آب و کشت به کانون های ریزگرد تبدیل شدند 
که با وزش باد سبب تشدید گردوخاک در استان می شوند.وی، پیرامون 
انتشار کلیپ پراکندگی گردوغبار در مرزهای ایران و عراق همزمان با هجوم 
ریزگردها خارجی به داخل کشور، می افزاید: در این زمینه اطالعاتی ندارم 
باید کارشناسان زیست محیطی آن را بررسی کنند. اما طی روزهای آینده 
سازمان محیط زیست کشور طی تفاهم نامه ای با عراق در جهت جلوگیری 
تشــدید کانون ریزگردها از مرزهای خارجی به داخــل ایران رایزنی هایی 
خواهند داشت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه گردوغبار برای اســتان در زمینه مواردی چون کشاورزی و راهداری 
خسارت هایی داشته اســت، می گوید: درپی هجوم گردوغبار کانون های 
داخلی و خارجی تندبادهایی در شهرضا، شرق اصفهان، نایین، زواره، مناطق 
شمال استان و شهر اصفهان اتفاق افتاد و در اثر شدت این تندبادها بیش 
از ۴۰ اصله درخت در زواره، شهرضا و اصفهان شکسته شد همچنین به پنج 
پایه برق در مناطق شرقی و ۱۵ تابلوی تبلیغاتی و جاده ای خسارت وارد شد.

با مسئولان جامعه

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بهترین راه 
برای فرهنگ ســازی در حوزه فرزنــد آوری اجرای 
قانــون است.امیرحســین بانکی پور با اشــاره به 
بودجه در نظر گرفته شــده برای جوانی جمعیت و 
خانواده اظهار داشت: بودجه در نظر گرفته شده در 
مجلس شورای اســالمی برای حمایت از خانواده 
از همه بودجه های قبلی بیشــتر است و تسهیالت 
ازدواج نسبت به دو ســال قبل ۴ الی ۵ برابر شده 
اســت.وی افزود: تشکیل ســتاد ملی جمعیت به 
عنوان حکمرانی قانون و همچنیــن مجازاتی برای 

مستنکفین در چندین ارگان در نظر گرفته شده که 
البته زمان بندی قانون مشخص است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خاطر نشــان کرد: طی دو هفته 
آیین نامه ها ابالغ و تا هفته آینده گزارش نظارتی در 
این باب مطرح می شود و تعلل اجرایی آنها به دلیل 
تغییرات مدیران و تحول در برخی از دستگاه هاست.

وی با بیان اینکه تســهیالت فرزندآوری در اولویت 
قرار گرفته اســت، گفت: ۲۴ هزار مــادر طی مدت 
گذشــته خودرو دریافت کردند و هرکــدام تفاوت 
قیمت بسیاری با بازار داشته که تاکنون در این زمینه 
۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.بانکی پور با 
بیان اینکه در بین ماموریت های بانک ارائه تسهیالت 
فرزندآوری در اولویــت قرار دارد، افزود: ســامانه 
فرزندآوری خوشــبختانه معرفی شده که برخی از 

بانک ها مانند ملی، مسکن، رسالت و مهر وام های 
خود را پرداخت کردند.وی با اشــاره به بند اشتغال 
گفت: سن اشــتغال به ازای تعهد و به ازای فرزند 
داشتن هرکدام یک سال اضافه می شود و بسیاری 
از جوانان که شرایط استخدامی نداشتند توسط این 
بند تسهیل می شــود.نماینده مردم اصفهان خاطر 
نشان کرد: ۹ ماه مرخصی زنان و یک سال مرخصی 
برای فرزند دوقلو ابالغ شد و با اینکه قانون از وقت 
تســهیل الزم االجراســت اما اســتخدام کشوری، 
مادرانی که در دوره مرخصی بودند را نیز مشمول این 
قانون قرار داده اســت.وی تاکید کرد که امیدواریم 
طبق پیش بینی ها ظرف چند مــاه آینده ۸۰ درصد 
این قانون اجرایی و عملیاتی شود تا در این شرایط 

سخت اقتصادی کمکی به خانواده ها کرده باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بهترین فرهنگ سازی برای فرزندآوری، اجرای قانون است

افق های سفید
اقدامــات نامناســب در برابر 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی 
های پی در پی و سدســازی 
در مســیر رودخانــه ها باعث 
خشکی  بسیاری از دریاچه ها، 
شده  و در نتیجه خشکسالی، 
دریاچه ارومیه بــه کویر نمک 

تبدیل شده است. 

فرمانده انتظامی استان:

سارق 50 کیلو طال در اصفهان دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی عامل سرقت ۵۰ کیلو طال به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال در 
عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار 
داشت: در پی وصول پرونده شکایت ۱۲ نفر از طالفروشان شــهر اصفهان مبنی بر سرقت ۵۰ کیلو 
طال از آنان و متواری شدن سارق، موضوع شناسایی عامل این سرقت در دستور کار ماموران پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات علمی و تخصصی 
صورت گرفته مشخص شــد فردی که در زمینه انتقال طالها به صورت کیفی فعالیت می کرده و با 
طالفروش ها در این خصوص همکاری داشته به صورت حرفه ای اقدام به خیانت در امانت و تحصیل 
مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال کرده و سپس متواری شده است.فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه متهم هیچ گونه اثر و ردی از خود برجای نگذاشــته بود اظهار داشت: 
سرانجام با تالش شــبانه روزی و جست وجوهای پیچیده و هوشــمندانه ماموران، مخفیگاه فرد 
مذکور در یکی از شهرستان های استان شناسایی و ماموران طی یک عملیات ضربتی به محل اعزام 
و نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.سردار میرحیدری با بیان اینکه متهم در هنگام دستگیری 
با ماموران درگیر شده بود ، گفت: فرد مذکور با شــکایت مال باختگان برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی شد.

انفجار گاز، 5 نفر را در اصفهان راهی بیمارستان کرد
سخنگوی اورژانس اصفهان از وقوع ۳ حادثه در اصفهان به دلیل انفجار گاز مایع و مصدوم شدن ۵ 
نفر خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه انفجار گاز و حریق منزل مسکونی اظهار داشت: در این 
حادثه که در زرین شهر اتفاق افتاد، ۲ گروه امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.وی افزود: 
در این حادثه یک خانم ۲۰ ساله با سوختگی ۲۷ درصد درجه ۲ و یک آقا ۲۳ ساله روحی عصبی به 
بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.وی افزود: در حادثه ای دیگر در خیابان امام خمینی)ره( 
به دلیل انفجار گاز مایع یک نفر آقای ۷۲ ســاله دچار سوختگی شــد که توسط یک گروه امدادی 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان منتقل شد.عابدی بیان کرد: در حادثه سوم، 
در رهنان خیابان مطهری به دلیل انفجار گاز مایع یک نفر آقا ۳۷ ســاله و یک نفر خانم ۴۵ ساله 
دچار سوختگی شدند که توســط یک گروه امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام موسی کاظم 

اصفهان انتقال یافتند.

نقشه جاسازی مواد مخدر در معده، ناکام ماند
فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز از دستگیری ۲ قاچاقچی که قصد داشــتند یک کیلو و ۷۰۰ گرم 
تریاک را با شیوه بلع و انبار در معده خود به تهران منتقل کنند، خبر داد.مهدی کریمی اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرســتان نطنز با اشرافیت و هوشمندی 
باالی خود حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ نفر از مسافران یک دستگاه اتوبوس مسافربری که 
از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشــکوک و برای بررسی بیشتر آن ها را مورد آزمایش 
قرار دادند.وی افزود: در بررسی دقیق و آزمایش های تخصصی صورت گرفته مشخص شد این دو 
نفر اقدام به بلع و انباری مواد مخدر در معده خود کردند که با تالش تیم پزشکی، مواد مخدر از معده 

این افراد خارج شد.
کریمی با اشاره به کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک از معده قاچاقچیان گفت: در همین رابطه متهمان 
دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داذه شدند.فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با 
بیان اینکه ماموران پلیس با اشرافیت و هوشمندی خود توانستند نقشه قاچاق مواد مخدر از طریق 
جاسازی در معده را ناکام بگذارند، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه جوالن به قاچاقچیان مواد مخدر 

را نخواهد داد و قاطعانه با آلوده کنندگان جامعه برخورد می کند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

