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معاون استانداری با اشاره به  راه اندازی طرح بن - بروجن گفته که امنیتی کردن فضا 
برای پیش بردن پروژه ها  کار بسیار نادرستی است؛

در جست و جوی آب

رییس مجمع نمایندگان مجلس استان:

رییس جمهور به زودی 
به اصفهان سفر می کند

هرگونه بارگذاری جدید 
بر زاینده رود تیر خالصی 
بر حیات اصفهان است

تعداد مسافران متروی 
 اصفهان به ۶0 هزار نفر 

در روز رسید

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
از افزایش میزان جریمه به کار گرفتن اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ به 

میزان پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز خبر داد.
حســین باقری بــا بیــان این خبــر، توضیــح داد: طبــق اعــام وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی  و بر اســاس بند »ج« مــاده ۱۱ قانون تنظیم 
بخشــی از درآمدهــای دولت، هــر کارفرمایی کــه از نیــروی کار خارجی 
غیرمجاز اســتفاده یا در مشــاغلی بــه جز شــغل تعیین شــده در پروانه 
 کار اقــدام کند، بــه پنج برابــر حداقل دســتمزد بــرای هر روز اشــتغال 

جریمه می شود.
 وی افزود: با توجه به مصوبه شــورای عالی کار که حداقل دســتمزد روزانه 
امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه 
بابت هر روز اشــتغال غیرمجاز اتبــاع خارجی به میزان پنــج برابر حداقل 

دستمزد روزانه یعنی معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.
مدیــر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اصفهــان تاکیــد کــرد: ایــن میــزان جریمــه در صــورت تکرار 
تخلــف دو برابــر خواهــد شــد و در صــورت اســتنکاف از پرداخــت 

 جریمــه، کارفرمــا مطابــق با مــاده ۱۸۱ قانــون کار بــه محاکــم قضایی
 معرفی می شود.

به موجب ماده ۱۸۱ قانــون کار، به کارگیری اتباع بیگانــه فاقد مجوز کار در 
واحدهای کارگاهی ممنوع اســت و صراحتا اعام شده کارفرمایانی که اتباع 
خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده 
است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده، بپذیرند یا در مواردی 
که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود، مراتب را به وزارت 
کار اعام نکننــد برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تــا ۱۸۰ روز محکوم می 

شوند.
همچنیــن وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســامانه تلفنــی 
۰۲۱۶۳۶۹ را بــرای ارائــه شــکایات و گزارش هــای مردمــی در خصوص 
اشــتغال و به کارگیری نیروهــای خارجی غیــر مجاز توســط کارفرمایان 
اعــام کرده اســت. ایــن اقــدام در راســتای جلــب مشــارکت مردمی 
بــرای صیانــت از نیــروی کار ایرانــی و برخورد بــا کارفرمایــان متخلفی 
 اســت کــه در به کارگیــری نیــروی کار مــورد نیــاز از اتبــاع غیرمجــاز 

استفاده می کنند.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبرداد:

افزایش جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز در سال 1401
رییس اتحادیه صنف خدمات فنی خودروهای ســبک مرکز استان اصفهان 
از صدور فراخوان ثبت نام ارزیابی واحدهای صنفی در طرح »کاســب خوش 
انصاف« خبر داد.روح ا... چلونگر با اعام این خبر گفت: به منظور شناســایی، 
ارزیابی و تقدیر از واحدهای صنفی که با ارائه خدمات با کیفیت حقوق مصرف 
کنندگان را ارج می نهند، طرح کاســب خوش انصــاف در این اتحادیه اجرایی 
می شود.وی با بیان اینکه این طرح با همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: در حال حاضر فراخوان دعوت 
از واحدهای صنفی متقاضی منتشــر شده اســت و واحدهای صنفی در حال 
ثبت نام و ارائه مدارک خود به اتحادیه جهت ارزیابی هستند.رییس کمیسیون 

اقتصادی اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان با اشاره به اینکه صنوف خدماتی 
ظرفیت بسیار مناســبی برای تحقق شعار ســال جاری در زمینه اشتغال زایی 
دارند، خاطرنشــان کرد: این برنامه به منظور بسترســازی برای تحقق شعار 
رهبر معظم انقاب در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.وی تصریح کرد: حمایت 
از واحدهای صنفی خوش انصاف با مردم، در رشد و توسعه کار این واحدهای 
صنفی موثراســت که در نهایت به افزایش اشتغال پایدار در این واحدها منجر 
خواهد شد.چلونگر ادامه داد: واحدهای متقاضی شرکت در این طرح، باید تا 
پایان فروردین اطاعات خود را به اتحادیه ارسال کنند تا ارزیابی آنها صورت گرفته 

و در رقابت واحدهای صنفی خوش انصاف شرکت داده شوند.

اجرای طرح »کاسب خوش انصاف« در اصفهان

آنطور که معاون وزیر راه و شهرســازی گفته است پس از بررسی سه موضوع 
سابقه مالکیت، تاهل و فرم »ج« ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از متقاضیان نهضت 
ملی مسکن حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تایید و برای بررسی شرط سکونت 
پنج ساله به استان های مربوطه معرفی شده اند.برای تمامی ۵ میلیون و ۳۰۰ 
هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن سه شاخص سابقه سکونت، متاهل 
یا سرپرســت خانوار بودن و ســبز بودن فرم »ج« انجام شده که ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر حائز شــرایط شناخته شــدند. این افراد به منظور بررسی شرط 
چهارم مبنی بر سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا به ادارات کل راه و 

شهرسازی یا شهر جدید مربوطه معرفی شده اند.
این خبر را محمود محمودزاده ، معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرده و گفته 
است: کســانی که پیامک دریافت کرده اند مدارک خود را به صورت حضوری 
برای تشکیل پرونده به آدرس اعام شده در پیامک تحویل دهند. پیش از این 
مدارک فقط در سامانه بارگذاری شده بود.به گفته وی، پس از آن که سابقه ۵ 
ساله سکونت در استان کنترل شود، فرد متقاضی برای تشکیل پرونده به نظام 
بانکی معرفی و بعد از افتتاح حساب و واریز وجه به پروژه متصل خواهد شد. 
وی، مبلغ آورده متقاضیان در مرحله اول را ۴۰ میلیون تومان اعام کرده است.
محمودزاده چند روز قبل درباره روند پرداخت آورده متقاضیان به ایسنا گفته 
بود: یک مرحله موقع ثبت نام است. مرحله دوم بعد از فوندانسیون، مرحله 
سوم بعد از اسکلت و سفت کاری و مرحله آخر هم در زمان نازک کاری توسط 
متقاضیان پرداخت می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تزریق 
تسهیات به پروژه ها نیز بیان کرد: تسهیات واحدهای جهش تولید و تامین 
مسکن در ســه مرحله پرداخت می شــود. مرحله اول در زمان فوندانسیون، 
مرحله دوم در زمان اســکلت و  سفت کاری و مرحله ســوم حین نازک کاری 
اســت. در واقع متقاضیان یک مرحله پیش پرداخت دارند که در تسهیات 

نیست.
بنا بر این گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( 
مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه های کان دولت سیزدهم محسوب 
می شــود. دولت با تلفیق دو طــرح »نهضت ملی مســکن« و »اقدام ملی 

مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. 
بانک ها موظف شده اند ســالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیات به طرح 

جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند.
طبق آخرین آماری که محمودزاده،معاون وزیر راه و شهرســازی ارائه داده تا 
روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۳۴ هزار واحد در قالب اقدام ملی و ۳۳۰ هزار 
واحد در قالب نهضت ملی مسکن، در مجموع ۸۶۴ هزار واحد یا تکمیل شده 
یا آماده عملیات اجرایی است. گفته می شود تاکنون حدود ۴۰ هزار واحد در 
دو طرح مذکور افتتاح شده است. بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، برای یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم زمین تامین شــده اســت. مجموعا در دو طرح 
حمایتی نهضت ملی مســکن و اقدام ملی بیش از  ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کرده اند که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر پس از بررســی سه شرط عدم 
سابقه مالکیت، تاهل و سبز بودن فرم »ج« تایید شدند.وام این واحدها در 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کان شهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استان ها ۳۵۰ 
میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روســتاها ۲۵۰ میلیون تومان با 
نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق آخرین اعام محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن 
۴.۵ میلیون تومان خواهد بود. از سوی دیگر اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن 
قیمت واحدهای مذکور در بلوک های باالی شش طبقه را بین ۶ تا ۶.۵ میلیون 

تومان در هر متر مربع اعام کرد.

حدود نیمی از متقاضیان نهضت ملی مسکن تایید شدند

 الدحیل-سپاهان؛ هفته 
دوم مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا

مصاف برای 
صعود

ردپای قاتل کوچک در چهارباغ بزرگ؛
میراثی که می سوزد!

تبعات پنهان کرونا در بام ایران 
درحال رخ نمایان کردن است؛
 ضربه کاری کرونا
 به کودکان کار
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تکمیل 5 طرح بزرگ عمرانی 
در اصفهان در اولویت است

پل شهرستان تنها مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون در ماه رمضان

 مارها  از جان اصفهان 
چه می خواهند؟!

 آتش نشانی نسبت به افزایش ورود مارها 
به کالن شهر تاریخی ایران هشدار داد؛

7

جانمایی آرامستان 
 بهارستان تا یک ماه
 دیگر انجام می شود
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حضور کم سابقه »پوتین« در انظار عمومی با کیف هسته ای
رییس جمهور روسیه که از زمان حمله به اوکراین به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود، در مراسم 
خاکسپاری والدیمیر ژیرینوفسکی، سیاستمدار افراطی ملی گرا حاضر شده است.والدیمیر پوتین 
در مراسم تدفین ژیرینوفسکی، کیف هسته ای خود را به همراه برد و با این کار نگرانی از یک حمله 
هسته ای بالقوه را افزایش داد.  روس ها سه کیف هسته ای موازی دارند که  اولی در دست رییس 
جمهور، دومی در دست رییس ستاد مشترک سه قوا و ســومی در اختیار وزیر دفاع قرار دارد. این 
سری چمدان بخشی از سیستم ارتباطات و فرماندهی کل ارتش روسیه »کازبک« است. این نام از 
نام سیگار برگ مورد عالقه استالین گرفته شده. روس ها می بایستی الزاما سه نفره و پشت سر هم 

فرمان حمله را صادر کنند. رییس جمهور آمریکا هم چنین کیفی دارد.

توافق امنیتی چین ، آمریکا را نگران کرد
سفر کم سابقه دو دیپلمات بلندپایه آمریکایی به جزایر ســلیمان، حاکی از نگرانی عمیق واشنگتن 
از توافق امنیتی است که چین با این کشور حوزه پاسیفیک امضا خواهد کرد.فایننشال تایمز از قصد 
»کورت کمپبل« از دیپلمات های با سابقه آمریکا، برای سفر به جزایر سلیمان خبر داد.چنین سفر کم 
سابقه ای به جزایر سلیمان نشان از حساسیت واشنگتن نسبت به پیمان امنیتی قریب الوقوع میان 
این کشور اقیانوس آرام و چین دارد.»دانیل کریتنبرینگ« معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق 
آسیا و آسیاپاسیفیک هم احتماال در این سفر، کمپبل را همراهی می کند.پیش تر، »ماناسه سوگاواره« 
)Manasseh Sogavare( نخست وزیر جزایر سلیمان گفته بود که این کشور به رغم برنامه ریزی 

برای امضای توافق امنیتی با پکن، به چین اجازه ساخت پایگاه نظامی در خاک خود را نخواهد داد.

ابتکار عمل »حکیم« برای خروج از بن بست سیاسی عراق
رهبر جریان حکمت ملی عراق ابتکار عملی را برای پایان دادن به بن بست سیاسی در کشورش که از 
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته ادامه دارد، ارائه کرد.به نقل از العربیه، عمار الحکیم، 
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ابتکار خود که شامل چندین محور است، از همه طرف ها خواست 
تا پای میز گفت وگو بنشینند  و »بدون پیش شرط یا محدودیت« به بررسی راهکارهایی برای حل 
بحران بپردازند.طبق اعالم خبرگزاری رسمی عراق الحکیم همچنین از همه طرف ها خواست طبق 
قانون اساسی از طریق نمایندگان شان در پارلمان فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند.بزرگ ترین 
مولفه این ابتکار حل موضوع ریاســت قوای ســه گانه از طریق تفاهم اعضــای احزاب بین خود و 

موافقت با نامزد مورد توافق اکثریت کردها، سنی ها و شیعیان است.

اتحادیه اروپا برای تونس، شرط گذاشت
اتحادیه اروپا اعالم کرد که حمایت مستمر از تونس مشــروط به بازگشت مسیر دموکراتیک و نهادهای 
قانون اساسی در آن کشور است، این درحالی است که مخالفان رییس جمهور تونس بیان کردند که طرح 
رییس جمهوری مبنی بر انتخابات پارلمانی مبتنی بر سیســتم رای گیری فردی غیرقانونی است و آن 
را قبول ندارد.نبیله مصرالی، سخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد:اتحادیه اروپا 
انتظار دارد که در سریع ترین زمان ممکن نهادها و موسسات قانونی در تونس شروع به کار کنند و اقدامات 
اصالحی اتخاذ شده توسط رییس جمهور تونس می بایست مورد اجماع و توافق همه طرف ها و بازیگران 
سیاسی و اجتماعی در آن کشور باشند.در همین حال، هیئت اتحادیه اروپا در تونس اعالم کرد که قرار است 
اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا برای رایزنی در مورد مسیر تونس به سمت اصالحات سیاسی 
و بازگشت به ثبات نهادی، به این کشور سفر کنند.در سفر ۱۱ تا ۱۳ آوریل، مقامات و اعضای کمیته روابط 
خارجی  پارلمان اروپا به تونس با قیس سعید و نمایندگانی از دولت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی دیدار 

خواهند کرد تا درباره چگونگی ادامه حمایت اتحادیه اروپا از تونس بحث و گفت وگو کنند.