امام جمعه موقت اصفهان:

قضات با تخلفات در حوزه  
معیشت مردم مقابله کنند

امام جمعه موقت اصفهــان گفت: قضات با 
تخلفات در حوزه های مختلف که مهم ترین 
آن معیشت مردم اســت، مقابله همه جانبه 
کنند، چراکه رهبر معظم انقــالب نیز راضی 
به انجام این گونه تخلفات نیســتند. آیت ا... 
سیدابوالحســن مهدوی، در جمع قضات و 
کارمندان دادگســتری کل اســتان اصفهان 
اظهار کرد: جهاد تبیین دارای مفهومی بسیار 
گســترده اســت و در این جهاد هم کیفیت 
تبیین و مبین اهمیت دارد.وی افزود: خداوند 
در قرآن کریم می فرماید مــا همه چیز را در 
امام مبین جمع کرده ایــم و امام را توصیف 
به مبین می کند؛ بنابراین یکی از معیارهای 
جهاد تبیین، تبیین والیت فقیه است و این 
تبیین باید عاقالنه، عالمانه و به دور از تعصب 
برای نسل جدید انجام شود.مهدوی با اشاره 
به اینکه نســل جدید امروز نیازمند آشنایی 
با محاسن کالم و ســیره حضرت امام)ره( 
اســت، گفت: امروز همه وظیفــه داریم که 
زجاجه والیت فقیه باشــیم و بــا تقویت نور 
والیــت در جامعــه و ممانعــت از اقدامات 
دشــمنان در خاموش ســازی این نور اقدام 
کنیم.عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری 
از ســخنانش بیان داشــت: نباید مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم را مرتبط با اصل 
نظام کرد و هر مسئول و مقامی باید خودش 
پاســخگوی هرگونه تخلــف و کم کاری اش 
باشد.وی در ادامه تاکید کرد: قضات شریف 
نیز بــا تخلفــات در حوزه هــای مختلف که 
مهم ترین آن معیشــت مردم است، مقابله 
همه جانبه کنند، چراکــه رهبر معظم انقالب 
نیز راضی به انجام این گونه تخلفات نیستند.

معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه پیشنهاد اصالح بند ۱۴ ماده سه آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و سایر مصادیق ایثارگری 
درباره محیط بانان و جنگل بانان خبر داد.منوچهر فالحی اظهار داشت: طی نامه ای در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ خواستار اصالح بند ۱۴ ماده سه آیین نامه تعیین و احراز 
مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری در رابطه با محیط بانان و جنگل بانان شدیم.وی افزود: در این نامه که به تایید ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیست و ریاست بنیاد شهید کشور رسیده و اکنون به فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شده، پیشنهاد دادیم که با اصالح بند ۱۴ ماده سه افرادی 
که به سبب ماموریت های محوله، پاسداری و حفاظت از اموال یا منابع طبیعی و محیط زیست و یا مراکز و اماکنی که نیروهای مسلح براساس مقررات با مصوبات 
خاص شورای امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا شورای تامین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند، چنانچه مورد هجوم دشمن، گروه های معارض، 
متخلفان شکار و صید و متجاوزان منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و بر اثر درگیری یا تعقیب و مراقبت، کشته یا مجروح می شوند، جزو مصادیق در حکم 
شهید یا جانباز قرار گیرند.معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست چنانچه با 

معاندان نظام یا گروه های معارض و دشمن درگیر و کشته شوند، در آن شرایط در حکم شهید قرار می گیرند.

اصالح آیین نامه احراز مصادیق »شهید« درباره محیط بانان و جنگل بانان

عکس: ایرنا



کارشناس فوتبال:

ایرانباسهشکستازجامجهانیبرمیگردد!
یک کارشناس فوتبال می گوید با شرایط فعلی و وجود نداشتن برنامه ریزی مناسب برای تیم ملی ایران، این تیم با سه شکست یا کسب یک امتیاز از جام جهانی 
باز می گردد.مرتضی کرمانی مقدم درباره شرایط آماده سازی تیم ملی ایران و نامشخص بودن برنامه بازی های تدارکاتی ایران گفت: بازی های آماده سازی بسیار 
مهم است. کره جنوبی و ژاپن با برزیل بازی  می کنند. هر چقدر هم تیم ما خوب باشد ولی موقعی که جلوی تیم های بزرگ بازی نکنید، مشخص است که در جام 
جهانی کم می آورید. ممکن است بازیکنان ما بدون کسب تجربه در بازی های بزرگ بترسند. وقتی تیم ملی مقابل کانادا و تیم های حاضر در جام جهانی بازی 
کند، این استرس و ترس از بین می رود و اعتماد به نفس بازیکنان ما باالتر می رود.وی با بیان این که تیم ملی با این شرایط با سه باخت از جام جهانی باز می گردد، 
گفت: شاید هم در نهایت یک امتیاز بگیریم و بیاییم. این آماده سازی در حد و اندازه تیم ملی نیست و کمکی به ایران نمی کند و باید در روزهای آینده به فکر بازی 
دوستانه باشیم.این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره اهمیت شناخت مربی تیم ملی از عملکرد و رفتار بازیکنانش در دیدارهای مهم گفت: درست است 
که مربی تیم ملی ما مدت هاست که در ایران کار می کند و بازیکنان را می شناسد؛ اما اگر بازی دوستانه نداشته باشیم، اسکوچیچ نمی تواند بازیکنانش را محک 

بزند و آنالیز دقیقی از ملی پوشان داشته باشد. این شرایط کمکی به ما نمی کند.
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دی ماریا:

بهخاطرباختبهرئال،ازPSGجداشدم
هافبک آرژانتینی سابق پاری سن ژرمن اعالم کرد که شکست برابر رئال مادرید باعث شد تا سران 
باشگاه عالقه ای به ادامه همکاری با او نداشته باشــند.دی ماریا یکی از بازیکنان سرشناسی بود 
که از پاری سن ژرمن جدا شــد. او درباره جدایی خود گفت: من دوست نداشتم که از پاری سن 
ژرمن جدا شوم. آخرین قرارداد من دو ساله بود. یک سال آن تمام شد  اما سال دوم مشروط به 
توافق دو طرف بود. من به مسئوالن باشــگاه اعالم کردم که دوست دارم بمانم؛ اما شکست برابر 
رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا شرایط باشگاه را سخت کرد و باعث جدایی من شد.دی ماریا 
ادامه داد: من تنها قربانی شکست برابر رئال نیستم. بازیکنان دیگری هم از پاری سن ژرمن جدا 

خواهند شد. بسیار دوست داشتم که قراردادم تمدید شود؛ اما متاسفانه نشد.
 

»لواندوفسکی«دستبردارجداییازبایرننیست
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ بار دیگر به صراحت اعالم کرد که می خواهد تیم را در تابستان ترک کند.

روبرت لواندوفسکی یک سال دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد؛ اما اصرار دارد که تیم را در تابستان 
ترک کند. او گفت: به صراحت اعالم می کنم که می خواهم بایرن مونیخ را ترک کنم. احترام مهم تر 
از کار کردن است. بهتر است که با باشگاه به یک توافق دو طرفه دست پیدا کنیم.لواندوفسکی ادامه 
داد: چیزی در درون من نسبت به بایرن مرده اســت و به همین خاطر می خواهم تیم را ترک کنم. 
تنها به پیشنهاد بارسلونا فکر کرده ام. من می خواهم بایرن را ترک کنم زیرا به احساسات و هیجان 
بیشتری در زندگی نیاز دارم.بارسلونا برای جذب لواندوفسکی پیشنهاد رسمی به بایرن مونیخ داده؛ 

اما هنوز پاسخی از جانب این باشگاه آلمانی دریافت نکرده است.
 

سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه:

راضینیستم
ســرمربی تیم ملی فوتبال فرانســه از توقف تیمش برابر کرواســی ابراز نارضایتی کرد.در ادامه 
دیدارهای لیگ ملت های اروپا، دو تیم ملی فوتبال کرواسی و فرانسه  مقابل هم به میدان رفتند 
که در پایان هر دو تیم به تســاوی یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه هر دو تیم یک امتیازی 
شدند تا همچنان بدون برد در رده های سوم و چهارم قرار بگیرند.دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی 
فوتبال فرانسه که به دلیل درگذشت پدرش در بازی قبلی حضور نداشت، درباره این دیدار گفت: 
اصال راضی نیســتیم. موقعیت های خوب ولی کمی داشــتیم و باید بعد از زدن گل نخست کار را 
تمام می کردیم. وقتی این کار را نکنید، حریف امیدوار می شود که بازی را به تساوی بکشاند و در 
نهایت موفق به انجام این کار شــد. با یک امتیاز از شــش امتیاز ممکن شرایط ما خوب نیست و 

باید این شرایط را تغییر داد. 
 

گزینهموردعالقه»آنچلوتی«برایتقویتحملهرئال
طبق اعالم روزنامه مارکا، سرمربی ایتالیایی رئال مادرید برای تقویت خط حمله تیمش به جذب 
ژسوس  عالقه دارد.رئال مادرید مدت هاســت که به دنبال جذب جایگزینی شایسته برای کریم  
بنزماست. خریدهای رئال در خط حمله جواب نداده اند. هواداران تیم محبوب اسپانیایی امیدوار 
بودند که از بین هالند و امباپه یکی جذب شود؛ اما این انتقال ها هم صورت نگرفت.روزنامه مارکا 
در شــماره اخیر خود نوشــت که کارلو آنچلوتی برای تقویت خط حمله تیمــش به جذب گابریل 
ژسوس عالقه دارد.ژسوس  در فصلی که گذشت کمتر در ترکیب منچستر سیتی به میدان رفت و 
با پیوستن هالند به فیروزه ای پوشان، شانس او برای بازی کردن کمتر می شود و این باعث شده 

که احتمال جدایی او زیاد باشد.

ضعیف ترین آماده سازی ادوار گذشته به نام تیم »اسکوچیچ« ثبت شد؛

تخم مرغ های تیم ملی و سبدی که گم شد!

مهم ترین پنجره بازی های ملی برای ایران با انجــام تنها یک بازی به 
پایان خواهد رسید تا شاگردان اسکوچیچ ضعیف ترین آماده سازی ادوار 
گذشته را به نام خود به ثبت برسانند!در سالی که جام جهانی در زمستان 
برگزار می شود و مسابقات انتخابی به علت شیوع کرونا به تعویق افتاد، 
تیم های ملی بعد از انجام قرعه کشــی این رویداد بزرگ، تنها دو پنجره 
برای انجام بازی های تدارکاتی خود فرصت داشتند که اولی در خرداد بود 
که تیم ها فرصت انجام چهار بازی را داشتند. دومین پنجره بازی های 
ملی از ۲۸ شهریور تا ۵ مهر برگزار می شــود که در بهترین حالت تیم ها 
می توانند فقط دو بازی برگزار کنند و سپس مجالی برای تیم ها نخواهد 
بود و در اواخر آبان و با تعطیلی مسابقات باشگاهی یک هفته قبل از جام 
جهانی، همه تیم ها خودشــان را به قطر می رسانند.پس با این حساب، 
تیم  ملی می توانست متمرکزترین و بهترین اردوی خود را در خرداد برگزار 
کند که ماجرای این اردو، روز به روز عجیب تر شــد. از نخستین روزهای 
مشخص شدن رقیب ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال مذاکرات 
موازی را با کشــورهای مختلف برای انجام بازی دوستانه پیش می برد 
تا در نهایت به گزینه های مدنظر خود دست یابد. کانادا، نیوزیلند، آلبانی، 
هندوراس، کاستاریکا، سنگال و برخی کشورهای مختلف جزو گزینه های 
فدراسیون فوتبال فوتبال ایران برای رایزنی بود.از میان تمام گزینه های 
در دسترس فدراسیون فوتبال، کانادا با اقبال بیشتری از سوی کادر فنی 
ایران همراه بود و در نهایت تصمیم بر این شــد که ایران به جای اردو در 
قطر و دیدار با کشــورهایی مانند نیوزیلند، آلبانی یا کشورهای نه چندان 
قدرتمند منطقه مانند عمان و کشورهای آفریقایی که شباهتی به رقبای 
ایران نداشتند، خود را به آمریکای شمالی و دیدار با کشورهای این منطقه 
برساند.پس تیم ملی تمام تخم مرغ های خود را در سبد کانادا قرارداد و 
روی دیدار با این تیم و دو، سه کشور دیگر در شمالی ترین کشور این قاره 
تمرکز کرد. کارها در ابتدا خوب پیش می رفت؛ اما کارشکنی ها و البی های 

ضد ایرانی در کانادا، منجر به خراب شدن نقشه های ایران شد.

بنبستدرکانادا
دولت مردان کانادایی که از روز نخست مخالف بازی بودند، در ابتدای راه 
انجام بازی دوم و سوم را به روی ایران بستند و هیچ ورزشگاهی را در 
شــهرهای خود در اختیار ایران قرار ندادند تا مذاکرات ایران با اکوادور، 
هندوراس، کاستاریکا و دیگر کشورهای این منطقه به بن بست بخورد.

ســپس کانادا در اقدامی غیر حرفه ای و غیر ورزشی، بازی با ایران را به 
دالیلی کــه آن را »ژئوپولتیکی« خوانده بود لغو کرد تا در آســتانه اخذ 
ویزای این کشور، اردوی تیم ملی هم لغو شود و تیم ملی که ابتدا تمام 
گزینه های در دسترس را به خاطر برگزاری اردو در کانادا کنار گذاشته بود، 

در شرایط ناگواری قرار گیرد.

سفربهقطرباامیدهایواهی
با اتفاقاتی که در کانادا رخ داد، تیم ملی مانده بود و سبد خالی در قطر 
که اکنون کشوری برای برگزاری بازی در دسترس نبود. تیم ملی بدون 

اینکه بازی دوســتانه ای را از قبل هماهنگ کرده باشد، راهی قطر شد. 
در همین روزها بود که خبر بازی دوستانه با اروگوئه از راه رسید.اروگوئه 
می توانســت قوی ترین رقیب تدارکاتی تیم ملی طی چند دهه گذشته 
باشد اما مشکل بزرگ، برگزاری بازی با این کشور در آمریکای جنوبی 

و پایتخت اروگوئه بود که ایران باید مسافتی ۳۰ ساعته را طی می کرد.

مخالفت»اسکوچیچ«باسفربهاروگوئه
با جمع بندی های اسکوچیچ، تصمیم بر این شــد که بازی با اروگوئه با 
وجود تمایل دو طرف لغو شــود چرا که سرمربی تیم ملی نمی خواست 
تیمش برای انجام یک بازی، حدود ۶۰ ساعت را در مسیر رفت و برگشت 
بماند و خستگی مضاعف با احتمال مصدومیت هایی برای ملی پوشان 
ایران همراه شــود؛ به خصوص که اکنون برخی پیشنهادهای خوب در 

قطر مطرح شده بود.

تمرکزرویکشورهایآفریقایی
الجزایر، کامــرون، کنگو، آفریقای جنوبی و چند کشــور آفریقایی دیگر 
تیم هایی بودند که ایران مذاکراتی با آنها برای انجام بازی شروع کرد. تیم 
ملی هم مایل بود دو بازی دوستانه با این کشورها انجام دهد؛ کشورهایی 

که در ابتدا اســکوچیچ آن ها را به علت اینکه شباهتی به رقبای تیم ملی 
در جام جهانی نداشتند پس زده بود.وقتی نقشه های فدراسیون فوتبال 
پیش نرفت، چاره ای جز ترتیب دادن بازی دوستانه نبود. از این بین هم 
فقط مذاکرات با الجزایر خوب پیش رفت که ســرمربی آن ها گفته بود 

سعی می کند به بازیکنان جوان تر و کم تجربه مقابل ایران میدان دهد.

عمانهمایرانراپسزد
تیم ملی به هر ترتیب ممکن، بازی با الجزایر را نهایی کرد اما همچنان به 
دنبال بازی دوم دیگری بود. فدراسیون به سراغ عمان و برانکو ایوانکوویچ 
رفت تا با این کشور که خیلی هم در فوتبال قدرتمند نیست، دیدار دوم را 
برگزار کند اما عمانی ها که با نیوزیلند بازی خود را هماهنگ کرده بودند، به 
ایران پاسخ منفی دادند.جالب اینکه نیوزیلند می توانست رقیب ایران در 
این پنجره بازی های ملی باشد؛ اما اسکوچیچ آن ها را برای بازی دوستانه 
مناسب ندیده بود و نیوزیلند که می تواند سهمیه جام جهانی را در بازی 
پلی آف کسب کند، حریف عمانی شده که ایران را پس زد.در نهایت اینکه، 
قرار دادن تمام تخم مرغ در یک سبد، منتهی به این شد که تیم ملی از چهار 
فرصت بازی در این پنجره، فقط یک بازی را هماهنگ کند و شاید چند ماه 

دیگر در قطر، حسرت این فرصت از دسته رفته را بخورد.