واشنگتن پست به نقل از مقام ارشد آمریکایی:

»بایدن« قصد ندارد سپاه را از لیست  گروه های تروریستی  خارج کند
به رغم اینکه دســتیابی به توافق نهایی با ایران در انتظار تصمیم سیاسی 
آمریکا درخصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی اســت، روزنامه 
واشنگتن پست، در گزارشی مدعی شد: تقاضای ایران از آمریکا برای خارج 
کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان های تروریستی 
خارجی به اصلی ترین مانع در مقابل توافق با ایران تبدیل شــده اســت.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با بیان اینکه دولت آمریکا از مذاکره با 
ایران کناره گیری نمی کند، نوشت: کشورهای اروپایی از آمریکا خواسته اند تا 
راه حلی پیدا کند که توافق هسته ای با ایران حفظ شود.این رسانه آمریکایی 
به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شــد: دولت جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا قصد ندارد سپاه را از این فهرست حذف کند.واشنگتن پست 
به نقل از این مقام آمریکایی ادعا کرد: دســتیابی بــه توافق بر عهده ایران 
اســت. رییس جمهور آمریکا به اصول پایه ای پای بند است و ایرانی ها با 
دیدگاه های ما آشنا هستند.این رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: کشورهای 
اروپایی از آمریکا خواسته اند تا راه حلی پیدا کند که توافق هسته ای با ایران 
حفظ شود.واشنگتن پست ادامه داد: دولت آمریکا از مذاکره با ایران کناره 
گیری نمی کند و ممکن اســت با کمک متحدان اروپایی به دنبال راه حلی 
قابل قبول باشد که خواسته بایدن در خارج نکردن سپاه را برآورده کند.این 
رسانه آمریکایی در ادامه افزود: با این حال دولت بایدن نمی خواهد عقب 
نشینی کند و این به صورت کلی یک مس وله نمادین است.واشنگتن پست 
همچنین در تداوم ترس آمریکا از نفوذ منطقه ای ایران مدعی شــد: سپاه 
باید برای خارج شدن از این فهرست تالش کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا پیش تر در مصاحبه  با شبکه خبری ان بی سی، ضمن اینکه 
درباره خروج سپاه از فهرست موسوم به سازمان های تروریستی خارجی 
اظهار نظر صریحی نکرد، بار دیگر ادعاها را تکرار  کرده و درباره مذاکرات وین 
اظهار داشت: چندان به رســیدن به توافق خوش بین نیستم.وزیر خارجه 
آمریکا در پاسخ به این پرســش که آیا سپاه همچنان سازمان تروریستی 
باقی خواهــد ماند، اظهار کــرد: نمی خواهم به جزئیات مذاکرات اشــاره 
کنم.در همین ارتباط، کریس مورفی، ســناتور دموکرات آمریکایی بامداد 
پنجشنبه در برنامه پرسش  وپاسخ خبری در شــبکه »ام  اس  ان  بی  سی« 
حاضر شد. بخشی از سواالت از این سناتور مربوط به مذاکرات لغو تحریم 
در وین بود.مورفی در این گفت وگو از رییس  جمهور آمریکا خواست، اجازه 
ندهد مالحظات سیاســی، مانع از حصول توافق هســته  ای با ایران شود. 
قانون گذار ارشد و هم حزبی جو بایدن در این مصاحبه اذعان کرد: جنجال  ها 
و »مالحظات سیاسی« در آمریکا مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین شده 
و به دولت جو بایدن توصیه کرد با برداشتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از فهرست سازمان های تروریستی، راه را برای حصول توافق با ایران باز کند.

اندریا میشل، خبرنگار آمریکایی در بخشی از این مصاحبه به گفت وگوی خود 
با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد و از کریس مورفی، نماینده 
ایالت کنتیکت در مجلس سنای آمریکا پرسید: »من می خواستم از شما 
سوالی درباره ایران داشته باشــم چون صبح پنجشنبه، من از وزیر خارجه 
بلینکن درباره ایران سوال کردم و او به من گفت »آنقدرها درباره چشم انداز 
رسیدن به یک توافق هسته  ای جدید با ایران خوش بین نیستم. )خطاب به 
سناتور مورفی(  از نظر شما این موضوع، تهدیدی بزرگ است؟«این سناتور 
دموکرات عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در جواب گفت: 
»این یک خطر بزرگ اســت. اگر ما نتوانیم به یک توافق با ایران برسیم، 
ایران به معنای واقعی کلمه در آستانه دستیابی به سالح اتمی خواهد بود. 
همین حاال که داریم صحبت می کنیم، آنها تنها چند هفته با داشــتن مواد 
)اتمی( کافی برای تولید سالح فاصله دارند و این موضوع حتما یک مسابقه 
تسلیحاتی را در خاورمیانه کلید خواهد زد و مدت زیادی طول نخواهد کشید 
که سعودی  ها، اماراتی  ها و ترکیه  ای  ها شــروع به در پیش گرفتن برنامه 
سالح اتمی بکنند، این چه فاجعه  ای برای ایاالت متحده خواهد بود. من 
امیدوارم دولت جو بایدن بتواند به یک توافق برســد و امیدوارم آنها اجازه 
ندهند مالحظات سیاسی در ایاالت متحده مانع این توافق شود.«مورفی در 
ادامه مدعی شد: »یک توافق روی میز وجود دارد که مانع دستیابی ایران به 

سالح اتمی خواهد شد و دولت بایدن این توافق را امضا کند و به ما )اعضای 
دموکرات کنگره( اجازه بدهد که این توافق را در کنگره به دیگران بقبوالنیم. ما 
این کار را انجام خواهیم داد و آرای کافی برای آن را کسب خواهیم کرد البته 
من دارم کمی نگران می شوم که دولت )بایدن( در حال نظاره کردن واقعیت 
عرصه سیاسی در ایاالت متحده درباره این موضوع است که   آیا ما باید وارد 
توافقی شویم که جهان را در برابر سالح اتمی حفاظت خواهد کرد.«اظهارات 
کریس مورفی درباره خروج نام ســپاه از لیست گروه های تروریستی در 
حالی است که ژنرال مارک میلی، رییس ســتاد مشترک ایاالت متحده 
پنجشنبه شب مخالفت خود را با خروج نام نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از فهرست آمریکا درباره گروه های تروریستی اعالم کرد. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک میلی در جلسه کمیته نیروهای مسلح 
مجلس ســنای آمریکا گفت: از حذف نام نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از لیست سازمان های تروریستی خارجی حمایت نمی کنم.

خروج یا عدم خروج سپاه پاسداران انقالب از لیست تحریم ها همچنان به 
عنوان یکی از مسائل مهم در مذاکرات وین باقی مانده است. آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا ادعاهای خود درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران را 
تکرار کرد؛ اما بدون ارائه توضیح درباره خروج یا عدم خروج سپاه از لیست 

تحریم ها گفت، وارد جزئیات نخواهد شد.

وزیــر خارجــه کویــت در گفــت وگویــی تلفنی از 
امیرعبداللهیان برای ســفر به این کشور دعوت و بر 
موضع حمایتی کویت از مذاکره و گفت وگوی منطقه 
ای و همچنین توسعه مناسبات با ایران تاکید کرد.

وزیر خارجه کشــورمان در این تماس تلفنی،  ضمن 
تبریک مــاه مبارک رمضان به دولــت و ملت کویت 
درباره مسائل مورد عالقه فیمابین از جمله مناسبات 
دوجانبه، تحوالت منطقه ای و بین المللی به گفت و گو  
پرداخت.وی  ضمن اعالم آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای بسط مناسبات دوجانبه با کویت و انجام 
گفت و گوهای منطقه ای، تاکید کرد: دولت جمهوری 
اسالمی ایران در چهارچوب اولویت سیاست توسعه 

همه جانبه روابط با همسایگان، عالوه بر گفت وگو ، 
بر همکاری عملی منطقه ای تاکید دارد و ما همکاری 
منطقه ای را به نفع امنیت، پیشرفت و توسعه منطقه 
می دانیم.امیرعبداللهیان، برقراری آتش بس موقت 
در یمن را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران از برقراری آتش بس در یمن استقبال 
کرد و در ادامه بر ضرورت رفع کامل محاصره انسانی و 
ارسال کمک های انسانی به یمن تاکید دارد.وزیر امور 
خارجه کشورمان در بخش دیگری از این گفت وگوی 
تلفنی با همتای کویتی آخریــن وضعیت مذاکرات 
وین برای لغو تحریم ها را مورد اشاره قرار داد و  روند 
مذاکرات را تبیین کرد. شــیخ احمــد ناصر الحمد 

الصباح، وزیر امور خارجه کویت نیز در این گفت و گوی 
تلفنی متقابال ماه مبارک رمضان را به همتای ایرانی 
خود، دولت و مردم ایران تبریک گفت و بر عزم این 
کشور برای توسعه مناسبات با ایران تاکید کرد.وزیر 
امور خارجه کویت ابراز امیدواری کرد با استمرار آتش 
بس، زمینه ســاز گفت وگوهای یمنی و حل و فصل 

بحران یمن شود.

عزم کویت برای توسعه مناسبات با ایران

ایران فهرست تحریم مقامات آمریکایی را به روزرسانی کرد؛ 

از وکیل ترامپ تا فرمانده سابق سنتکام
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری را به روزرسانی کرد. در لیست 
جدید اسامی جولیانی )وکیل سابق ترامپ(، فرمانده سابق ستاد مشترک آمریکا و فرمانده سابق نیروهای چندملیتی در عراق، فرمانده سابق سنتکام، فرمانده 
سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان به چشم می خورد.در بیانیه وزارت خارجه در ارتباط با این به روزرسانی آمده است: وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران در اجرای قانون »مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، به ویژه مواد 4 و 5، اشخاص آمریکایی ذیل الذکر را به 
دلیل اقدامات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم و نیز نقض فاحش حقوق بشر، تحت تحریم های مندرج در قانون فوق قرار می دهد. اشخاص مذکور، 
حسب مورد، در حمایت، سازماندهی، اعمال و تشدید اقدامات زورمدارانه یک جانبه )تحریم های جنایتکارانه( آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران، 
تامین مالی و حمایت از گروه های تروریستی و اقدامات تروریستی و همچنین حمایت از اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه علیه ملت 
مظلوم فلسطین، نقش داشته اند.بر این اساس، جمهوری اسالمی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز مبارزه با تروریسم و تامین 

مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم ایاالت متحده آمریکا، تحریم های مندرج در قانون مذکور را علیه اشخاص فوق اعمال می کند.

خبر روز

توقیف کشتی خارجی در خلیج فارس؛ 11 خدمه بازداشت شدند
رییس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند کشــتی خارجی حامل ۲۲۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس خبر داد.مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با هماهنگی 
مقام قضایی، نیروهای ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از شناسایی یک فروند 
کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.وی 
تصریح کرد: در بازرسی از این شــناور بیش از ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است 
و ۱۱ خدمه خارجی آن نیز پس از دســتگیری، جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در 
بازداشت به سر می برند. وی در ادامه افزود: یک فروند لنج ایرانی حامل ۲۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق 
نیز که قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته اســت، توسط تفنگداران سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در آب های سرزمینی کشورمان توقیف شده که در نتیجه این عملیات نیز ۳خدمه این 

شناور بازداشت شده اند.

رییس سازمان انرژی اتمی:

  آژانس بین المللی انرژی اتمی
 به اجرای وظایف قانونی خود متعهد باشد

رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم شانزدهمین ســالروز ملی فناوری هسته ای گفت :  همزمان 
انتظار داریم با سیاست شفاف سازی صورت گرفته، این نهاد بین المللی نیز نسبت به اجرای وظایف 
قانونی خود متعهد باشد و بیش از این در مقابل زیاده خواهی ها و فشارها و عملیات مخرب دشمنان 
ملت ایران وادادگی نشان ندهد.اسالمی طی سخنانی در این مراسم  اظهار کرد: اکنون پس از سپری 
شدن نزدیک به نیم قرن از حیات پر برکت سازمان انرژی اتمی ایران و ورود پیروزمندانه تالشگران 
و متخصصان صنعت هسته ای کشور به قرن جدید، با عنایات خداوند متعال توانستیم در این مدت 
کوتاه از دولت سیزدهم با نگاهی آسیب شناسانه و کامال سنجیده، وضعیت عملکرد گذشته و شرایط 
کنونی سازمان را ارزیابی کنیم. از این رهگذر با هم اندیشی و تشکیل کارگروهی از جامعه نخبگان، سند 
جامع راهبردی صنعت هسته ای را تهیه کنیم.وی افزود: فقدان این سند یکی از اساسی ترین نواقص 
سازمانی بوده که در بررسی های کارشناسی انجام شده در کارگروه های مطالعات جامع وضعیت موجود 
کشور که توسط جناب آقای رییسی سازماندهی شده بود، بعنوان یک نکته مهم و پایه ای به آن اشاره 
شده و به عنوان یکی از نکات برجسته در سند تحول دولت سیزدهم مورد توجه واقع  شده است.وی 
با بیان اینکه کلیه اسناد تهیه شده در زمره کاستی هایی بودند که قبـال در کارگروه های تشکیـل شده در 
بررسی کارشناسی کارگروه های منتخب آقای رییس جمهور محترم مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته 
بود، گفت: امروز به یاری خداوند متعال ما می توانیم ادعا کنیم که اولین دستگاه در دولت سیزدهم 
هستیم که در راستای سند تحول دولت، نقشــه راه و برنامه تحولی سازمان را تهیه کرده ایم و آن را به 

یاری خداوند متعال عملیاتی می  کنیم.

واکنش رییس حزب وطن ترکیه به لغو سفر اردوغان به تهران
»دوغو پرینچک« رهبر حزب وطن ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »اولوسال« اظهاراتی در رابطه با 
مسائل روز داخلی ترکیه مطرح کرد.وی درباره لغو سفر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به 
ایران گفت: لغو این سفر، پشت پا زدن به یک شانس است. چقدر خوش شانس هستیم که همسایه 
هایی مانند ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، ســوریه داریم. تمامی اینها تولیدکنندگان گاز طبیعی، 
گازوییل و نفت دنیا هستند. ترکیه هم با بحران انرژی مواجه است. معلوم است که آقای رییس جمهور 
با لغو سفر به ایران در چنین شرایطی، به شانس ترکیه پشت پا می زند. به نظر ما لغو این سفر اشتباه 
است. پرینچک با اشــاره به این موضوع اضافه کرد: یکی از مهم ترین علل تورم در ترکیه، هزینه های 
انرژی است. ترکیه با بررسی بسیار دقیق جغرافیای خود، می تواند به خوبی از فرصت ها با کشورهای 

همسایه تولید کننده انرژی استفاده کند. 

کافه سیاست

نماینده پیشین مجلس:

 طرح صیانت به صحن 
بیاید، قطعا رای نمی آورد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر نمایندگان برای آوردن طرح صیانت 
به صحن صداقت داشته باشــند و بازگشت 
این طرح به صحن بیشــتر جنبه شــعاری 
نداشــته باشــد و هدف خاصی هم از آوردن 
دوباره آن دنبال نشــود، قاعدتا رای نمی آورد.

بهرام پارسایی درباره درخواست ۱۸5 نماینده 
برای بازگشــت طرح صیانــت از کاربران در 
فضای مجازی از کمیســیون مشــترک به 
صحن مجلس و رای گیری آن توسط تمامی 
نمایندگان و نگرانی هایی که وجود دارد مبنی 
بر این که شــاید این بازگشت به صحن برای 
این باشد که طرح با رای باال به تصویب برسد و 
بعدها حرف و حدیثی به دنبالش نباشد، گفت: 
اگر صداقت در گفتار و کردار نمایندگان وجود 
داشته باشد این طرح در صحن رای نخواهد 
آورد.این نماینده پیشــین مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: اگر صداقتی وجود داشته 
باشــد و این بازگشت بیشــتر جنبه شعاری 
نداشته باشد و هدف خاصی هم از آوردن طرح 
به صحن دنبال نشــود، قاعدتا رای نمی آورد 
و جای نگرانی نیســت اما اگر هدفمند باشد 
و یا سیاســتی پشــت بازگرداندن این طرح 
باشد، تهدیدی برای آزادی های اجتماعی که 
بخش عمده اش در فضــای مجازی صورت 

می گیرد، است.
وی درباره این که بزرگ ترین انتقاد به مجلس 
دهم این گونه مطرح می شد که نمایندگانش 
کاری کرده انــد کــه دیگر مجلــس در راس 
امور نیســت، امروز هم مشــاهده می کنیم 
نمایندگان مجلس یازدهــم آنچنان اراده ای 
برای تصمیم گیری ندارند. پارسایی تاکید کرد: 
بخش عمده انتقادات به مجلس از ناکارآمدی 
خود نمایندگان نشأت می گیرد. ما صدایی از 
نمایندگان مجلس با وجــود  اینکه تریبون و 
فرصت هایی را در اختیار دارند، نمی شــنویم. 
نمایندگان،  وزرا را می توانند استیضاح کنند و 
یا سوال بپرسند و این کلیت مجلس است اما 

چنین روندی را مشاهده نمی کنیم.

بین الملل

شرایط شرکت در مزایده:
۱- واریز مبلغ شرکت در مزایده بحساب سیبای ۰۱۰5۱9۳۳96۰۰۳ بنام شهرداری و 

یا اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر 
۲- محل دریافت اســناد مزایده: شــهرداری مبارکــه، امور قراردادهــا – تماس: 

 ۰۳۱ -5۲4۰۲۰۲۱
۳- مبلغ خرید اسناد: ۸6۲/5۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 
۱4۰۱/۰۲/۰7 خواهد بود.

5- مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستی پیشــنهادات خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۰ به دبیرخانه محرمانه حراست این 
شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

6- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم 
خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارســالی  مختار می باشد و به پیشنهادات 
مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشــروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
۸- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱4 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۱ 

9- ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تجدید آگهی مزایده عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف:1299291

نوبت اول

شماره مجوز شورای 
نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه موضوع مورد اجارهاسالمی شهر مبارکه

مبلغ شرکت مدت اجارهکارشناس رسمی دادگستری
توضیحاتدر مزایده

-۱۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریالیکسالماهیانه ۱9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالاجاره بازار روز قهنویه و دهنو۱4۰۰/۱۳۱5 -۱4۰۰/۱۱/۳

دستگاه مزایده گذار: شهرداری مبارکه 
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رییس مجمع نمایندگان مجلس استان:

رییس جمهور به زودی به اصفهان سفر می کند
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: رییس جمهور به زودی به اســتان اصفهان سفر 
می کند. عباس مقتدایی با بیان اینکه برای حل برخی از چالش های اســتان اصفهان نیازمند عزم 
ملی هستیم، اظهار داشت: در این زمینه باید هماهنگی و وفاق بین بخشی ایجاد شود تا بتوان موفق 
عمل کرد.وی افزود: رییس جمهور به زودی به اصفهان ســفر می کند و باید با هماهنگی و همدلی 

مشکالت را مطرح و برای حل آن پیگیری الزم را داشته باشیم.

 شناسایی  بیش از ۷ هزار مورد تغییر کاربری
 در سطح استان اصفهان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ هزار و ۱۸۵ 
مورد شناسایی تغییر کاربری در سطح استان داشتیم و باید اشاره داشت که آمار شناسایی زمین 
خواری  نسبت به ســال ۹۹، ۳۵ درصد افزایش داشته است.براســاس قانون رفع تصرف و حفظ 
اراضی کشاورزی، بخشی از زمین های استان از دســت متصرفان و سودجویان خارج شد. محمد 
تقی فرهادی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، با اشاره به اجرای طرح حفظ 
کاربری اراضی در شهرستان ها اظهار داشت: یکی از اساسی ترین وظایف جهاد کشاورزی برخورد با 
متخلفان زمین خواران است و در همین راستا در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ هزار و ۱۸۵ مورد شناسایی تغییر 
کاربری در سطح استان داشتیم. وی افزود: خوشبختانه به همت گروه های گشت این اتفاق افتاد 
و تقریبا ۵ هزار ۳۴۰ مورد از این موارد در محاکم قضایــی و در قالب اجرای تبصره 2 ماده ۱۰ قانون 
مطرح شد و در طول یک سال، یک هزار و 6۹۵ مورد از این احکام اجرا و آزادسازی شد.مدیر امور 
اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: حدود 2۱۸ هکتار از اراضی مرغوب استان 
باتوجه به سودی که سودجویان  و دالالن در این کار داشتند، متاسفانه دچار تغییر کاربری شده بود. 
آمار شناسایی زمین خواری  نسبت به ســال ۹۹، ۳۵ درصد افزایش داشته که نشان دهنده همتی 

است که همکاران در برخورد با متخلفان داشته اند.

 صادرات 30 میلیون دالر فرآورده  خام دامی
 از اصفهان  به خارج کشور

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت:افزون بر 2۸ میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی به ارزش ۳۰ 
میلیون دالر سال گذشته از استان اصفهان به خارج کشور صادر شد.شهرام موحدی  اظهار کرد: صادرات 
۳۰ میلیون دالر کاال با بیش از یک هزار و 6۳۸ فقره گواهی بین المللی صادر شده از سوی دامپزشکی 
استان اصفهان انجام شده است.میزان صادرات فرآورده های خام دامی سال گذشته نسبت به سال 
۱۳۹۹ یکسان بوده ؛ اما به طور قطع در صورت رفع مسائل و مشــکالت تحریم ها و مراودات بانکی، 
صادرات بسیار بیشتر خواهد شد.به گفته وی، صادرات فرآورده های خام دامی شامل فرآورده های 
خوراکی و غیر خوراکی می شود که محصوالت بسیار متنوعی از استان از جمله پنجه پای مرغ، عسل، 
تخم مرغ، پنیر، شیر خشک، خامه پاستوریزه، خامه استریل، پر شترمرغ، روغن های صنعتی طیور 
و پودر ماهی به کشور های مختلف جهان صادر شده است.صادرات فرآورده های خام دامی ارز آوری 
و اشتغال زایی خوبی برای کشور به دنبال دارد و اینگونه صادرات استان هر سال بهتر از گذشته شده 
اســت.موحدی افزود: هنگ کنگ، ویتنام، تایلند، غنا، عراق، قطر، افغانستان، سوریه، گرجستان، 
پاکستان، مالزی، عمان، کنیا، ترکمنستان، ارمنستان، روسیه، استرالیا و ترکیه مهم ترین کشور های 
هدف صادراتی استان اصفهان محسوب می شوند.هیچ کدام از محصوالت و فرآورده های خام دامی 
صادراتی استان اصفهان از کشور های هدف برگشت نخورده و تمام صادرات انجام شده مطابق آخرین 

دستورالعمل های بین المللی بوده و مورد تایید کشور های مقصد قرار گرفته است.

معاون استانداری با اشاره به  راه اندازی طرح بن - بروجن گفته که امنیتی کردن فضا برای پیش بردن پروژه ها  کار بسیار نادرستی است؛

در جست و جوی آب

پس از چندین سال حرف و حدیث بر سر  مهسا نعمتی
طرح های جدیــد آبی بارگــذاری بر روی 
زاینده رود و توقف های چندین باره آنها ظاهرا برای سال جدید وزارت نیرو 
عزم جدی برای راه اندازی این طرح ها دارد. این رد حالی است که وضعیت 
آبخوان ها و تامین آب به خصوص برای محیط زیست اصفهان در آستانه 
بحران قرار گرفته است؛ اما ظاهرا قرار نیست هیچ فکری به حال وضعیت 
موجود منابع آبی اصفهان اندیشــیده شــود. حاال کار به جایی رسیده که 
مقامات استان هم نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در تهران ابراز نگرانی می 
کنند. این نگرانی ها وقتی باال گرفت که رییس کمیته آب مجلس رســما 
اعالم کرد طرح بن- بروجن به اجرای هیچ طرحی گره نخورده و امسال به 
بهره برداری خواهد رســید؛ پروژه ای که بارها نمایندگان اصفهان، فعاالن 
محیط زیست و کشاورزان نسبت به اجرای آن هشدار داده و آن را زمینه ساز 
نابودی زاینده رود می دانند. امیر قلی جعفری، نماینده بروجن گفته: پروژه 
بن- بروجن یک پروژه قانونی است و به هیچ پروژه دیگری هم گره نخورده 
و در حال انجام است و امیدواریم بر اســاس قول دولت، در سال جاری 
افتتاح شــود.رییس کمیته آب مجلس شــورای اسالمی ضمن تکذیب 
شایعات اخیر در خصوص توافقات پنهانی پیرامون طرح های انتقال آب، 
آخرین وضعیت پروژه های انتقال آب از جمله بن- بروجن و بهشت آباد را 

تشــریح کرد.رییس کمیته آب مجلس شــورای اســالمی گفت: پروژه 
بهشــت آباد همچنان هیچ مجوزی ندارد و همان مطالبی هم که در اواخر 
دولت قبلی مطرح شد در خصوص سه قسمت کردن پروژه اساسا غلط و 
غیرقانونی بود.جعفری اضافه کرد: پرونده حفر تونل به منظور انتقال آب 
بسته شده و دولت هم اجازه چنین کاری را نمی دهد.وی عنوان کرد: اگر 
مازاد آب در بهشــت آباد وجود داشته باشد به شــیوه صحیح انتقال پیدا 
می کند، حفر تونل به این منظور توسط مصوبه شــورای عالی آب منتفی 

است.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از نظر مجلس 
پروژه بهشت آباد غیرقانونی است، تاکید کرد: هیچ توافق پنهان و آشکاری 
برای پروژه های آبــی وجود ندارد.جعفری افــزود: در دولت قبل اهتمام 
کافی برای اتمام این پروژه وجود نداشت چرا که 2 سال پروژه تعطیل بود 
و با شروع به کار مجلس فعلی و انتخاب پیمانکار جدید عملیات ساخت 
شروع شد. در حالی که این نماینده اجرای طرح را قانونی می داند معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نسبت به هر نوع اقدام بر زاینده 
رود هشدار داده و امنیتی کردن مسئله آب از ســوی وزارت نیرو را  کاری 
اشتباه می داند. مهران زینلیان با اشاره به مخالفت جدی استان اصفهان 
با اجرای طرح بن -بروجن گفت: قطعا با این موضوع مخالفیم چون آن 

را یک کار غیرکارشناسی و نادرست و برخالف مصوبات قبلی شورای عالی 
امنیت کشور و شــورای عالی آب می دانیم.زینلیان درباره تصویب اجرای 
طرح بن -بروجن اظهار کرد: اطالعات دقیقی در این باره نداریم یعنی رسما 
چیزی به استان اعالم نشده؛ اما بر اساس شواهد، این خبر درست است 
یعنی تصمیم گرفته اند که این خط انتقال آب اجرا شود.وی با اشاره به اینکه 
هیچ تفاوتی بین نیازهای بن- بروجن در چهارمحال و بختیاری و زیار - 
ورزنه در اصفهان وجود ندارد، گفت: هیچ تفاوتی بین برادران ما در اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری نیســت؛ اما باید مشکل درســت و اصولی حل 
شود. به دلیل نبود پشتوانه کارشناسی و فنی و مغایرت با مصوبات مراجع 
ذی صالح درگذشته، این طرح را نادرست می دانیم و به طور کلی می توان 
گفت که وزارت نیرو یک رویکرد درست و منطقی در پیش نگرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با انتقاد از اینکه وزارت 
نیرو برنامه جامعی برای حل چالش آب ندارد، خاطرنشان کرد: امنیتی 
کردن فضا برای پیش بردن پروژه ها کار بسیار نادرست و غیرمنطقی بوده 
و الزم است که موضوع با تدبیر همه جانبه و مبتنی بر عدالت حل شود چرا 
که بر این باوریم که مسئله آب برای فالت مرکزی ایران قابل برنامه ریزی 
و حل شدنی است.زینلیان با اظهار نگرانی از در پیش گرفتن رویکرد بسیار 
نادرست در وزارت نیرو درباره اجرای طرح های انتقال آب، افزود: از عملکرد 
وزارت نیرو و نتایج آن نگرانیم. جای تاســف دارد که متولیان امر بدون در 
نظر گرفتن ســوابق طرح و به رغم عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در قبال 
مردم، تصمیم گیری می کنند و تمام و توان مان را به کار می گیریم و همه 
درخواست مان این است که قانون اجرا شــود و این اتفاق نیفتد و باید از 
آن جلوگیری شود.وی با اشاره به اینکه وزیر نیرو به قول های خود درباره 
اصفهان عمل نکرده اســت، گفت: انتظار داریم نمایندگان مردم اصفهان 
هوشیارانه نسبت به مطالبه گری از مسئوالن مرتبط اقدام  کرده و درباره این 
تصمیم از وزارت نیرو سوال کنند چون حل بحران آب راهکارهای درست و 
منطقی دارد و دست کم باید افق آینده روشن باشد.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان همه ارگان های دولتی را در حل این مشکل 
مسئول دانست و تاکید کرد: این وظیفه همه ارگان هاست که دست کم برای 
تبیین موضوع و اعالم نظر کارشناسی اقدام کنند زیرا اصال منطقی نیست 
که بدون در نظر گرفتن واقعیت های میدانی و از راه دور برای اصفهان نظر 
بدهند.در شرایط کنونی بحران آب برای اصفهان می تواند زمینه ساز بحران 
های امنیتی برای دیگر استان ها شود در حالی که وعده آبی سال گذشته 
دولت و وزارت نیرو برای کشاورزان به بهانه نبود آب کافی و بارندگی ها ، نیمه 
کاره ماند حاال اجرای این طرح جدید آبی تبعیض دیگری خواهد بود که 

ضررهایی فراوانی برای کشاورزی و محیط زیست استان خواهد داشت.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: اکنون 
در ایران، خودروهایی کــه ارزش واقعی آن ها کمتر 
از ۵۰۰ میلیون تومان اســت، با قیمت های بیش از 
پنج میلیــارد تومان به فروش می رســد. همچنین 
خودروهای تولیــد داخل با قیمت هــای پنج برابر 
قیمت واقعــی ارزش آن در دنیا به دســت مصرف 
کننده ایرانی می رسد.فرشــاد پرویزیان ، اظهار کرد: 
برای ساماندهی بازار خودروی ایران، ابتدا دولت باید 
از این صنعت و بازار کامال خارج شود.وی با بیان اینکه 

باید بازار خودروی ایران رقابتی شود، افزود: فقط در 
صورتی که واردات خودرو آزاد شــود، بازار آن رقابتی 
خواهد شد.نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران 
گفت: اکنون در ایران، خودروهایی که ارزش واقعی 
آن ها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است با قیمت های 
بیــش از پنج میلیــارد تومان به فروش می رســد؛ 
همچنین خودروهــای تولید داخل بــا قیمت های 
پنج برابر قیمت واقعی ارزش آن در دنیا به دســت 
مصرف کننده ایرانی می رســد.پرویزیان اضافه کرد: 
دلیل اصلی این تناقض هــا، نبود رقابت و انحصاری 
بودن صنعت خودرو در ایران است؛ مردم هم چاره ای 
ندارند جز اینکه همین خودروها را با قیمت های غیر 
واقعی خریــداری کنند.وی ادامــه داد: تا زمانی که 

رقابتی وجود نداشته باشد، خودروسازان دلیلی برای 
ســاخت خودروی با کیفیت تر ندارند.نایب رییس 
انجمن اقتصاددان ایران گفت: مخالف تولید خودرو 
در کشور نیستیم؛ اما تولید خودرو باید در بازار رقابتی 
انجام شود، جلوگیری از واردات هم مانع ایجاد فضای 
رقابتی در بازار خودرو شده است.پرویزیان اضافه کرد: 
راهکار حل مشکل بازار خودروی ایران، این است که 
دولت از این بازار کناره گیری کنــد؛ به طوری که بازار 
خودرو برای دولــت، حیاط خلوت نبــوده و تعیین 
مدیران آن بر عهده دولت نباشد.وی ادامه داد: باید 
برای صنعت خودرو، فضای رقابتی فراهم شود. اکنون 
بازار خودرو در انحصار مدیران دولتی اســت و فقط 

چهارچرخ هایی به نام خودرو، تولید می شود.