خبر روز

محرومیتیکجلسهایتماشاگرانآلومینیوم
هواداران آلومینیوم از حضور در یک مســابقه خانگی این تیم محروم شدند.تیم فوتبال آلومینیوم 
اراک که پس از فینال جام حذفی، در مسابقه هفته بیست و پنجم لیگ برتر میزبان نساجی مازندران 
بود، به دلیل اتفاقات این مسابقه با محرومیت یک جلسه ای هواداران خود مواجه شد.در رای کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال درباره این مسابقه آمده است: »در مسابقه تیم های آلومینیوم اراک و 
نساجی مازندران  از سوی محسن صفری، یکی از افراد منتسب به باشگاه آلومینیوم اراک تخلفاتی 
مبنی بر بدرفتاری در مقابل مربی تیم حریف رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود و حضور 
در ورزشــگاه آلومینیوم اراک در بازی خانگی و دو مسابقه رسمی محروم شد.«در ادامه این حکم 
آمده است: »باشــگاه آلومینیوم اراک به دلیل پرتاب اشــیا و لیزر و فحاشی به تیم حریف توسط 
تماشاگران منتسب به ۴۰۰میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه بازی در ورزشگاه خانگی بدون 

حضور تماشاگران محروم شد. این رای قابل تجدید نظر است.«

مقصداحتمالیمربیپرسپولیسمشخصشد
حمید مطهری که یکی از سه گزینه سرمربیگری نساجی اســت، با حضور در جلسه هیئت مدیره 
نساجی، برنامه های خود را ارائه کرد.اعضای هیئت مدیره که از میان گزینه های موجود به حمید 
مطهری، رضا عنایتی و یک گزینه خارجی رســیدند، با حمید مطهری جلســه گذاشتند و برنامه 
های او را دریافت کردند. رضا عنایتی، سرمربی هوادار در لیگ  و حمید مطهری، دستیار سرمربی 
پرســپولیس به اتفاق یک گزینه دیگر که هنوز نامش به صورت قطعی اعالم نشده، به یک اندازه 

برای نشستن روی نیمکت نساجی شانس دارند.
 

بازیکنسابقبارسلوناجانشین»قائدی«درشباباالهلی؟
باشگاه شباب االهلی دبی به دنبال جذب مهاجم سابق بارسلوناست.سایت »اسپورت« امارات خبر داد 
یک رسانه اسپانیایی عنوان کرده باشگاه شباب االهلی دبی به دنبال جذب کریستین تیو، مهاجم سابق 
بارسلونا و کنونی بتیس است. مهاجم ۳1 ساله اسپانیایی که سابقه بازی با پیراهن بارسلونا را دارد از سوی 
باشگاه های ترکیه ای و باشگاه سوسیداد پیشنهاد دارد.مهدی قائدی، مهاجم ملی پوش کشورمان در 
باشگاه شباب االهلی جایگاه اصلیش را از دست داده و به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل شده است.

طبق گزارش های رسیده از امارات باشگاه شباب االهلی به دنبال فروش قرضی قائدی در فصل جدید 
است. تحرکات باشگاه اماراتی برای جذب مهاجم سابق بارسلونا برای پر کردن جای خالی قائدی است.

 

شروط»نکونام«برایهمکاری
گفته می شود جواد نکونام برای پذیرش سرمربیگری استقالل شرط و شروط هایی دارد.  او تیم فرهاد 
مجیدی را به ارث می برد. تیمی که قهرمان شد، به پرسپولیس نباخت، 
یک فصل بدون باخت را سپری کرد و آمار بسیار دیگری از خود به جا 
گذاشت.نکو  اگر می خواهد حداقل در این تیم ماندگار شود باید بیش 
از مجیدی تالش کند. به همین دلیل به جز فسخ قراردادش شروطی 
برای باشگاه قائل شده است. او بازیکن خاص می خواهد. مهاجم تراز 
اول داخلی درخواست کرده و هزینه جالب توجهی روی دست باشگاه خواهد 
گذاشت. ازاین رو باشگاه اســتقالل که تقریبا می توان گفت در قحط الرجال 
فوتبال ایــران گزینه هــای چندانی برای هدایت اســتقالل نــدارد به اغلب 
خواسته های او تن داده  است.حاال نماینده استقالل در دبی »بله« را از نکونام 

گرفته و فقط کافی است سردار استقاللی ها مدیران باشگاه فوالد را راضی کند. 

مستطیل سبز

سقفکوتاهآرزوهایفوالدو
نکونامیکهدلشاهوازاست!

قصه تکراری فصل گذشته میان باشگاه فوالد 
و جواد نکونام بازهم در حال رخ دادن اســت؛ 
قصه ای که یک پای آن این بار اســتقالل تهران 
است.نکونام سه فصل خوب را در باشگاه فوالد 
سپری کرد ؛ از موفقیت در لیگ برتر، قهرمانی 
جام حذفی، کسب دو سهمیه آسیایی، قهرمانی 
در سوپر جام تا صعود در لیگ قهرمانان آسیا. 
بی شــک در تمام این موفقیت ها نقش جواد 
نکونام که در تمام این  سه فصل در تالش بوده 
تا شــخصیت تیمی فوالد را باال برده و ســرخ 
پوشــان اهوازی را به یک مدعــی تبدیل کند، 
بسیار پررنگ است.نکونام فصل گذشته پس 
از این که در فینال جام حذفــی یعنی آخرین 
حضور در این تیم توانست قهرمانی را برای مردم 
خوزســتان به ارمغان بیاورد، به دالیل مختلف 
و البته پس از کــش و قوس های فروان جای 
خود را به عبدا... ویســی داد. تغییری که هم 
عجیب بود و هم به نظر می رسید باشگاه برای 
آن برنامه خاصی نداشت و تنها به فکر انتخاب 
یک سرمربی به جز نکونام بود؛ نتیجه کار بدون 
هدف نیز خیلی زود مشخص شــد و باشگاه 
پس از چهار هفته به دلیل نتایج نامناســب، با 
این سرمربی قطع همکاری کرد و نکونام مجددا 
به فوالد بازگشت.این قصه برای لیگ بیست و 
دوم نیز در حال تکرار است؛ فوالد با وجود یک 
فصل سخت و فرسایشی در لیگ بیست و یکم 
به واســطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا که با 
صعود شاگردان نکونام همراه بود، لیگ برتر را 
با رتبه پنجمی و یک پله صعود نسبت به فصل 
قبل به پایان رســاند. در حالی که جواد نکونام 
برای فصل آینده با باشــگاه فوالد قرارداد دارد 
و هواداران منتظرند مسئوالن باشگاه اقدام به 
تقویت تیم طبق لیســت جواد نکونام داشته 
باشند ؛اما مشخص نیســت به چه دالیلی در 
این همکاری تردید به وجود آمده است. پس از 
جدایی رسمی مجیدی از تیم استقالل، شرایط 
تغییر کرد و از نکونام به واســطه ارتباط خوب 
آجرلو با این ســرمربی برای هدایت استقالل 
نام برده شد؛ این اتفاقات در حالی رقم خورد که 

سکوت باشگاه فوالد تامل برانگیز است! 

فوتبال جهان

وز عکس ر

درگیریعجیبدو
بازیکندرتمرین
تیمملیبرزیل

در تمرین تیم ملی برزیل اتفاقی 
افتاد که تصاویر آن در رسانه های 
مختلف ورزشی جهان منتشر شد. 
روزنامه مارکا نوشته ریچارلیسون 
شروع کننده این درگیری بوده و 
به ســمت جونیور رفته و یقه او را 
گرفته در حالی که وینیســیوس 

آرامش خود را حفظ کرده است.