نایب  رییس انجمن اقتصاددانان ایران:

قیمت خودروهای ایرانی 5 برابر قیمت واقعی است

خبر  روز

علت روند صعودی بورس در شروع 1401 چیست؟
پس از طی روزهای پرنوسان و اغلب راکدی که بورس در ســال گذشته داشت، این روزها سهامداران با 
روزنه هایی از امیدواری در این بازار روبه رو شده اند. به نحوی که در هفته های اخیر صعود چشم گیر شاخص 
کل در روزهای معامالتی را دیده و حتی خبر از صعود بیشتر شاخص ها داده می شود؛اما اینکه چه دالیلی 
موجب ایجاد این تغییر و تحول در بازار بورس ۱۴۰۱ شده است، بنا بر گفته تحلیلگران به رشد قیمت های 
جهانی، تثبیت قیمت دالر، مطرح شدن واگذاری بلوک شرکت های خودروسازی، گزارش عملکرد مناسب 
شرکت ها و افزایش تمایل به سرمایه گذاری فعاالن در سهام به جای سایر بازارهای مالی بازمی گردد. پیش 
بینی می شود این روند با توجه به وضعیت فعلی متغیرهایی مانند قیمت های جهانی، نرخ بهره، قیمت 
دالر و… می تواند تا فصل مجامع تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد پایــدار بماند.درمجموع از دیدگاه های 
موجود چنین برآورد می شود که به پایان موج ریزش و اصالح بازار که از نیمه سال ۱۳۹۹ شروع شده بود 
رسیده ایم و این احتمال می رود که با یک روند صعودی و یا یک روند تثبیتی در محدوده یک میلیون ۴۰۰ 

هزار تا یک میلیون و 6۰۰ هزار واحد روبه رو باشیم.

برجام، بازار بورس را متحول می کند؟
حال بحثی که این روزها بیش از هر موضوعی بر شرایط بازارهای کشور سایه افکنده، مذاکرات برجام و 
تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی است که قطعا انجام این مذاکرات و تحقق آن بر بازاری مانند 
بورس هم موثر خواهد بود. گفتنی است؛ معامالت بورس کار خود را در سال ۱۴۰۱ با روندی صعودی آغاز 
کرد که این اتفاق توانست خوش بینی های زیادی را در میان سهامداران در راستای تصمیم گیری های خود 
برای سرمایه گذاری ایجاد کند. از دالیل دیگری که کارشناسان آن را در بهبودی روند بورس موثر می دانند، 
برداشته شدن سایه مذاکرات برجام و ابهامات موجود در بودجه ۱۴۰۱ از بازار است.اگر تحت شرایطی به 
توافق برجام دست نیابیم، قطعا عدم مراودات با دنیای غرب باعث افزایشی شدن نرخ دالر می شود که 
این مسئله می تواند تمام بازارهای مالی موازی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر برجامی در کار نباشد، نرخ دالر 
می تواند تا میزان ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان نیز افزایش یابد.به طورکلی از آنچه کارشناسان بازار سرمایه می گویند 
چنین برآورد می شود که اثرات مثبت برجام برای بازار بیشتر است. زیرا در صنایع خودرویی، پتروشیمی، 
فلزات اساسی و به طور کلی در کلیت بازار سرمایه احتمال یک صعود قدرتمند با توجه به اصالح بازار در 
ماه های گذشته وجود خواهد داشت در حالی که فرسایشی شــدن و ابهام در مذاکرات باعث افزایش 
ریسک و بالتکلیفی در آن می شود که تاثیر منفی آن را در صورت های مالی شرکت ها مشاهده خواهیم کرد.

نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص اظهار  کرد: اخبار مثبت مربوط به بازارهای جهانی، 
تغییرات نرخ ارز و نیز گزارش های مثبت ماهانه شــرکت ها، زمینه ساز ایجاد برخی از خوش بینی ها در 
میان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بازار شدند.وی خاطرنشان کرد: تاکنون مسائل مربوط 
به مذاکرات برجام نشان دهنده جهت منفی نبوده است، بنابراین ممکن است تعیین تکلیف آن زمان بر 
باشد، اما دید مثبتی را در میان فعاالن بازار ایجاد کرده که نتیجه آن می تواند روزهای روشنی را پیش روی 
این بازار قرار دهد.وی در مورد این سوال که روند صعودی شاخص بورس می تواند ادامه دار باشد یا خیر؟، 
پاسخ داد: امکان رشد شاخص بورس در بازار وجود دارد، اما نه با سرعت پرشتابی که اکنون سهامداران 

در انتظار آن هستند.

فعال شرایط بازار مثبت است
محمدرضا شهنام پور، کارشناس مسئول اقتصادی نیز با تایید شرایط مثبت بازار بورس اظهار کرد: عواملی 
چون افزایش نرخ نفت و طال به بهبود شــرایط این بازار انجامید. به عالوه پیش بینی هزینه های جاری 
مانند حقوق و دستمزدها شــاخص های بورس را مثبت کرده است. همچنین تقسیم سود شرکت ها و 
مجامعی که قرار است تا خردادماه برگزار شــود، دلیل دیگری برای صعود شاخص هاست.وی در رابطه 
با تاثیر مذاکرات وین بر شرایط بازار بورس خاطرنشان کرد: مدتی است که مذاکرات بالتکلیف است 
و همین موضوع بورس را هم در بالتکلیفی نگه داشته بود، بنابراین نمی توان شرایط امروز بورس را 
نتیجه ای از مذاکرات دانست اما اگر برجام به نتیجه برسد قطعا باعث تغییراتی در روند بورس هم 

می شود.برا ین اساس فعال پیش بینی خاصی از آینده بورس نمی توان داشت.

اخبار

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:گزارش

هرگونه بارگذاری جدید بر زاینده رود تیر خالصی بر حیات اصفهان است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: هرگونه بارگذاری جدید بدون تامین منابع به معنای تیرخالص بر پیکر بی جان زاینده رود و نابودی کشاورزان 
است و با توجه به فرونشست شهر اصفهان، برای حیات این شهر و آثار تاریخی آن تهدیدی جدی است.حسین وحیدا اظهار کرد: پیش از شروع سال ۱۴۰۱ برخی 
گمانه زنی ها درباره تصویب طرح بن-بروجن مطرح شد؛ اما به قطعیت نرسیده بود. براساس اخباری که اخیرا منتشر شده گویا وزارت نیرو با این طرح موافقت کرده 
است.وی افزود: وزارت نیرو باید توجه کند که مصوبات شورای هماهنگی زاینده رود و شورای عالی آب، از سال ۱۳۹2 هرگونه بارگذاری جدید بر سد و رودخانه زاینده رود 
را ممنوع اعالم کرده است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: طرح بن-بروجن نیز از جمله بارگذاری های جدید است. همچنین مجموع آب 
تخصیص داده شده به چهارمحال و بختیاری 2۳۷ میلیون متر مکعب بوده که منبع تامین آن بهشت آباد است.وحیدا اضافه کرد: اینکه نمایندگان اصفهان در برابر 
چنین طرح هایی هیچ عکس العملی نشان نمی دهند جای تاسف دارد. در حالی که براساس حکم دادگاه طرح بن-بروجن متوقف شده است، با تالش نمایندگان 
استان چهارمحال و بختیاری، این طرح در ردیف بودجه اعتبار دریافت کرده و احیای زاینده رود هیچ ردیف بودجه ای ندارد.وی ادامه داد: نمایندگان باید پاسخگو باشند 

که در شرایط بحران زده زاینده رود و فرونشست شهر اصفهان چرا بارگذاری جدید بر این حوضه آبریز تصویب شده است.

لکسوس، از 
اولین خودروی 
الکتریکی خود 

رونمایی کرد
 شــرکت لکســوس با الهام از 
نحوه طراحی خودرو های تسال، 
از اولیــن خــودروی برقی اش 
رونمایــی کرد.این خــودرو به 
زودی در دســترس مشتریان 

قرار می گیرد.

وز عکس ر

مجری کل طرح های زیر بنایی استان:

تکمیل 5 طرح بزرگ 
 عمرانی در اصفهان 

در اولویت است
مجــری کل طرح هــای زیربنایی اســتان 
اصفهان گفــت: تکمیل طرح هــای ملی و 
استانی نیمه تمام از جمله بهره برداری از پنج 
طرح عمرانی بزرگ از اولویت های استان در  
سال جاری است.علیرضا صلواتی  اظهار کرد: 
قطار سریع الســیر اصفهان - تهران، طرح 
قطار شهری، کنار گذر غرب و شرق اصفهان 
و احداث چنــد تونل بین اســتانی از جمله 
طرح هایی است که امسال با جدیت دنبال 
می شــود.وی، با بیان اینکه طرح کنار گذر 
غرب اصفهان تا حد فاصل میــدان کرکوند 
شهرســتان مبارکه ادامه پیدا کرده اســت، 
گفت: تکمیــل این طرح تا جــاده اصفهان 
- شیراز در دســتور کار قرار دارد و به دنبال 
ســرمایه گذار برای این طرح هســتیم.6۳ 
کیلومتــر از طــرح کنار گذر شــرق اصفهان 
هم ســال گذشــته به بهره برداری رسید و 
۳۳ کیلومتر حد فاصل جــاده باغ رضوان تا 
پلیس راه مبارکه- شیراز- اصفهان در حال 
انجام اســت.این طرح در 2 قطعه کارگاهی 
پیشنهاد شــده که یک قطعه ۱۷ کیلومتر و 
قطعه دیگر ۱۳ کیلومتر اســت و برای هر 2 
قطعه، پیمانکار مجزا مشــخص شده و در 
حال انجام است و با دریافت مجوز زیست 
محیطی ادامه پیــدا خواهد کرد.وی افزود: 
قطار سریع السیر اصفهان - تهران به عنوان 
یکی از طرح های مهم، سال ها بر زمین مانده 
بود و با پیگیری های انجام شــده در وزارت 
راه و شهرسازی، در دستور کار قرار گرفت و 
شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرما 
برای این طــرح تعیین شــد.این طرح در 
تعداد قابل توجهی کارگاه در حال اجراست و 
اولویت کنونی، تکمیل مسیر اصفهان - قم 
اســت که به مرحله زیرسازی رسید.به گفته 
وی،اتصال قطــار حومه ای به قطار ســریع 
الســیر و خطوط یک، دو و سه قطار شهری 

اصفهان هم پیش بینی شده است.
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تبعات پنهان کرونا در بام ایران درحال رخ نمایان کردن است؛

ضربه کاری کرونا به کودکان کار

هنوز وارد دوران پســاکرونا نشده ایم، اما  مریم بیگی
تبعات پنهان این بیماری پس از دوســال 
کم کم در حال آشــکار شــدن اســت، بســیاری از جامعه شناســان و 
روان شناسان معتقدند که عواقب ناشی از این بیماری تا سال ها در جامعه 
باقی خواهد ماند و اگر از هم اکنون برنامه ای برای مقابله با تبعات ناشی از 
این بیماری نداشته باشیم، شاید در آینده جبران این معضالت امکان پذیر 
نباشد.در همان ماه های اولیه شیوع کرونا وضعیت اقتصادی بسیاری از 
خانواده هــا تحــت تاثیــر تبعات منفــی این ویــروس قــرار گرفت، 
محدودیت های کرونایی و لزوم حفظ سالمت مردم با اعمال تعطیلی های 
گسترده در حوزه های مختلف، موجب شــد تا درآمد بسیاری از اقشار 
آسیب پذیر کاهش پیدا کند و همچنین فقر در جامعه عمیق تر شود.باتوجه 
به غیرحضوری شــدن مدارس و برگزاری کالس هــای درس به صورت 
مجازی، بســیاری از خانواده هایی که سطح درآمد پایین تری نسبت به 
سایر خانوارها داشتند، امکان تهیه لوازم مورد نیاز برای آموزش مجازی 
فرزندان شان از جمله تلفن همراه، تبلت و رایانه را نداشتند، بنابراین این 
دانش آموزان از تحصیل محروم شدند، باوجود حمایت های خیرین هنوز 
هم تعــدادی از این دانش آمــوزان از ایــن امکانات بی بهره هســتند.

خانواده هایی که به دلیل مشکل مالی توان تامین هزینه های فرزندان 

شان را ندارند، این کودکان را روانه محل کار می کنند، شاید این روزها دیدن 
کودکان کار به خصوص در شــهرهای بزرگ در حال تبدیل شدن به یک 
صحنه عادی است، اثرات ضربه ای که همه گیری کرونا به اقتصاد جهان 

وارد کرد، شاید تا سال ها پس از پایان پاندمی باقی بماند.