چارلی ویت، روزنامه نگار انگلیســی نشــریه سان 
مفصل در مورد تیتر جنجالی این روزنامه بعد از قرعه 
جام جهانی انگلیس و ایران توضیح داده است.فردای 
قرعه کشی جام جهانی بود که نشریه سان اسپورت 
انگلیس با این تیتر جنجالی به این رویداد واکنش 
نشان داد؛ به ایران خوردیم، خدا رو شکر. آلن شیرر، 
کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس نیز در چاپ همان روز 
نشریه سان مدعی شد اگرچه گرت  ساوتگیت عالقه 
داشته حس خوشحالی خود را پنهان کند، اما او قطعا 
از این قرعه خوشحال خواهد بود.در ادامه تصویری 
از محل کار دراگان اسکوچیچ منتشــر شد که بریده 
این روزنامه نیز در گوشــه تصویر دیده می شد. این 

تیتر اینقدر جنجالی و تحریک کننده بود که برخی از 
بازیکنان از جمله کنعانی و بیرانوند از انگیزه های باالی 
خود برای اثبات قدرت تیم ملی ایران به نشــریات 
انگلیسی و تیم گرت ساوتگیت سخن گفتند.»چارلی 
ویت«، یکــی از روزنامه نگاران قدیمی و انگلیســی 
نشریه ســان اما درباره این موضوع توضیحاتی داده 
اســت. ویت می گوید: مــی دانید که یــک آهنگ 
 it’s raining man, معروف در انگلیس هست با نام
halleluiah. این آهنگ در انگلیس بسیار محبوب 
است. اگر این آهنگ را در گوگل جست وجو کنید، می 
بینید که نوشته weather girls در سال 19۸۳ است 
و این تیتر بیشتر بازی با کلمات است. چون ما قبال با 

آمریکا بازی کرده ایم. این تیتر بیشتر جنبه طنز دارد و 
بی احترامی به هیچ کس نیست. اگر به تیم های دیگر 
هم نگاهی بیندازید، البته نمی دانیم با چه تیمی روبه 
رو خواهیم شد. شاید اسکاتلند یا ولز یا اوکراین باشد. 
 »raining man« فکر می کنم واژه »مردان ایرانی« با
هم آوا باشــد، به همین دلیل در این تیتر اســتفاده 
شده است و بیشــتر جنبه طنز دارد. من فکر می کنم 

برعکس، این بازی بسیار سخت خواهد بود. 

ماجرای جالب تیتر جنجالی انگلیسی ها علیه تیم ملی ایران؛

فقطیکشوخیبود
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نرخ و ساعات کاری مراکز تفریحی ناژوان اعالم شد
ساعات کاری و نرخ استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان در شش ماه ابتدایی امسال اعالم شد.در 
حال حاضر باغ پرندگان از ساعت ۸ تا ۱۹ با هزینه ۲۰۰ هزار ریال، آکواریوم اصفهان از ساعت ۱۰ تا ۲۱ با هزینه 

۶۱۵ هزار ریال، باغ خزندگان از ساعت ۹ تا 
۲۰:۳۰ و باغ استوایی از ساعت ۹ تا ۲۰:۳۰ با 
هزینه ۱۰۰ هزار ریال آماده بازدید شهروندان 
اســت.در این ایام موزه صدف ها از ساعت 
۹ تا ۲۰:۳۰ بــا هزینه ۱۰۰ هــزار ریال، قطار 
از ســاعت ۸ تا ۲۲ با هزینه ۱۰۰ هزار ریال، 
تله سیژ از ساعت ۱۱ تا غروب آفتاب با هزینه 
۴۵۰ هــزار ریال به صــورت یک طرفه و ۷۰ 
هزار ریال به صورت دوطرفه و شهربازی از 
ساعت ۱۰ تا ۲۳ در اختیار شهروندان است.

همچنین درشکه سواری از ساعت ۹ تا غروب آفتاب با هزینه ۲۰۰ هزار ریال برای دو نفر و اسب سواری از 
ساعت ۹ تا غروب آفتاب با هزینه ۱۰۰ هزار ریال برای هر دور در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

 

ماجرای کلیپ »زد و بند در شهرداری منطقه 4« چه بود؟
  به تازگی کلیپی به طور گسترده در فضای مجازی با عنوان زد و بند در منطقه چهار شهرداری اصفهان 
در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال پخش است که در آن مدیر این منطقه در حال صحبت با جمع 
چند نفره است و فردی به طور مخفیانه در حال گرفتن فیلم است. محمدحسین جعفری فشارکی، 
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در این باره گفت: بررسی های اولیه 
از کلیپ منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد ســایر صحبت های من در جلسه با مالکان 
ساختمان حذف شده و با ایجاد یک جو روانی، موضوع به گونه ای دیگر در حال پخش در بین مردم 
اســت، در حالی که هیچ تخلفی صورت نگرفته اســت.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: 
شهروندان برای انجام ساخت وساز و دریافت پروانه ساختمانی باید به طور مستقیم به شهرداری 

منطقه مراجعه داشته باشند و از اعتماد به افراد دالل یا واسطه خودداری کنند.
 

معاون عمران شهری شهردار:

ساختار عمران شهرداری اصفهان شفاف است
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: ساختار این معاونت نه تنها در این دوره مدیریت شهری، 
بلکه از سال های قبل به گونه ای تنظیم شده است که هر اقدامی از دستورالعمل های تعریف شده در 
خصوص تهیه طرح، انتخاب پیمانکار، نحوه نظارت و تحویل پروژه پیروی می کند و شــفاف است.

ایرج مظفر با اشاره به اجرای طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری در معاونت عمران شهری شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: به تازگی در مدیریت شهری اصفهان دو سامانه شفافیت و سوت زنی با تاکید شورای 
اسالمی شهر فعال شده است.وی ادامه داد: زمانی که از شفافیت سخن می گوییم باید ساختار تعریف 
شده درون سازمانی وجود داشته باشد تا مطابق آن ساختار بتوان امور را رصد کرد و سپس اعالم کرد که 
آیا اقدامات در حال انجام، طبق این ساختار شفاف است یا خیر؟معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: ساختار این معاونت نه تنها در این دوره مدیریت شهری، بلکه از سال ها قبل به گونه ای 
تنظیم شده است که هر اقدامی از دستورالعمل های تعریف شده در خصوص تهیه طرح، انتخاب پیمانکار، 
نحوه نظارت و تحویل پروژه پیروی می کند و شفاف است.وی ادامه داد: تمام اقدامات معاونت عمران 
شهری شهرداری اصفهان همچون آگهی مناقصه، اعالم برنده مناقصه، تحویل زمین، صورت جلسات، 
دستور کارها، ابالغ ها و سایر موارد در »سامانه آمار و عمران« معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 

که از سال ۸۹ فعال شد، بارگذاری شده است و لیست قراردادها نیز از سال ۸۶ تاکنون وجود دارد.

در اصفهان به جای ساماندهی، همچنان شاهد جمع آوری جدی دست فروشان از سوی ماموران پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری هستیم؛

قصه پرغصه دست فروشان اصفهانی؛ ناتمام و تلخ

دست فروشی در ردیف مشاغل خدماتی قرار دارد که به اشتباه از جمع آوری 
و برخورد با آنها به عنوان »ساماندهی« یاد شده است. این پیشه، بیش از 
اینکه یک تهدید برای شهر باشــد، فرصتی برای امرار معاش خانواده ها و 
گردشگری شهر است و می تواند ضمن درآمدزایی برای شهرداری، در شکل 
یک جاذبه توریستی نیز مطرح شود.در کالن شهرهایی مثل تهران، شیراز و 
مشهد، روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از دست فروشان هستیم، بنابراین 
شهرداران این کالن شهرها ســاماندهی دست فروشان را به جای برخورد و 
جمع آوری، در دستور کار قرار دادند؛ به صورتی که در ۱۱۴ بوستان پایتخت، 
سازه هایی برای فعالیت دست فروشان و غرفه داران در نظر گرفته شده و از 
این سازه ها، ده ها غرفه به زنان سرپرست خانوار تعلق می گیرد.همچنین در 
شیراز، دست فروشان بین یک تا دو ساعت انتهای شب را در خیابان های 
اصلی شــهر، اجازه کار دارند و به راحتی مردم می توانند از کاالهای تعریف 
شده آنها خریداری کنند که این امر، هم از سوی مردم آن شهر و هم از سوی 
گردشگران پذیرفته و به یک نقطه تفریحی و فرصت تبدیل شده است؛ این 
در حالی است که همچنان در اصفهان شاهد جمع آوری جدی آنها از سوی 
ماموران پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری هستیم.به نظر می رسد 
الزم اســت در راســتای برقراری عدالت، نگاه ویژه ای به طرح ساماندهی 
دست فروشان و ایجاد مکانی امن و تحت نظر شهرداری برای کسب و کار آنها 

که جزو مشاغل خرد خدماتی محسوب می شود، در نظر گرفته و ضمن رونق 
به اقتصاد خانواده سهمی در کاهش آمار بیکاری استان ایفا شود.

دست فروشان چه می گویند؟
به ســراغ چند نفر دست فروش در شــهر اصفهان رفتیم تا نظر آنها را درباره 

تعیین مکانی مشخص از سوی شهرداری برای فعالیت شان بدانیم.
علی که بساط روسری فروشــی در یکی از کوچه های باریک و دور از چشم 
بازرسان در چهارباغ دارد، می گوید: »در این شهر جایی برای من و امثال من 
نیست تا بتوانیم با خیال راحت کار کنیم فقط ترس آمدن ماموران را داریم 
که نکند بساط ما را جمع کنند.برخی از مردم خرید از دست فروش را بهتر از 
خرید از مغازه داران می دانند چون معتقدند با قیمت بهتری می توان از دست 
فروش خرید کرد، هرچند برخی افراد اجناس دست فروشی را مساوی با 
تقلب می دانند«.وی می افزاید: »دست فروشان از هزینه دادن به شهرداری 
حرفی ندارند، پس نمی توان گفت که اگر شهرداری مکانی را برای ساماندهی 
آنها در نظر بگیرد، استقبال نمی کنند«.مجتبی ۲۰ ساله که در نزدیکی یکی 
از پل های تاریخی اصفهان مشــغول فروختن باقالی بود، می گوید: »هر 
شب بین یک تا دو ســاعت بســاط پهن می کنم و از این راه زندگی خودم 
را می چرخانم؛ دست فروشــی بالل، باقالی ، آش و فالفل می تواند فرصتی 

برای جاذبه گردشــگری باشد، در شاهین شــهر  با اختصاص یک خیابان 
برای »فالفلی ها« هرســاله خیلی از مردم به ســمت این محل می روند و 
بسیاری همین موضوع برای شان جذابیت دارد و اگر مشابه با آن در اصفهان 
باشد و بعضی پارک های شهر مخصوص اغذیه فروشی یا فروش اجناس 
دست فروشان قرار بگیرد، هم مردم استقبال می کنند هم درآمد خوبی برای 
ما دارد«.وی که خود را در نقطه کــور پل جای داده بود، ادامه می دهد: »این 
شــغل برای من دائمی نیســت که برای آن به مکان مشخص شده بروم، 
زمان هایی که آب باز است برای کمک خرجی باقالی یا بالل می فروشم«.

حسن که بساط دست فروشی خود را در مسیر خیابان منتهی به سپه پهن 
کرده است و از فروش نایلون زباله، لیف و دیگر اقالم امرار معاش می کند، 
می گوید: »مگر با دست فروشــی چقدر درآمد داریم که بخواهیم بخشی 
زیادی از آن را نیز به شــهرداری بدهیم، اختصاص مکانی مشــخص برای 
دست فروشان یک طرح خوب است که اگر درست اجرا شود هم شهرداری 

و هم دست فروشان سود می برند«.

در مرکز شهر امکان ایجاد مراکزی برای ساماندهی دست فروشان نیست
روح ا... ابوطالبی، مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان در این باره می گوید: در صدد ایجاد مراکز ساماندهی دست فروشان 
در دل محله های شهر هستیم، اما دست فروشان زیر بار استقرار در این مراکز 
نمی روند و کســب وکار در دل چهارراه ها را ترجیح می دهند و این در حالی 
است که ایجاد مراکز ساماندهی در مرکز شهر برای دست فروشان امکان پذیر 
نیســت، زیرا بار ترافیکی به همراه دارد.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا در دیگر کالنشهرها 
مثل تهران، شیراز یا مشهد شــاهد فعالیت تعداد زیادی از دست فروشی 
هستیم، اما این افراد در اصفهان جمع آوری می شوند؟ می گوید: در اصفهان 
به قانون عمل می شــود و باید از دیگر کالن شهرها پرســید که چرا قانون را 

اجرا نمی کنند.

ورود شورا برای ساماندهی دست فروشان در اصفهان
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پاسخ به این 
سوال که آیا ساماندهی دست فروشان بر برخورد با آنها ارجحیت ندارد؟ اظهار 
می کند: الزم است مدیریت شهری در راستای ساماندهی دست فروشان 
چاره اندیشــی و طرح و برنامه خود را در این ارتباط به شورای اسالمی شهر 
ارسال کند و مطابق با آن، الیحه ای مصوب شود، در غیر این صورت شورای 
اسالمی شهر پیشنهاد ساماندهی دست فروشان را مطرح می کند و پس از 

دریافت رای به اجرا درخواهد آورد.

عضو کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص برخورد 
با ســاختمان های ناایمن در شــهرها، گفت: برای 
اینکه شــاهد اتفاقات ناگوار مانند متروپل نباشیم 
باید اقدامــات و پیش بینی هــای الزم را در برخورد 
با ساخت وســازها انجام دهیم.مصطفی نباتی نژاد 
با اشــاره به وجود ســاختمان های ناایمن در شهر 
اصفهــان و برنامه ریــزی مدیریت شــهری برای 
رســیدگی به این معضل، اظهار کرد: می توان ســه 
مواجهه با این پدیده داشت، یکی مواجهه منفعالنه 

اســت، یعنی همان اتفاق هایی که در مجموعه های 
مختلف کشــور مانند مجموعه پالســکو و متروپل 
شــاهد آن بودیــم و احتمــال دارد ایــن اتفاق در 
شهرهای دیگر کشور نیز رخ دهد.وی با بیان اینکه 
مواجهه دیگر با ساختمان های ناایمن در شهر است 
و در این راســتا باید ســاختمان ها هر چه سریع تر 
شناسنامه دار شود، ادامه داد: ساختمان هایی که از 
قبل ساخته شده است، احتمال دارد تمام مجوزهای 
الزم و جزییات پویا را نداشــته و آزمایش مکانیک 
پاک روی آن انجام نشده باشد، در این بخش نیاز 
است که تست هایی در نظام مهندسی انجام و بعد 
مجوز ساخت به مالکان داده شود یا در حال ساخت 
نظارت های الزم انجام گیرد.عضو کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 

تصریح کرد: یک مواجهه فرافعال تر نیز می توان در 
برخورد با ساختمان های ناایمن شــهر داشت؛ در 
این مواجهه الزم است پیش بینی هایی برای آینده 
ساختمان ها داشته باشــیم، زیرا هیچ ساختمانی 
نیســت که در طول زمان اتفاقی بــرای آن نیفتد یا 
تخریب نشود، مستحکم ترین ساختمان ها دارای 
طول عمری مشخص اســت و بعد از گذشت مدت 

زمانی ناایمن می شود.
وی افزود: به طــور کالن عمر مفید ســاختمان ها 
در هیچ جا تالیف نشــده و مورد توجه قرار نگرفته 
است، بنابراین  نمی توان به طور قاطع اعالم کرد که 
کدام ساختمان تا این لحظه هنوز عمر مفید دارد یا 
نیاز است که به افراد هشــدار داده شود تا داخل آن 

ساختمان زندگی و فعالیت نکنند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تشریح کرد:

در برخورد با ساختمان های ناایمن شهر چه باید کرد؟
چراغی در میان مه؛ روایت ایستادگی قهرمانان 

کارگردان نمایــش »چراغی در میان مه« گفــت: این نمایش روایتی اســت در دو زمان و مکان 
مختلف که هر دو به نوعی تداعی کننده زمان جنگ هستند.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان، محمد جواد صرامی افزود: این 
نمایش از ۵ خرداد در سالن تماشای تاالر هنر به روی صحنه رفته و تا ۲۱ خرداد میزبان عالقه مندان 
خواهد بود.وی با اشاره به اســتقبال فراوان مردم از این نمایش، اظهار داشت: بسیاری از مردم 
و عالقه مندان به هنر نمایش و حتی هنرمندان به تماشــای این نمایش نشستند که مورد پسند 
بسیاری واقع شده است.وی در رابطه با دلیل نام گذاری این نمایش با عنوان چراغی در میان مه، 
تصریح کرد: به طور معمول زمانی که در میان مه هستید نمی توانید چیزی را ببینید و برای اینکه راه 
را گم نکنید نیاز به چراغ یا نور دارید، در بطن نمایش نیز تماشاگر در ژانرهای مختلف این نمایش 