افزایش کودکان کار در ایام کرونا در چهارمحال و بختیاری
معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه تاکنون۹۷ کودک کار در اســتان شناسایی شده است، اظهار کرد: از 
این تعداد ۱۸ کودک دختر و ۷۹ کودک پسر هستند.الهام توسلی  افزود: 
متاســفانه در دوران پاندمی کرونا و تعطیلی مدارس، شــاهد افزایش 
کودکان کار در چهارمحال و بختیاری بودیم.توسلی با اشاره به برنامه های 
سازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری برای حمایت از کودکان کار در 
استان و بازگشــت به تحصیل آن ها، عنوان کرد: تحت پوشش قرار دادن 
کودکان کار، تهیه تلفن همراه و تبلت برای بحث دسترسی این کودکان به 
آموزش های مجازی، انجام خدمات مشاوره ای و مددکاری برای کودکان 
کار و خانواده های آن ها، اعطای کمک های موردی و تامین نیازهای خانواده  
و اهدای ســبدهای حمایتی و معیشــتی به خانواده های آن ها از جمله 
اقدامات این ســازمان در حمایت از کودکان کار است.معاون اجتماعی 

سازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: عموما کودکان 
کار در استان در مشاغلی مانند دست فروشی، کارواش، مکانیکی، تعمیر 

خودرو، بسته بندی مرغ و ماهی و فروشندگی به کار گرفته می شوند.

مقدمات بازگشــت 100 درصدی دانش آموزان بازمانده از تحصیل
 به مدارس پیگیری می شود

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
نیز با اشاره به بازگشــایی مدارس، اظهار کرد: تمامی کالس های درس 
در اســتان به صورت حضوری برگزار می شــود، در حــال حاضر تمامی 
دانش آموزانی که در کالس های درس حاضر نشــده اند، توسط مدیران 
مدارس و راهوران آموزشی مورد رصد قرار خواهند گرفت.محمد محمدی 
افزود: برای جبــران عقب ماندگی تحصیلی دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصیل در دوران کرونا برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است، در حال 
حاضر آمار قطعی از تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در ایام کرونا 
به دست نیامده و در حال جمع بندی هستیم.محمدی خاطرنشان کرد: 
به نظر می رســد تعداد دانش آموزانی که در ایام کرونا از تحصیل فاصله 
گرفته اند، چشمگیر نباشــد، این دانش آموزان شناسایی خواهند شد و 

مقدمات بازگشت ۱۰۰ درصدی آن ها به تحصیل پیگیری می شود.

استاندار:

 تکمیل محور شهرکرد به شلمزار
 نیازمند تخصیص اعتبار  ویژه است

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تسریع در تکمیل محور چهار خطه شهرکرد به شلمزار، یکی 
از پروژه های مورد تاکید در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بود، گفت: تکمیل این محور نیازمند تخصیص 
اعتبار به صورت ویژه است که پیش بینی می شود، محور شهرکرد به شلمزار امسال تکمیل و به بهره برداری 
برسد.غالمعلی حیدری با اشاره به جلسه برگزار شده با وزیر راه و شهرسازی، مجمع نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران اســتانی مرتبط با حوزه راه و راه سازی، اظهار کرد: این 
جلسه با محوریت توسعه محورهای مواصالتی استان و پیگیری اعتبارات الزم جهت تکمیل پروژه های 
نیمه تمام اولویت دار در حوزه راه سازی استان برگزار شد.استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پروژه 
راه آهن مبارکه- سفیددشت به شــهرکرد یکی از پروژه های پیشران، زیرساختی و اولویت دار در حوزه 
راه سازی در استان محسوب می شود، پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۴۰۰ به ۶۵ درصد رسید، 
همچنین در سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیدا کرده است.وی با تاکید 
بر اینکه پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد، جزو پروژه های دارای اولویت در مصوبات سفر 
ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: این پروژه برای تکمیل نیازمند 
۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که در سفر ریاست جمهوری به استان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این 
پروژه  زیرساختی اختصاص پیدا خواهد کرد.حیدری تصریح کرد: ایستگاه راه آهن مبارکه- سفیددشت 
به شهرکرد به زودی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در منطقه رحمتیه شهرکرد کلنگ زنی می شود.

 

حمایت اتاق بازرگانی چهارمحال از ایده های دانش بنیان 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این نهاد از ایده های 
فناورانه و دانش بنیان در راستای تحقق شعار ســال مبنی بر »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین « 
حمایت می کند.آیت احمدی افزود: افتتاح مرکز شتاب دهی اتاق بازرگانی و فراهم کردن بستری برای 
تبادل فکر و ایده نخبگان از برنامه های مهمی است که در سال جاری از سوی اتاق بازرگانی استان اجرا 
می شود.وی، ارائه مشاوره رایگان به شرکت های دانش بنیان را از دیگر برنامه های مهم اتاق بازرگانی 
استان در سال جاری برای تحقق شعار برشمرد و گفت: تالش می شود تا تجربیات و اندوخته های عملی 
شرکت ها و واحدهای تولیدی موفق استان را در اختیار شرکت های دانش بنیان نوپا قرار داد تا با کنار هم 
قرار گرفتن علم و عمل زمینه تولید محصوالت دانش بنیان و رونق اشتغال در استان فراهم شود.رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین از برنامه های این 
نهاد در سال جاری این است که برای شرکت های دانش بنیانی که توانایی تولید محصول دارند، بازار 

فروش در داخل و خارج از کشور ایجاد شود و بسترهای صادراتی را برای این شرکت ها فراهم کرد.
 

معاون شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری:

دبی آب چشمه کوهرنگ به میزان طبیعی خود نرسیده است
معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری از رفع یخ زدگی چشمه 
کوهرنگ خبر داد و گفت: اگر چه آبرسانی سیار در شهرکرد متوقف شد؛ اما همچنان تاثیرات خشکسالی 
بر این چشمه محسوس بوده و دبی آن به میزان طبیعی نرسیده است.مراد محمودی افزود: هر چند 
هنوز دبی آب چشمه کوهرنگ به میزان طبیعی نرسیده و کاهش آبدهی چشمه به دنبال خشکسالی های 
اخیر وجود دارد، اما مشکل تامین آب شهرکرد تا حدی برطرف شده است.وی ادامه داد: آبدهی چشمه 
کوهرنگ بهتر شده ؛ اما این به معنای این نیست که مشکل خشکسالی و کم آبی در استان برطرف شده 
و مردم همچنان باید در مصارف خود صرفه جویی کنند چرا که به سبب کاهش بارندگی های استان در 
مقایسه با دوره مشابه و میانگین بلندمدت، به احتمال زیاد در تابستان با تنش آبی جدی روبه رو شویم.

اخبار

تهیه تلفن همراه و تبلت برای بحث دسترسی این کودکان 
به آموزش های مجازی، انجام خدمات مشاوره ای و 
مددکاری برای کودکان کار و خانواده های آن ها، اعطای 
کمک های موردی و تامین نیازهای خانواده  و اهدای 
سبدهای حمایتی و معیشتی به خانواده های آن ها از 
جمله اقدامات این سازمان در حمایت از کودکان کار است

بام ایران

مفاد آراء
1/65 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3873 مورخ 1400/12/5 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، خانم کبوتر نکوئی رستم آبادی به شناســنامه شماره 816 کدملی 
4689168245 صادره فرزند عبدالمجيد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
144/51 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلــی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف آقای علی آقا رمضانپور )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

م الف: 1298595  مهدي شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
1/66 شــماره آگهــی: 140103902002000007 شــماره پرونــده: 
140004002003001358 آگهــی مزايــده پرونــده به شــماره بايگانی: 
140007441 ســه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 531 
فرعی از 104 اصلی بخش 20 ناحيه 00 به مســاحت )203/01 ( دويســت 
و ســه مميز يک صدم مورد ثبت شــماره 7204 در صفحــه 341 دفتر 33 
دفاتر بخش 20 جنوب شــرق اصفهان به آدرس: اصفهان روســتای ايچی 
کوی شــهيد کوهرنگی کوچه فردوس پالک 797 که به موجب نامه شماره 
140085602210002312 - 1400/3/30 اداره ثبــت شــرق اصفهــان 
متعلق به مديون آقای مهــدی عبدالهی ايچی ، نام پدر: جواد، شــماره ملی: 
1291904700 ، که بموجب مهريه مندرج در ســند ازدواج شــماره 27073 
، تاريخ ســند: 1394/07/27 ، دفترخانه صادرکننده، دفتر خانه ازدواج 191 
و طالق 25 شهر اصفهان اســتان اصفهان ميباشــد، با حدود: شمااًل: بطول 
11/10 متر ديوار به ديوار پالک 532 فرعی شــرقًا: بطول 17/94 متر ديوار 
به ديوار پــالک 283 فرعی ، جنوبــًا: بطول 11/00 متر درب و ديواريســت 
به گذر غربًا: در دو قســمت بطولهای 12/30 متر 6/47 متــر ديوار به ديوار 
پالکهای 278 و 282 فرعی که مطابق نظريه کارشــناس مسکونی مذکور 
با عرصــه 203 متر مربــع و اعيانی حــدود 440  متر مربع با بنای اســکلت 
 بتن و ســقف های تيرچه بلوک که طبقه همکف با  آشــپزخانه اپن و کابينت 
ام دی اف و سرويس بهداشتی از کاشی و ســراميک- کف سالن سراميک و 
اطاق ها سيمانی اســت. درب های داخلی چوبی و پنجره ها از آلومينيوم دو 
جداره می باشــد. کف حياط از موزاييک و نمای داخلی حياط و نمای بيرون 

ساختمان از سراميک پوشيده شده است. پارکينگ در حياط و مسقف برای دو 
خودرو سيســتم گرمايش پکيج و رادياتور و سرمايش کولر، ساخت طبقه اول 
در حد سفتکاری و فعال غير قابل سکونت است. ســاختمان دارای انشعابات 
آب و برق و گاز و قدمت آن حدود 8 ســال اســت. در قبال طلب خانم مريم 
حاجی قاسمی خوراسگانی بازداشت گرديده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 1401/2/6 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خيابان تاالر 
ميدان هفت تير شعبه مهريه برگزار می شــود. مزايده جهت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 531 فرعی از 104 اصلی بخش 20 از مبلغ 
پايه 4/100/000/000 ريال چهار ميليارد و صد ميليون ريال شــروع و به هر 
کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به ملک در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و پارکينگ و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشــده باشد 
به عهده برنده مزايده اســت ضمن آنکــه پس از مزايــده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزينه های فوق از محل مــازاد به برنده مزايده 
مســترد می گردد ضمنا اين آگهی يک مرتبه در سايت ســازمان ثبت اسناد 
 و امالک کشــور و روزنامه زاينده رود در تاريخ 1401/1/21 چاپ ومنتشــر 
می گردد و درج در سايت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثيراالنتشار محلی 
می باشد و خريداران جهت شــرکت در مزايده بايد مبلغ ده درصد پايه مزايده 
را طی فيش سپرده به شماره حســاب 090100004061013207670192 
ir بنــام تمرکز وجــوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با 
شناســه واريــز 998108561161070070570000000000 نــزد بانک 
مرکزی بابت پرونده کالســه فوق پرداخــت نمايند. برنــده مزايده مکلف 
اســت  ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مــدت پنــج روز از تاريخ مزايده 
به حســاب صندوق ثبت توديع نمايــد و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبــت واريز نکنــد مبلغ مذکــور قابل 
 اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شــد. الزم به ذکر اســت

 کليه هزينه های قانونی تا تاريخ  مزايده اعــم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است و در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد 
 شد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول می گردد. م الف: 1298559 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

1/67 شــماره آگهــی: 140103902002000009 شــماره پرونــده: 
140004002003000254 آگهــی مزايــده پرونــده به شــماره بايگانی: 
140006414 ششــدانگ عرصه و اعيــان پالک ثبتی شــماره 18/8662 
)هشــت هزار و ششــصد و شــصت و دو ( فرعی از ) هيجده( اصلی مفروز و 
مجزا شــده از 3346 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به مســاحت 126/24 متر مربع متعلق به آقای شاهين اسفندياری به آدرس: 
اصفهان- خيابان امام خمينی - خيابان شريف شــرقی- کوچه 64- کوچه 
 مسجد الرضا- پالک 25 بشماره چاپی 006786 سری الف سال 95 با شماره 
دفتر بازداشــتی الکترونيکــی 140005802025000277 که ثبت و صادر 
شده اســت. با حدود و مشخصات: شــمااًل : ديوار به ديوار به طول ) 13/48( 
سيزده متر و چهل و هشت ســانتيمتر به شــماره هفت هزار و هفتصد و پنج 

فرعی، شــرقًا: در دو قســمت اول ديوار به ديوار به طول ) 8/27( هشت متر 
و بيست و هفت ســانتيمتر به شماره سه هزار و ســيصد و چهل و پنج فرعی  
دوم ديواری اســت به طــول ) 1/72 ( يک متــر و هفتاد و دو ســانتيمتر به 
 شماره ســه هزار و ســيصد و چهل و پنج فرعی جنوبًا: ديواری است به طول 
 ) 12/07( دوازده متــر و  هفت ســانتيمتر به کوچه غربًا: در دو قســمت اول

 ) به صورت پخ( درب و ديوار به طول )2/97( دو متر و نود و هفت ســانتيمتر 
به کوچه دوم ديواری است به طول )6/52( شــش متر و پنجاه و دو سانتيمتر 
به کوچه، که طبق نظر کارشــناس رســمی محل مورد بازديد: با اســکلت 
ديوار آجر و ســتون- ســقف تير آهن و آ جر ) اتاق ضربی(- ســطوح داخلی 
بدنه ها گــچ و رنگ بلــکا- پائين دســت آن ســراميک- در و پنجره های 
 بيرونی فلزی شيشه خور- فرش کف ســيمانی و موکت- حياط موزائيک-

 درب های داخلی چوبی و با نمای بيرونی ســراميک- دارای سرويس های 
بهداشتی و آشپزخانه کاشی ســراميک- کابينت آشپزخانه فلزی و با سيستم 
 گرما و ســرما آبگرمکــن- بخاری و کولر و با اشــتراکات شــهری مربوطه 
) آب و برق و گاز( و با قدمت ســاختمانی باالی 30 سال به صورت بازسازی 
شــده- زير زمين انباری خانــه قديمی و با راه دسترســی پلــه از کنار ضلع 
شــرقی حياط با کف ســيمانی و بدنه مختلف سنگ و ســيمان به مساحت 
15 متر مربع روئيت  گرديده اســت. ضمنًا حسب مشــاهدات در محل و در 
مقايســه با پالک مجاور شــمالی آن پالک ثبتی فوق دارای عقب نشــينی 
ضلع شــرقی به گذر خواهد بود. که در قبال طلب خانم فريبا عطائی کچوئی 
بابت مهريه مندرج  در ســند نکاحيه شــماره ســند: 9288 ، تاريخ ســند: 
1376/07/11 ، دفترخانــه صادر کننــده: دفترخانــه ازدواج 121 و طالق 
102 شهر اصفهان اســتان اصفهان توقيف گرديده از ســاعت 9 الی 12 روز 
ســه شــنبه مورخه 1401/02/06 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
 اصفهان واقــع در اصفهان خيابــان تاالر ميــدان هفت تير شــعبه  مهريه