به دنبال کور سوی امید یا همان نور مورد نظر در مه است.
کارگردان این نمایش با اشاره به روایت این نمایش، گفت: این نمایش روایتی است در دو زمان و 
مکان مختلف که هر دو به نوعی تداعی کننده زمان جنگ هستند، در این نمایش با دو دوره جنگ 
یکی جنگ در زمان حاضر یا کرونا و دیگری جنگ و همان دفاع مقدس روبه رو هســتیم این دو 
روایت در دو زمان مختلف و در راســتای هم پیش می روند تا جایی که در یک زمان به یک قصه 
مشترک با یکدیگر می رسند.صرامی افزود: نمایش چراغی در میان مه روایت قهرمانانی است که 
در دو زمان مختلف چه در زمان جنگ و چه در دوران کرونا در برابر دشمنان ایستادگی کردند.وی با 
اشاره به ایفای نقش یک هنرمند در این نمایش، ادامه داد: سید پویا امامی تنها بازیگر این نمایش 
است که در چند بخش مختلف ایفای نقش می کند و این کار نیز یکی از مزیت های این نمایش 
محسوب می شود.صرامی خاطرنشان کرد: در این اثر تالش شده تا با نمایش پروداکشن های 

ویژه مانند اصوات و نور به نمایش هویت داده شود که در این زمینه موفق بودیم.
 

برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد؛

  ترجمه همزمان رویدادهای »لوبیای سحرآمیز«
 و »باهمان« ویژه ناشنوایان

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان اســتان اصفهان گفت: برای نخستین بار در کشور رویدادها 
و برنامه های فرهنگی شــهر اصفهان به طور همزمان برای ناشــنوایان ترجمه می شود.به گزارش 
اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان، آیگین عباسی اظهار کرد: طی صحبتی که با 
مسئوالن شهرداری اصفهان داشتیم مقرر شد از این پس برای بهره مندی ناشنوایان و کم شنوایان 

اصفهانی از رویدادهای فرهنگی شهر، از مترجم زبان اشاره استفاده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ناشنوایان هم شهروندانی عادی هستند که همانند عموم مردم، باید 
از خدمات و برنامه های شــهری استفاده کنند پیشــنهاد ترجمه همزمان رویدادهای فرهنگی به 
شهرداری اصفهان ارائه شد.مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان گفت: براساس 
آمار، ۱۷ هزار ناشنوا و کم شــنوا در استان اصفهان و حدود ۷ تا ۸ هزار ناشــنوا و کم شنوا در شهر 
اصفهان زندگی می کنند که نیازهای این جمعیت به حضور در رویدادهای شــهری را باید درنظر 

گرفت.
عباسی افزود: برهمین اساس مقرر شد از این پس، برای بهره مندی ناشنوایان و کم شنوایان از 
برنامه ها و رویدادهای فرهنگی شهر، مترجم زبان اشاره نیز در کنار دیگر عوامل برنامه قرار گیرد 

تا آنچه در برنامه رخ می دهد را با زبان اشاره برای ناشنوایان ترجمه کند. 
وی با اشــاره به ترجمه همزمان دو رویداد »لوبیای ســحرآمیز« و »باهمان«، خاطرنشان کرد: 
ترجمه همزمان این دو رویداد فرهنگی شــهر برای ناشنوایان و کم شــنوایان برای نخستین بار 
صورت گرفته که در همین راســتا اصفهان می تواند به عنوان پایلوت و الگوی اجرای این اقدام در 

کشور باشد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

ثبت بیش از 2 میلیون نفر 
بازدید از آثار تاریخی اصفهان 

در تعطیالت نیمه خرداد
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان از ثبت 
بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هــزار نفر بازدید از آثار 
تاریخی استان در تعطیالت نیمه خرداد امسال 
خبر داد.روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به 
نقل از حیدر صادقی اعالم کرد: این تعداد بازدید 
از ۱۱ تا ۱۵ خرداد امســال انجام شد.صادقی 
اظهار داشت: در این مدت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر بازدید از آثار تاریخی اســتان به ثبت رسید 
که به ترتیب مجموعه جهانی میدان امام)ره( 
)نقش جهان(، باغ فین کاشان و کاخ چهلستون 
رتبه اول تا ســوم بازدید را به خود اختصاص 
دادند.وی اضافه کرد: با توجه به هماهنگی های 
انجام شده در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات 
سفر اســتان اصفهان از ۱۱ تا ۱۵ خرداد جاری 
۳۲۰ هزار نفر اقامت گردشــگران در واحدهای 
اقامت رســمی و کمپ های موقت گردشگری 
استان به ثبت رســید.معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهرستان های اصفهان و کاشان رتبه های اول 
و دوم اقامت گردشــگران را در تعطیالت نیمه 
خرداد امسال به خود اختصاص دادند.صادقی 
افزود: در این مدت، کمیته اسکان ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان در ۲۸ شهرستان به صورت 
شــبانه روزی برای ارائه خدمات به گردشگران 
فعال بود.استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا 
و اثر تاریخی که یکهــزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت 
ملی و هفت اثر آن به نام های میدان امام)ره(

)نقــش جهان(، کاخ چهلســتون، بــاغ فین 
کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های 
 »وزوان« ،»مزدآباد« و »مون« به ثبت جهانی 
رســیده، کانون توجــه گردشــگران داخلی و 
خارجی اســت.در تعطیالت عید نوروز و عید 
فطر امسال نیز این اســتان با استقبال بسیار 
خوب گردشگران مواجه شــد به طوری که در 
تعطیالت عید فطر در اردیبهشت ظرفیت اماکن 
اقامتی برخی از شهرها مانند اصفهان و کاشان 

تکمیل شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان، جاده شمالی جنوبی جلوان موسوم به جاده مرگ، با عرض 
۲۴ متر و جاده شرقی غربی با عرض ۳۶ متر تعیین و مقرر شد با توجه به خارج از محدوده شهر بودن، پس از تایید جهاد کشاورزی، مراتب در شورای توسعه 
و برنامه ریزی استان مطرح شود.وحید مهدویان با بیان اینکه شرایط نامناسب دسترسی محالت حصه و جلوان شرایط ناامنی را برای ساکنان فراهم کرده 
است، اظهار کرد: در اولین روزهای کاری و قبل از اینکه درخواستی ارائه شود و با توجه به شناخت قبلی که از این محل داشتم، همچنین اولویت شهردار اصفهان 

در رفع مشکالت مردم مناطق محروم، رسیدگی به وضعیت جاده جلوان در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.
وی افزود: در چهاردهم مهرماه ۱۴۰۰ یعنی ۱۰ روز پس از آغاز به کار فعالیت در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، موضوع درخواست رسیدگی به وضعیت 
جاده جلوان با تاکید بر اهمیت موضوع که شرایط نامناسبی را برای ساکنان محالت حصه و جلوان به وجود آورده است و موجب ناامنی آنها شده، به انضمام 
توجیهات فنی با اداره کل راه و شهرسازی استان مکاتبه کردم و طی چندین جلسه کارشناسی در نهایت اسفندماه سال گذشته به تصویب کارگروه امور زیربنایی 
استان به ریاست استاندار رسید.معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: بر اســاس مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان، جاده شمالی 
جنوبی موسوم به جاده مرگ، با عرض ۲۴ متر و جاده شرقی غربی با عرض ۳۶ متر تعیین و مقرر شد با توجه به خارج از محدوده شهر بودن، پس از تایید جهاد 
کشاورزی، مراتب در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مطرح و متعاقب تصویب در این شورا که عالی ترین و مرجع قانونی استان است و ابالغ به شهرداری، 
اجرایی شود.وی ادامه داد: با انجام پیگیری های الزم در نهایت روز ششم اردیبهشت سال جاری، از طریق اداره کل راه و شهرسازی، استعالم مربوطه از اداره 
کل جهاد کشاورزی انجام شده است.مهدویان گفت: با توجه به اینکه ورود شــهرداری به احداث جاده جلوان قبل از تصویب و ابالغ از طریق شورای مذکور، 

امکان پذیر نیست، در این رابطه، پیگیری های مستمر انجام خواهد شد که امیدواریم به نتیجه مطلوب برای ساکنان برسد.