 اجرای اســناد رســمی اصفهان از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده 
از مبلغ پايــه مبلــغ 9/950/000/000 ريــال ) معادل نهصد و نــود و پنج 
ميليون تومان) شروع و به کس خريدار باشــد به باالترين قيمت پيشنهادی 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی هــای مربوط به آب، 
 برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزايــده دارای آنهــا باشــد و نيــز بدهــی هــای مالياتــی و عــوارض 
شــهرداری و غيره تــا تاريــخ مزايــده اعــم از اينکــه رقــم قطعی آن 
معلوم شــده يــا نشــده باشــد به عهــده برنــده مزايــده اســت ضمن 
 آنکه پــس از مزايــده در صــورت وجود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزاده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی 
در يک نوبت در روزنامه زاينــده رود  چاپ اصفهان مورخ 1401/01/21 درج 
و منتشر می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده بايد ده درصد مبلغ 
پايه مزايده را در صــورت اطمينان از برگزاری مزايــده پرداخت گردد و ارائه 
اصل فيش واريزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســايی معتبر الزامی 
اســت. برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف مدت پنــج روز از تاريخ 
مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتــی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل 
 اســترداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شــد. م الف: 1297721

 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/68 چــون تحديد حدود ششــدانگ قطعه باغ  پالک ثبتــی 963  فرعی 
از 5  اصلی واقع در  جزء بخش 3 حوزه ثبتی  خوانســار که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام فضل ا... ميرهادی فرزند ســيد علی اکبر در جريان ثبت 
اســت  و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است.  اينک بنا به 
دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز چهار شــنبه مورخ 1401/02/14 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لــذا به موجب اين آگهــی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضــات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت 
 از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

تاريخ چاپ : 1401/01/21 
م الف: 1297889 حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

فقدان سند مالکیت
1/69 شــماره نامــه:  140185602011000113- 1401/01/17 نظر به 
اينکه سند مالکيت دو دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شماره 155 
فرعی از 8 اصلــی واقع در بخش 3 خوانســار ذيل ثبــت 1134 در صفحه 
153 دفتر امالک جلد 8 به نام ســيد حســن مير امينی ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است ســپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت احدی از ورثه 
به نام ســيد مصطفی مير امينی  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140021702011002107 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شــهود آن ذيل شــماره 14000215586000366 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
 ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به

 ملک مرقوم يــا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار 
اين آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه اصل 
ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخــذ نمايد تا 
مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يــا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور 
 ســند مالکيت المثنی طبق مقــررات خواهد شــد. م الف: 1298080  

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 112 

و شناسه ملی 10861076602 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000000 ریال به 2000000000000 
ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر است: 
ماده 5 اصالحی:سرمایه شرکت مبلغ 2000000000000 ریال نقدی است که به 
20000000 سهم بانام عادی 100000 ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زواره )1298278(
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6 شهر در وضعیت قرمز  کرونا قرار دارند
شیوع کرونا در استان اصفهان بر اساس اعالم وزارت بهداشت روندی رو به افزایش دارد به گونه ای که ۶ 
شهرستان استان در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارد.بر اساس این گزارش، روند شیوع این بیماری 

در اســتان اصفهان رو به افزایش است به 
گونه ای که تعداد شهرهای در وضعیت قرمز 
کرونا نسبت به ۶ شهر رسیده و پنج شهر 
نیز در وضعیت نارنجی کرونایی ثبت شده 
است.در حال حاضر شهرستان های نائین، 
فریدون شهر، بوئین میاندشت، سمیرم، 
چادگان و اردستان در وضعیت قرمز و بسیار 
پرخطر کرونا ثبت شــده است.همچنین 
شهرســتان های خور و بیایانک، دهاقان، 
مبارکه، خوانسار و نطنز در وضعیت نارنجی 

کرونا هستند.شهرستان های اصفهان، کاشان، تیران و کرون، خمینی شهر، نجف آباد، شهرضا، شاهین 
شــهر و میمه، گلپایگان، فالورجان و فریدن نیز در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.بر اســاس اعالم وزارت 

بهداشت، در حال حاضر شهرستان های آران و بیدگل و لنجان نیز در وضعیت آبی کرونا ثبت شده است.

بازگشت به زندگی 28 محکوم به قصاص در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان از بازگشت به زندگی ۲۸ محکوم به قصاص با تالش شورای 
حل اختالف استان اصفهان خبرداد.حجت االسالم والمسلمین جعفری از بازگشت به زندگی ۲۸ 
محکوم به قصاص با تالش شورای حل اختالف استان خبرداد و گفت: با تالش مسئوالن قضایی، 
پرسنل شورا های حل اختالف و بهره گیری از ظرفیت صلح و ســازش در استان از ابتدای امسال، 
با گذشــت اولیای دم ۲۸ محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند.ترویج هرچه بیشتر سنت حسنه 
صلح و سازش از طریق تقویت شــورای حل اختالف در دستور کار مجموعه قضایی استان اصفهان 
بوده و بدون شک آثار وضعی و اجتماعی صلح و سازش در جامعه به مراتب بیش از رسیدگی های 
قضایی است.به گفته وی، با برنامه ریزی و اســتفاده از ظرفیت های بیشتر، درصدد افزایش آمار 
صلح و سازش در استان اصفهان هستیم.رییس کل دادگستری استان اصفهان معتقد است یکی 
از سنت ها و اعمال حسنه که توصیه های دینی ما نیز بر آن تاکید فراوان دارد ترویج فرهنگ صلح و 
سازش است و قوه قضاییه نیز بر همین اســاس با دعوت از مردان و زنان صالح و صالحه در قالب 
معتمدان محلی واجد شرایط در شورا های حل اختالف، این سنت حسنه را احیا و تقویت کرده است.

ثبت نام وام دانشجویی تا 15 اردیبهشت ماه
مسئول اداره فرهنگی_دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان گفت: در ترم تحصیلی 
جدید، مصوب شده است که مبلغ یک میلیون و سیصدهزارتومان وام شهریه در اختیار دانشجویان 
دانشگاه علمی کاربردی قرار بگیرد و فرصت ثبت نام دانشجویان تا پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه  
لحاظ شده است.صفدر سعیدمنش ، درخصوص وام دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی اظهار کرد: 
دانشجویان، دو نوبت در سال امکان ثبت نام درخواست وام شهریه دانشجویی را دارند.وی با اشاره به 
اینکه وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی با بهره صفر درصد به دانشجویان تعلق می گیرد، گفت: در ترم 
تحصیلی جدید، مصوب شده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان وام شهریه در اختیار دانشجویان 
دانشگاه علمی کاربردی قرار بگیرد و فرصت ثبت نام دانشجویان تا پنجشنبه  پانزدهم اردیبهشت ماه  و از 
طریق سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان انجام می شود.مسئول اداره فرهنگی_دانشجویی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان گفت: بازپرداخت وام شهریه دانشگاه به صورت اقساطی 

و بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان است.

 بر اساس آمار، در دوران شیوع کرونا بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماران مبتال به کرونا تحت پوشش بیمه سالمت شده است؛

بار سنگین کرونا

سالی که گذشت با فشارها و بحران های  پریسا سعادت
پی در پــی برای نظام بهداشــت و درمان 
کشور همراه بود. بار بیماری کرونا آنقدر گسترده شد که عمال در روزهایی 
بخش های زیادی از سیســتم درمانی و بیمارســتانی کشور فلج شد. 
هزینه های نجومی درمان بیماران به خصوص در بخش های بیمه ای 
آنقدر وسیع بود که مقدار زیادی از بودجه درمان کشور را بلعید. بر اساس 
آخرین آمار  در دوران شیوع کرونا بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه 
درمان بیماران مبتال به کرونا تحت پوشش بیمه سالمت شده است که 
از این مبلغ ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مربوط به بخش بستری بود و ۸۰۰ 
میلیارد تومان در بخش سرپایی هزینه شد. آمار در مقیاس کشوری هم 
می گوید کرونا از هزینه های پیشگیری تا هزینه های درمان به ازای هر 
نفر می تواند تا ۵۶ میلیون تومان هزینه داشته باشد. سال گذشته و در 
بحبوحه پیک کرونای دلتا در کشور، ســازمان بیمه سالمت اعالم کرد 
هزینه های بستری مبتالیان کرونا در بخش دولتی به طور میانگین ۸۶ 
میلیون ریال تمام می شــود که ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان آن توســط 
سازمان پرداخت می شود و مابقی نیز ســهم بیمار است، در عین حال 
بخشی از مبلغ به صورت یارانه ها توسط دولت پرداخت می شود؛ در واقع 
بدون در نظر گرفتن کمک دولت، بیمار باید یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان 

پرداخت کند. از طرفی بســته به نیاز بیماران به بســتری در ICU این 
هزینه ها بیشتر نیز خواهد شــد. همچنین هزینه بستری مبتالیان به 
کرونا در بخــش خصوصی به طــور میانگین ۲۲۰ میلیــون ریال تمام 
می شود و بر اساس ضوابط ابالغی، مالک پرداخت سازمان بیمه سالمت 
به عنوان بیمه گر پایــه در کلیه بخش ها بر اســاس تعرفه های بخش 
دولتی محاســبه می شــود؛ اعداد و ارقامی عجیب برای بخش درمان 

کشور که تاثیرات مخرب آن تاکنون باقی است.
در اصفهان هم بیشــترین هزینه درمان و دارو در سال گذشته مربوط 
به تامین هزینــه های کرونایی بوده اســت. از حــدود۴۰ میلیون فرد 
زیرپوشش بیمه سالمت همگانی در کشور، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
از آنها ساکن استان اصفهان هستند که این تعداد شامل ۳۵۲ هزار نفر 
کارمند دولت، ۳۳۰ هزار نفر بیمه ســالمت همگانی، ۱۹۰ هزار نفر بیمه 
ایرانیان و سایر اقشــار و حدود ۵۲۰ هزار نفر بیمه شده روستایی است.

سه هزار و ۶۰۰ موسسه در اصفهان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت 
هستند و این استان پس از تهران، بیشــترین مراکز طرف قرارداد را در 
کشور دارد.یک میلیون و ۶۷۰ هزار بیمه شده زیر پوشش بیمه سالمت 
اســتان قرار دارند که ۶۷۰ هزار نفر از آنها بیمه روستایی هستند. آنگونه 
که مدیرکل بیمه سالمت اصفهان گفته است: ۶۰ میلیارد تومان از هزینه 

سال گذشته بیمه سالمت اســتان به داروی »رمدسیویر« اختصاص 
پیدا کرد که این مبلغ ۶ درصد کل هزینه درمانی پرداختی این اداره کل 
را شامل می شــود.دکتر محمدحســین صفاری، در کارگروه مدیریت 
هزینه های درمانی این اداره کل افزود: تامین سالمت مردم و منطقی 
کردن هزینه  درمان از اولویت های مهم این اداره کل اســت که باید در 
راســتای حفظ و ارتقای سالمت شــهروندان مورد توجه قرار گیرد.وی 
تامین امنیت ســالمت افراد جامعه را مهم ترین رویکرد بیمه سالمت 
عنوان کرد که از طریق پرداخت های به روز موسسات، ارائه آموزش های 
الزم و نظارت مســتمر برای منطقی کردن هزینه هــای درمانی محقق 
می شــود.مدیرکل بیمه ســالمت اصفهان با بیان اینکه به رغم کاهش 
۳ درصدی نسخ دارویی طی  ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از 
آن، بازهم شاهد رشــد ۲۷ درصدی هزینه های دارویی بودیم، این امر 
را نشــان دهنده افزایش پرداخت هزینه  دارویی بیمه شــدگان استان 
در بخش ســرپایی به میزان ۳۲ درصد بیشتر نسبت به سال قبل از آن 
دانست.وی افزود: بخش اعظم افزایش هزینه  دارویی مربوط به داروی 
»رمدسیویر« بوده که از داروهای مورد استفاده در درمان کروناست، به 
طوری که هزینه پرداختی بیمه سالمت طی ۱۱ ماه سال گذشته برای این 

دارو، رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

 مدیرکل بیمه سالمت اصفهان گفته است: ۶۰ میلیارد 
تومان از هزینه سال گذشته بیمه سالمت استان به 
داروی »رمدسیویر« اختصاص پیدا کرد که این مبلغ ۶ 
درصد کل هزینه درمانی پرداختی این اداره کل را شامل 

می شود

با مسئولان جامعه

مدیرگروه مبــارزه بــا بیماری های عفونــی مرکز 
بهداشت استان اصفهان گفت: درحال حاضر تنها مرکز 
تجمیعی واکسیناسیون در پل شهرستان تا پایان ماه 
مبارک رمضان فعالیت می کند همچنین در این ماه 
واکسیناسیون با واکسن ســینوفارم در تمام مراکز 
بهداشــتی که به طور معمول مسئول تزریق واکسن 
به کودکان هستند، انجام می شود.رضا فدایی ، اظهار 
کرد: مراکز تجمیعی واکسیناسیون در گلستان شهدا 
و دانشــگاه فرهنگیان، خوراســگان همگی تعطیل 

شده اند و تنها مرکز پل شهرستان تا پایان ماه مبارک 
رمضان به فعالیت خــود ادامه خواهد داد همچنین 
در این ماه واکسیناســیون با واکسن سینوفارم در 
تمام مراکز بهداشتی که به طور معمول مسئول تزریق 
واکسن هســتند، انجام می شــود.وی در خصوص 
بیماری سرخک در اســتان اصفهان افزود: تاکنون 
هیچ موردی از ابتال به ســرخک در منطقه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و شهرهای تحت پوشش آن 
گزارش نشده است.مدیرگروه مبارزه با بیماری های 
عفونی مرکز بهداشت اســتان اصفهان در مورد ورود 
ســویه های جدید کرونا، گفت: انــواع جهش های 
ویروس کرونا به مرور زمــان اتفاق خواهد افتاد زیرا 
این ویروس گرایش زیادی به تغییرات ژنتیکی دارد و 

هر چند وقت یک بار صحبت از پیدا کردن یک جهش 
جدید در مراکــز علمی جهان که قادر به تشــخیص 
آن باشند، خواهیم شنید.وی با اشــاره به افزایش 
موارد سرپایی ابتال به ویروس، خاطرنشان کرد: در 
اثر ســفرها و جابه جایی های نوروزی، تا حدودی با 
افزایش مراجعات در روزهای اخیر روبه رو هستیم 
اما مســئله خاصی وجود ندارد و همچنان بر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و زدن ماسک تاکید داریم.

فدایی، ترددهای نوروزی را باعث افزایش شــیوع 
کرونا و دیگر بیماری هایی دانســت که در ایام سفر 
شایع می شوند و افزود: با این حال وضعیت نگران 
کننده ای نداریم و روی هــم رفته در منطقه اصفهان 

بیماری روبه نزول است.

مدیرگروه بیماری های عفونی مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:

پل شهرستان تنها مرکز تجمیعی واکسیناسیون در ماه رمضان

بنز 35 میلیارد 
ریالی قاچاق در 
اصفهان کشف شد

امنیــت  پلیــس  رییــس 
اقتصادی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان از کشف یک 
دستگاه خودروی سواری بنز 
قاچاق در عملیات ماموران این 
پلیس بــه ارزش ۳۵ میلیارد 

ریال خبر داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

مسمومیت غذایی ۹ نفر در پشتکوه فریدون شهر
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مســمومیت غذایی ۹ نفر از اعضای یک خانواده در 
پشتکوه فریدون شــهر خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به حادثه مســمومیت غذایی در استان 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه ســاعت ۱۶ و دو دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش 
شد.وی با بیان اینکه این حادثه در پشتکوه فریدون شــهر - روستای کوالب گزارش شده است، 
افزود: برای این حادثه یک دستگاه آمبوالنس ۱۱۵ اعزام شــده است.سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان با اشــاره به مسمومیت سه زن، ســه مرد و ســه کودک در این حادثه ادامه داد: 
مصدومان این حادثه به مرکز خدمات سالمت اسالم آباد اعزام شدند.وی تصریح کرد: پنج نفر با 

آمبوالنس و چهار نفر با وسیله شخصی به مرکز درمانی منتقل شدند.

ربایش و آزار و اذیت زن جوان توسط مسافرنماها
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری ســه آدم ربا خبــر داد که در قالب 
مسافرکشی، زن جوانی را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. اواخر سال گذشته زن جوانی از خانه 
خارج شــد؛ اما بعد از آن به خانه برنگشت. ناپدید شدن زن جوان، همســر او را به اداره یازدهم پلیس 
آگاهی پایتخت کشاند. سه روز پس از ناپدید شــدن بهنوش؛ زن مفقودی، همسر او با پلیس تماس 
گرفت و از رها شدن بهنوش توســط آدم ربایان خبر داد.بدین ترتیب تحقیقات از بهنوش صورت گرفت 
و زن جوان گفت: برای خرید پایان ســال از خانه خارج شــدم و هنگام برگشت خواستم سوار تاکسی 
شوم که پرایدی با دو سرنشــین مقابل پایم توقف کرد، با این تصور که راننده پراید مسافرکش و سایر 
سرنشینان مسافر هستند، سوار شدم، هنوز مســافتی طی نشده بود که سرنشین پراید با تهدید چاقو، 
سرم را زیر صندلی کرد.پرایدسواران مرا تهدید کردند و من از ترس هیچ حرکتی نمی توانستم انجام دهم، 
مرا به داخل خانه ای بردند، خانه ای که بعدا متوجه شــدم پاتوق معتادان و موادفروشان است، در آنجا 
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و قرص هایی به زور به من می دادنــد که با خوردن آن، اصال نمی فهمیدم 
که چه خبر اســت.وی گفت: در این مدت ســعی کردم اعتماد یکی از آدم ربایان را جلب کنم و به او قول 
دادم که اگر به من کمک کند تا بتوانم فرار کنم پول خوبی به او می دهم، با کمک پســر جوان، در نهایت 
 همدستانش راضی شدند که مرا رها کنند.سرهنگ مرتضی نثاری، با اعالم این خبر گفت: کارآگاهان اداره 
 یازدهم پلیــس آگاهی پایتخــت موفق به دســتگیری مردان خشــن شــدند و آنها بــه جرم خود

 اعتراف کردند.

 اجرای طرح »قرار دوازدهم« با توزیع هزار بسته معیشتی
 در اصفهان

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: طرح ملی »قرار دوازدهم« همزمان با سراسر 
کشور صبح روز دوازدهم فروردین ماه در بقاع متبرکه شهرستان اصفهان با توزیع هزار بسته کمک معیشتی 
اجرا شد.  روح ا... بیدرام اظهار کرد: طرح ملی و سراسری قرار دوازدهم در قالب طرح ویژه ضیافت همدلی 
در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با روز جمهوری اسالمی با سخنرانی رییس سازمان اوقاف و امور 
خیریه به صورت ویدئو کنفرانس اجرایی که مراسم متمرکز استانی این طرح در آستان مقدس امامزاده 
شاهزید اجرا  شد. وی اظهار داشت: قرار دوازدهم با هدف ساماندهی توزیع سبدهای معیشتی و ترویج 
معارف مهدوی و ارائه خدمات اجتماعی بامحوریت امامزاده های شاخص انجام می شود.بیدرام با بیان 
اینکه با اجرای این طرح زمینه مشارکت همگانی در زمینه حمایت از نیازمندان فراهم می شود، افزود: از 
ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا و استمرار کمک های مومنانه بر اساس منویات مقام معظم رهبری، 
با اســتفاده از کمک خیران و عواید موقوفات و بقاع متبرکه مرتبط تاکنون بیش از ۲۵۰هزار بسته 

معیشتی در بین محرومان و افراد آسیب دیده از کرونا توزیع شده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس کل دادگستری استان:

زندان برای نظم عمومی 
قانون گذاری شده است

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان  
گفــت: زندان بــرای نظم عمومــی جامعه 
قانون گذاری شــده و حبس زدایی و کمک 
به آزادی زندانیان غیر عمد توســط قضات 

انجام می شود.
 حجت االســالم اســدا... جعفری در ویژه 
برنامه یک شــهر ضیافــت آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمــد اظهارداشــت: پیش بینی 
مجازات مثل زنــدان و حبس بــرای نظم 
عمومی بوده و همواره سعی بر اصالح افراد 
قرار گرفته اســت.رییس کل دادگســتری 
استان اصفهان افزود: حبس زدایی و کمک 
به آزادی زندانیان غیر عمد توســط قضات 
انجام می شــود که صدور حکــم اعصار در 

همین راستاست.
وی با اشــاره به زندانیان جرائــم غیرعمد 
اســتان اصفهان ادامه داد: ۷۵۳ نفر سال 
گذشــته با بدهی ۲۷۰ میلیارد تومانی آزاد و 
به آغوش خانواده باز گشــتند و امسال هم 
آزادی بیش از ۸۰۰ زندانــی جرائم غیرعمد 
با بدهــی بیش از هــزار میلیــارد تومان در 
دستور کار است.حجت االســالم جعفری 
خاطرنشــان کرد: ســعی شــده با اعطای 
مرخصی فرصت برای کار و درآمد و پرداخت 
بدهی این دســته از زندانیان فراهم شــده 
و اینگونه به آنان و خانواده هایشــان کمک 

شود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه 
داد: در ماه مبارک رمضان که فصل خوبی و 
نزول رحمت خداوند است مردم هم فرصت 
پیدا کرده اند تا در مســیر خدمت رسانی و 
رفع نیاز هم نوعان کار کنند و توشه برای دنیا 

و آخرت جمع کنند.
 وی بــه حماســه پنــج رمضــان مــردم

  اصفهان اشــاره کــرد و خاطرنشــان کرد: 
مــردم این اســتان از اول انقــالب تاکنون 
 منشــأ خدمات زیادی بوده انــد که کمک

 به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نمونه ای 
از آن است.

معاون سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان:

گروه بندی یا زوج و فرد کردن کالس ها وجود ندارد
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، حضور دانش آموزان در مدارس برای تکمیل ساعت های آموزشی در این سال تحصیلی 
را ضروری دانست و گفت: این دستور ستاد کروناست که باید آموزش کامال به شکل حضوری انجام شود و موضوعی به نام زوج و فرد و گروه بندی کالس ها نداریم.

آذرکیوان امیرپور اظهار کرد: در روز نخست بازگشایی مدارس، تعدادی از خانواده ها به شکل محدود تجمع کرده بودند؛ اما پس از اقناع آنها مشکل برطرف شد، 
دانش آموزان در مدرسه حضور دارند و آرامش برقرار است و مشکل خاصی نداریم.وی، تنها مشــکل جدی از زمان بازگشایی مدارس را دغدغه خانواده ها برای 
سرویس مدرسه دانست و افزود: این مشکل در حال پیگیری است و اولیای مدارس در حال ثبت نام برای استفاده از سرویس هستند بنابراین به زودی برنامه 
سرویس مدرسه مهیا می شود.معاون سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان درباره ایمنی مدارس پرجمعیت و درخواست زوج و فرد شدن مدارس در برخی 
استان ها، گفت: اجرای طرح هایی مانند زوج و فرد یا گروه بندی در مدارس غیرممکن است چون بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد کرونا انجام شده و مدیرکل 

آموزش و پرورش در هیچ استانی نمی تواند تصمیمی برای محدودیت آموزش حضوری بگیرد.



سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: حریف ما در زمین نشدند و می خواهند االن بازی را به بیرون از زمین ببرند.فرهاد مجیدی پیش از بازی استقالل در جام 
حذفی اظهار کرد: بازیکنانم باید بدانند برای ادامه راه و قهرمانی در بازی های آینده فقط با حریف بازی ندارند. درخواستم از باشگاه این است که به این روند 
بیانیه نویسی خاتمه بدهند. حرف نزده را می شود همیشه زد. در پایان فصل می توانیم خیلی مسائل را عنوان کنیم. بعد از بازی با پیکان از بازیکنانم خواهش 
کردم کال لیگ را فراموش کنند و تمام تمرکزشان را روی جام حذفی بگذارند. دو سال پیاپی به فینال رفتیم ولی موفق به کسب جام نشدیم. این فصل شرایط 
خوبی برای قهرمانی داریم. امیدوارم بچه ها همانطور در این 24 هفته پرتالش بودند و با تمام مشــکالت تمام توان شــان را گذاشــتند، در این سه بازی هم 
همینطور کار کنند تا ان شاءا... قهرمانی جام حذفی را برای هوادارن به ارمغان بیاوریم.مجیدی تصریح کرد: هواداران بدانند که من و بازیکنان تمام تمرکزمان 
از امروز فقط روی بازی هاست. به حواشی هیچ توجهی نخواهیم کرد. همانطور که 24 هفته بدون شکست بودیم این روند را ادامه می دهیم امیدوارم در پایان 

فصل بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

واکنش کنایه آمیز »فرهاد مجیدی« به حواشی اخیر!
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ادعای جالب و جنجالی دختر »دیگو مارادونا«
دختر دیگو مارادونا ادعا می کند پیراهن فوتبال پدرش که انتظار می رود در حراج به مبلغ 4 میلیون 
پوند به فروش برسد، پیراهنی نیست که او برای گل »دست خدا« پوشیده بود.استیو هاج، هافبک 
سابق تیم ملی انگلیس، پیراهن اســطوره آرژانتینی را که پس از بازی در جام جهانی ۱۹۸۶ به او 
داده شد، می فروشد. اما دختر بزرگ مارادونا، دالمای ۳۵ ساله، گفت که این پیراهن فقط در نیمه 
اول پوشیده شــد و نه زمانی که پدرش در حرکتی معروف توپ را با مشت به دروازه پیتر شیلتون 
کوبید.او ادامه داد: »آن بازیکن سابق انگلیس فکر می کند که پیراهن نیمه دوم پدرم را دارد؛ اما 
اشتباه است. او پیراهن نیمه اول را دارد. می خواستم آن را برای مردم توضیح دهم تا هر کسی که 
می خواهد آن را بخرد، حقیقت را بداند.«دختر مارادونا در پاسخ به این سوال که چه کسی پیراهن 
نیمه دوم که مارادونا دو بار با آن گلزنی کرده را دارد، گفت: »می دانم چه کسی دارد اما نمی گویم. 

تنها چیزی که می توانم بگویم این است که این پیراهنی که پدرم با آن گل زده، نیست.«
 

انتخاب آلوس از بین »امباپه« و »هالند«
مدافع برزیلی بارسلونا تاکید کرد که دوســت دارد امباپه را با پیراهن آبی اناری ها ببیند.به نقل از 
کوپا، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند از بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان هستند. باشگاه 
های بزرگ اروپایی از جمله رئال مادرید و بارســلونا عالقه زیادی به جذب این دو بازیکن دارند.

دنی آلوس که سابقه هم بازی شدن با امباپه را در پاری سن ژرمن دارد درباره این سوال که انتخاب 
او از بین امباپه و هالند برای حضور در بارســلونا کدام بازیکن است، گفت: بدون شک امباپه! من 
حاضرم پول انتقال امباپه را پرداخت کنم. امباپه، بازیکن بزرگی است و در صورت حضور در بارسلونا 
کمک زیادی به این تیم خواهد کرد.قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن به پایان رسیده و این بازیکن 
تاکنون حاضر به تمدید قراردادش نشده است. خبرهای زیادی درباره حضور او در رئال مادرید به 

گوش می رسد و این در حالی است که ژاوی هم به جذب او عالقه دارد.

»کی روش« در راه عراق؟
فدراسیون فوتبال عراق رســما از پایان همکاری با»عبدالغنی شــهد« آن هم تنها بعد از دو دیدار 
حضور او در نیمکت تیم خبر داد.به نقل از عراق اسپورت، هدایت تیم ملی فوتبال عراق را در دو بازی 
اخیر انتخابی جام جهانی عبدالغنی شــهد برعهده داشت.شهد، سومین مربی بود که در انتخابی 
جام جهانی هدایت تیم ملی فوتبال عراق را برعهده داشــت و ماموریت این مربی باتجربه هم با 
موفقیت همراه نبود و عراقی ها نتوانستند خود رابه  پلی آف برسانند.فدراسیون فوتبال عراق رسما 
از پایان همکاری با عبدالغنی شــهد آن هم تنها بعد از دو دیدار حضور او در نیمکت تیم خبر داد.از 

کارلوس کی روش به  عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال عراق یاد می شود.
 

واکنش »رونالدو« به تمسخر پسرش!
کریستیانو جونیور ۱۱ ساله پسر بزرگ کریســتیانو رونالدو، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
اســت.به گزارش فوتبالی، اخیرا تیپ جونیور در یکــی از عکس هایی که در کنــار مادر بزرگش 
دولورس منتشر شــده، با واکنش هایی مواجه شده اســت. در این تصویر، پسر ۱۱ ساله ستاره 
پرتغالی در کنار مادر رونالدو حضور دارد که دریا در پس زمینه تصویر قرار دارد. جونیور، سوئیشرتی 
با برند نایکــی و جوراب هایی با برند آدیداس به تن دارد که باعث شــده تا ســت نکردن برندها 
توسط او با تمسخرهایی همراه شود. کریستیانو رونالدو تصمیم گرفت که از پسرش دفاع کند و در 
پاسخ به یکی از کامنت ها نوشت:»هر چیزی که دلش بخواهد را می پوشد نه چیزی که شما می 
خواهید. «کامنت رونالدو بیش از ده هزار الیک را نصیب خود کرده اســت و با تحسین هواداران 

ستاره پرتغالی همراه شد.  