جاده جلوان در پله آخر تصویب

آگهی استخدام
   یک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر اداری خود به یک نفر کارمند خانم آشنا به حسابداری

 و امور دفتری نیازمند است . 
  شماره تماس : 03132676283



   

در نشســت خبــری  فرزانه افسرطه 
پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی طــا، فلــزات گرانبها، کوهرســنگ ها، 
ماشین آالت و صنایع وابسته که با حضور مدیران 
تشــکل های تخصصی این حوزه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
شــد، مشــکات تحریم و خود تحریمی به عنوان 
موانع اصلی در مقابل توسعه بازار، تولید و صادرات 
طا از ایران و به ویژه اصفهان به عنوان قطب طای 

کشور مطرح شد.
حسین سیدمعلمی، مجری برگزاری پانزدهمین 
نمایشــگاه تخصصــی صنعت طــا در اصفهان با 
اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۲ خردادماه 

با حضــور ۱۲۰ غرفه دار از اســتان هــای اصفهان، 
تهران، یزد، فارس و خراسان و... دایر  است، گفت: 
۶۰درصد غرفه ها شامل ماشین آالت طاسازی و 

۴۰درصد مصنوعات طا و صنایع وابسته هستند.
ســیدمعلمی بیان کرد: تخصصی ترین نمایشگاه 
طای کشــور در اصفهان برگزار می شود و هدف ما 
جمع کردن گالری ها نیســت و تاش براین بوده 
تا کل چرخــه صنعت طا را در نمایشــگاه اصفهان 

داشته باشیم.
وی افزود: به دلیل مســائل تحریــم طای ایران، 
مشــکاتی برای حضور شــرکت کنندگان خارجی 
داریم و فقط ۵ شرکت از ترکیه با همراهی شرکای 
ایرانی خود در نمایشــگاه حضور دارند. همچنین، 

میزبان بازدید کنندگان از کشــورهای هند، ایتالیا، 
عراق و هیئت ۲۰نفری از ترکیه  هستیم.

ســیدمعلمی، نمایشــگاه اصفهان را از با اهمیت 
ترین نمایشگاه های کشــور در سال های گذشته 
عنوان کرد که به دلیل سنگ اندازی ها و تداخاتی 
که در زمان برگزاری این نمایشــگاه با دیگر استان 
ها ایجاد شــد، برنامه زمان بندی ۵ ساله با هدف 
ارتقای جایگاه  نمایشــگاه طای اصفهان صورت 
گرفت. وی از برگــزاری پاویونی بــا عنوان »اولی 
ها« در فضای ۹۰۰ مترمربع با اقدامات ایمنی الزم 
به میزبانی  خوشه صنعتی طا خبر داد و افزود: در 
این نمایشگاه از »کتاب جهانی نمایشگاه طا« که 
اسپانســر آن بوده ایم و بعداز ۵ سال تحریم، جلد 
آن مزین به آدرس نمایشگاه طای اصفهان است، 

رونمایی می شود.
علیرضا مرتضوی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان اظهار کــرد: باوجود 
فشارها و تحریم ها، نمایشــگاه طای اصفهان از 

باالترین سطح در کشور برخوردار است. 
مرتضوی، سیاست های کلی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان را اســتفاده از توانمندی و ظرفیت تجار و 
فعاالن اقتصادی و به نمایش گذاشتن این ظرفیت 
ها به منظور توســعه پایدار، ایجاد اشتغال مبتنی 
بر دانش بنیان ها و فضای کســب و کار مطلوب تر 
عنوان کرد و افزود: برای برپایی  نمایشــگاه های 
تخصصی و فوق تخصصی در اصفهان برنامه ریزی 
کرده ایم .  نمایشگاه طای اصفهان با اهداف کیفی 
ســازی، نگاه صادراتی و اشــتغال دانش بنیان با 
مشــارکت  فعاالن این عرصه و حضور هیئت های 

خارجی برگزار می  شود.
محســن طایــی مینایــی، رییــس انجمــن 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــا، جواهر، نقره 
و سنگ های قیمتی اصفهان نیز با اذعان به اینکه 
اصفهان، پایتخت طای کشور است، بهره گیری از 
طراحان و مبتکران جــوان و هنرمند در تولید طا و 
ارتقای جایگاه طای اصفهان در منطقه خاورمیانه 

و آسیا را از رویکردهای انجمن اعام کرد. 
وی از تشــکیل میز کشــوری طا در زمینه تولید و 
صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان در روز چهارشنبه 
همزمان با آغاز پانزدهمین نمایشگاه طای اصفهان 
خبر داد و گفــت: تحریم طای ایــران، مهم ترین 
مسئله ای است که در سال های اخیر با آن مواجه 
بوده ایم و اگر این تحریم برداشته شود، با تمام قوا 

وارد بازارهای جهانی می شویم.
 طایی مینایی، از تشــکیل کمیتــه طراحان طا با

 ۱۸۰ عضو که ۱۲۰نفر خانم و ۶۰ نفر آقا با تحصیات 
عالی و مهارت های الزم، بیشــترین فعالیت های 
 طراحــی و تولید را انجــام می دهنــد، خبر داد و 
جایگاه برتــر اصفهــان در تولید ماشــین آالت با 
برندهای صادراتی معتبر و صادرات به کشــورهای 
 منطقــه، ترکیــه و ایتالیــا را ارزشــمند خواند و 
افزود: ماشــین آالت طــای اصفهــان در جهان 

شناخته شده است. 
وی، رشد منفی اشتغال در زمینه طا در سال های 
اخیر به دلیل تحریم ها و مخصوصا خودتحریمی 
به ویژه ممنوعیــت واردات مصنوعات طا از طریق 
گمرک ایران و قوانین مالیاتی را مطرح کرد و گفت: 
فعالیت ۱۸۰۰ کارگاه رسمی به ۷۰۰ کارگاه با ۴۰درصد 
ظرفیت کاهش یافته است. همچنین، ۲۷۰۰ واحد 
صنفی طا به نصف یا حــدود ۱۳۰۰ واحد کاهش 
یافته که با اصــاح قوانین و رفــع تحریم ها، می 
توان به تقویت ظرفیت اشتغال و تولید امیدوار بود.   

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طای 
اصفهان از رونمایی نمادهای »اشک زاینده رود« 
در ســه طرح زاینده رود جاری، پل ها و خشــکی 
زاینده رود به خاطر اصفهان بــدون منفعتی برای 
تولیدکننــده و اپلیکیشــن طــا در روز افتتاحیه 

نمایشگاه خبر داد.
محمدرضاخســروی، نایــب رییــس انجمــن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا هم با اشــاره به 
اینکه اصفهان، قطب طای کشــور اســت، تاش 
انجمن بــرای انتقال میز طای کشــور از تهران به 
اصفهان و تصمیم مهم درباره حذف ارزش افزوده 
از اصل طا و اجرت ساخت را حائز اهمیت دانست 
و گفت: اختصــاص ۶هزارو۵۰۰متر به نمایشــگاه 
طای اصفهان،  وسعت بیشتری از نمایشگاه تهران 

را شامل می شود و می توانیم  بهترین نمایشگاه در 
سطح خاورمیانه را در اصفهان برگزار کنیم.

تــی،  نــع صادرا خســروی در صحبــت از موا
گفــت: در ســال ۹۱, ۸۰۰ میلیــون دالر صادرات 
داشــتیم، در حالــی که در ســال گذشــته فقط 
 ۳۰ میلیــون دالر صــادرات از طریــق دورزدن

 تحریم ها کسب کردیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به ایمنی 
ســازی و رعایت اســتانداردهای زیست محیطی 
بــرای کارگاه های طاســازی در اطــراف میدان 
امام)ره( )نقــش جهان( پرداخــت و گفت: طبق 
برنامه،  امســال کلنگ شــهرک طای اصفهان به 
زمین می خورد و تا دو سال آینده، همه کارگاه ها به 

این مکان منتقل خواهند شد.

در نشست پانزدهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته مطرح شد:

تحریم و خود تحریمی؛ موانع جدی در مقابل تولید و صادرات طالی اصفهان

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

چهارشنبه 18 خرداد  1401 / 08  ذی القعده 1443 / 08  ژوئن  2022 / شماره 3546

رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

منبع: ایرنا منبع: ایمنا


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