الدحیل-سپاهان؛ هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

مصاف برای صعود

امشب تیم فوتبال سپاهان در دومین دیدار خود در 
مرحله گروهــی لیگ قهرمانان آســیا بــه مصاف 
الدحیل قطر می رود. این دیدار از ســاعت 2۱:4۵ در ورزشگاه ملک 

عبدا... شهر بریده عربستان آغاز می شود. 
طالیی پوشــان درحالی به مصاف تیم قطری می رونــد که در آغاز 
رقابت های آسیایی خود موفق شدند پاختاکور ازبکستان را شکست 
دهند و حاال در محکی سخت و سنگین به مصاف جدی ترین رقیب 
خود در این مرحله می روند. شــاگردان محرم نویدکیا از برد سه بر 
یک مقابل پاختاکور حسابی روحیه گرفته اند و خوب می دانند کلید 

صعودشــان به عنوان تیم نخست گروه 
در دو بازی مقابل الدحیل است.

ســپاهان، ســال جدید را خیلی خوب 
آغاز کرده اســت و پــس از برد صنعت 
نفت آبــادان در مســابقات لیگ برتر، 
رقابت های آسیایی را هم خوب آغاز کرد 
و برد با ارزشی مقابل پاختاکور به دست 
آورد؛ آن هم در حالی که نیمه نخســت 
آن دیدار را به حریــف واگذار کرده بود. 
دو برد پــرگل، نشــان از آمادگی باالی 
بازیکنان ســپاهان از لحــاظ روحی و 
فنی می دهد. هرچند »محرم نویدکیا« 
همچنان اعتقاد دارد سپاهانی که انتظار 
دارد را ندیده و توقعش بسیار بیشتر از 

اینهاست. 
اما بــر خالف ســپاهان کــه هفته اول 

رقابت ها را با موفقیت پشت سر گذاشت، الدحیل نتوانست از پس 
ضعیف ترین تیم گروه روی کاغذ یعنی التعاون عربســتان بربیاید و 
با وجود موقعیت های زیادی که داشت، شکست عجیب دو بر یک را 
مقابل میزبان متحمل شد. این نتیجه شاید باعث شود الدحیل بیش 
از پیش به سه امتیاز دیدار با ســپاهان نیاز داشته باشد و با تمام قوا 

برای شکست طالیی پوشان نصف جهان به میدان برود.
الدحیل که در کنار الســد، دو قطب فوتبال قطر به شــمار می روند، 
تیم متمولی است که ستاره های زیادی در ترکیب خود دارد. ترکیب 
آن ها شامل بازیکنان ملی پوش قطر به اضافه چند ستاره دو ملیتی 

و خارجی اســت که کار را برای هر حریفی ســخت می کنند. بهترین 
بازیکن الدحیــل در دیدار با التعاون کســی نبود جز »ادمیلســون 
جونیــور« وینگر چپ 2۷ ســاله و برزیلی این تیم کــه یک گل زیبا 
هم روی تیزهوشی خود به ثمر رســاند و در طول بازی نیز مدافعان 

التعاون را اذیت کرد.
سپاهان امشــب به غیر از حسن شوشــتری و داوود رجبی، غایبی 
ندارد؛ اما سه بازیکن این تیم یعنی محمد کریمی، شهریار مغانلو و 
سروش رفیعی در صورت دریافت اخطار، بازی هفته سوم سپاهان 

مقابل التعاون را از دست می دهند. 
اما درباره تاریخ رقابت های سپاهان با 
تیم های قطری در لیگ قهرمانان آسیا 
هم بد نیست بدانید سپاهان تاکنون ۱2 
بار برابر تیم های قطری به میدان رفته 
که هیچ کدام از آن ها با نتیجه تساوی 
به پایان نرســیده و شــش پیروزی و 
شــش شکســت، حاصل کار سپاهان 

برابر نماینده های قطر بوده است.
الغرافه، السد و الدحیل )لخویا سابق( 
ســه تیم قطری هســتند که سپاهان 
تاکنون، برابر آن ها بازی کرده اســت. 
در این بین، ســپاهان دو بار به مصاف 
لخویا رفته که یک برد و یک شکست، 
حاصل این دو دیدار بوده است. لخویا، 
نام قبلــی تیــم الدحیل اســت که به 

مصاف سپاهان خواهد رفت.

نقل قول  روز

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل:

نمی خواهم غرور پرسپولیسی ها را بیشتر از این خرد کنم!
محمد نوری، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در رابطه با بیانیه های پرسپولیس علیه استقالل عنوان 
کرد: پرسپولیس از لحاظ فنی ضعیف است و به ما ربطی ندارد که نتیجه نمی گیرند. داوری ها که به 
ضرر استقالل است، بهترین زمین چمن را دارند، دیگر چه می خواهند. چطور در ۵ سال قبلی هیچ 
مشکلی نداشتند؟ نمی خواهم غرورشان را بیشــتر خرد کنم، اما اگر بیشتر به این مسائل بپردازند 

عنوان دومی را هم از دست می دهند.
 

واکنش معاون رییس جمهور به ماجرای ورزشگاه مشهد
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به حواشی اخیر پیش 
آمده در جریان مسابقه فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد، با بیان اینکه با رعایت حدود 
و مسائل شرعی هیچ منعی برای ورود زنان به ورزشگاه وجود ندارد، گفت: دولت نسبت به بی تدبیری های 
انجام شده در مورد ورزشگاه امام رضا)ع( عکس العمل نشان داده و وعده داده با مسببان با قاطعیت 
برخورد کند.لیال سادات زعفرانچی اظهار کرد: دولت معتقد است که به شرط آماده بودن زیرساخت های 

الزم و رعایت حدود و مسائل شرعی، هیچ منعی برای ورود زنان به ورزشگاه نیست.
 

»اشکان دژاگه« در نساجی؟
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران نسبت به جذب اشکان دژاگه واکنش نشان داد.طی روزهای گذشته 
اشکان دژاگه، عضو ویژه تمرینات نســاجی بوده و حضور این بازیکن باتجربه در جمع شاگردان ساکت 
الهامی شائبه های فراوانی را درباره  احتمال بازگشت او به لیگ ایران با حضور در تیم نساجی به وجود آورده 
است.حضور مسعود شجاعی در جمع بازیکنان نساجی و ارتباط نزدیک شجاعی-دژاگه از دالیل اصلی 
حضور این هافبک باتجربه در تمرینات نساجی بوده و به نظر می رسد که اشکان دژاگه به دنبال حفظ فرم 
ایده آل برای ادامه مسیر فوتبالی اش است.ایزد سیف ا...پور، مدیرعامل باشگاه نساجی در واکنش به 
جذب دژاگه توضیح داد: اشکان به واسطه  رفاقتی که با مسعود شجاعی و ساکت الهامی دارد در تمرینات 

ما حضور پیدا می کند؛ نقل و انتقاالت به پایان رسیده و ما نمی توانیم از دژاگه استفاده کنیم.

»آزمون« گزینه جانشینی »طارمی«!
یک رسانه اندونزیایی از ســردار آزمون و دو مهاجم آســیایی دیگر به عنوان جانشینان طارمی در 
آث میالن نام برد.رسانه اندونزیایی indosport با اشاره به عالقه مندی تیم فوتبال آث میالن برای 
خرید مهدی طارمی، مهاجم پورتو پرتغال نوشت این تیم ایتالیایی در صورت ناکامی در جذب طارمی 
۳ مهاجم آسیایی دیگر از جمله سردار آزمون را مدنظر قرار داده است.این رسانه نوشت: شنیده ها 
حاکی از آن است که مدیران باشگاه میالن عالقه زیادی به سبک بازی انفجاری مهدی طارمی در 
پست مهاجم دارند.با این حال، آث میالن در تابستان امســال مانعی برای جذب این بازیکن 2۹ 
ساله پیش رو دارد. خبر می رسد که روســونری ها در پذیرش قیمت 2۰ میلیون یورویی که باشگاه 

پورتو برای این بازیکن تعیین کرده است، مشکل دارند.
 

بازیکن خارجی استقالل تمدید می کند؟
مسئوالن باشگاه استقالل قصد دارند بعد از پایان رقابت های لیگ برتر، قرارداد سیلوا مدافع برزیلی 
خود را تمدید کنند.در حالی که مطرح شده فرهاد مجیدی قبل از بازی با پیکان برای دومین بار به 
مقامات باشگاه تاکید کرده تا زمینه برای تمدید قرارداد ســیلوا مدافع آبی ها را فراهم کنند و اجازه 

ندهند او در پایان فصل از استقالل جدا شود؛ اما با پیگیری ها این موضوع تایید نشد.

مستطیل سبز

نویدکیا: 

 تا وقتی ببری 
همه دوستت دارند

سرمربی ســپاهان تاکید کرد که هیچ گاه با 
حضور بازیکنانش در اروپا مخالفت نمی کند و 
تا وقتی که باشد به این کار کمک خواهد کرد.

ســپاهان در اولین بازی خود در گروه چهارم 
لیگ قهرمانان آســیا موفق شد پاختاکور را با 
نتیجه سه بر یک شکســت دهد. شاگردان 
محرم نویدکیا بعد از اینکه با شکست یک بر 
صفر راهی رختکن شدند، در نیمه دوم سه گل 
به حریف زدند تا شــاهد یک کامبک رویایی 
از آنها باشــیم. سرمربی ســپاهان در ارتباط 
ویدئویی که با شبکه پنج داشت در خصوص 
این پیروزی و شــرایط تیمش صحبت کرد.

نویدکیا گفت: همیشه معتقد هستم تیم هایی 
که ثبات داشته باشــند و بتوانند هر سال در 
لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرده و سال به سال 
تجربه کسب کنند، آن موقع است که کارشان را 
به نحو احسن انجام می دهند. سپاهان طی 
سال هایی که در آســیا حضور نداشت، موفق 
نبود وگرنه در بقیه موارد جزئیات فوتبال دخیل 
است و یک موقع یک تیم قهرمان می شود، 
یک موقع دوم می شود یا یک سال قهرمان 
جام حذفی می شــود. تا وقتی که من اینجا 
هســتم، برای من این مهم است که تیمم در 
آسیا حضور داشته باشد. بعد از آن هم تا جایی 
که می تواند فوتبــال باکیفیتی بازی کند و به 
مرور زمان به نتایج خوب هم خواهد رســید. 
نویدکیا تاکید کرد: بایــد این واقعیت را قبول 
کنیم که در مربیگری یــک هفته همه برایت 
دست می زنند و یک هفته همه از تو ناراحت 
هستند. تا وقتی ببری همه دوستت دارند و 
وقتی نبری شاید خیلی جذاب نباشد. باید با 
واقعیت ها  جلو برویم.وی در مورد شکست 
دور از انتظار الدحیــل مقابل التعاون در دیگر 
بازی گروه ســپاهان گفت: الدحیل تیم فوق 
العاده قدرتمندی اســت و نفرات خط حمله 
اش بسیار خوب هستند. برای ما این نتیجه 
جذاب بــود. قطعا می دانیم که کار ســختی 
 داریم. با بردن یک بازی هیچ اتفاقی رخ نداده

 است و فوتبال پیچیدگی های خاص خودش 
را دارد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

شهریاری که درخشید
در جمع بازیکنان سپاهان، شهریار 
مغانلو بیشــترین اثرگــذاری را در 
اولین پیروزی آســیایی ســپاهان 
در فصــل 2۰22-2۰2۳ داشــت و 
روزهای درخشان خود در خط حمله 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را 
در ورزشگاه ملک عبدا... تکرار کرد. 
آمار درخشــان مغانلــو در مصاف با 
پاختکور باعث شــد تا او بــه عنوان 
برتریــن بازیکن نبرد ســپاهان-

پاختاکور انتخاب شود.

سنتر و اســطوره تیم ملی بســکتبال ایران گفت: 
دوســت نداشــتم دو تابعیتی ها به المپیک بروند 
چون اگــر همین االن آن ها را دعــوت کنید، به تیم 

ملی نمی آیند چون بحث المپیک در میان نیست.
حامد حدادی، ســتاره تیم ملی بسکتبال ایران در 
آخرین مصاحبه اش دربــاره آخرین وضعیت خود 
در لیگ بسکتبال چین و تیم سیچوان توضیح داد: 
یک سال دیگر با باشگاه چینی قرارداد دارم. بازی ها 
داخل حباب برگزار می شــود و به خاطر کرونا فقط 
تمرین و بازی می کنیم، سپس باید سریعا به هتل 
برویم. در چین خیلی جدی با کرونا برخورد می شود 
و در واقع از چین در رفتم. بازی های لیگ چین در 
چهار کوارتر ۱2 دقیقه ای است و هر بازیکنی شش 
خطا کند، بیــرون می رود. دیدارهــای پلی آف نیز 

مانند NBA چهار برد از هفت بازی است.وی درباره 
خبرهای پیوستنش به شهرداری گرگان نیز گفت: 
مذاکراتی با باشگاه شهرداری داشتیم و قرارداد هم 
بستیم؛ اما قسمت نشد. با دو تیم دیگر هم مذاکره 
کرده بودم که نهایتا با گرگان به توافق رسیدیم.وی 
همچنین درباره شرایط پشتوانه تیم ملی بسکتبال 
توضیح داد: متاسفانه میان نســل طالیی و نسل 
جدید خأل وجــود دارد و یکــی از دالیلش هم این 
اســت که خوب اســتعدادیابی نکردیم. شاید هم 
بتوان گفت لیگ خوبی در این ســال ها نداشتیم. 
برخی تیم ها بازیکنان خیلی خوب و نفرات خارجی 
خوبــی می گیرند، اگــر بازیکنــان خارجی خوبی 
به لیــگ بیاوریم، بازیکنــان ایرانــی در کنار آن ها 
پیشرفت می کنند. متاســفانه االن ۱۶ تیم در لیگ 

برتر هســتند که همــه آن ها به پلــی آف می آیند و 
همین موضوع بحث رقابت را از بین می برد.وی در 
ادامه انتقادهایش از لیگ برتر بسکتبال نیز گفت: تا 
زمانی که اساسنامه و برنامه ریزی خوب و درستی 
برای فدراسیون و لیگ برتر نباشد، سطح لیگ بهبود 
پیدا نمی کند. باید بتوان خارجی ها را از ابتدای فصل 
وارد لیگ کرد که اتفاق خوبی است که تیم نظم آوران 

سیرجان امسال رقم زد و خوب پیشرفت کرد.

انتقاد اسطوره بسکتبال ایران از دو رگه ها
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استاندار اصفهان:

جانمایی آرامستان بهارستان تا یک ماه دیگر انجام می شود
استاندار اصفهان گفت: با محوریت معاونت عمرانی اســتانداری، جلسه ای برای جانمایی آرامستان 
بهارستان به زودی برگزار و حداکثر تا یک ماه آینده این جانمایی انجام می شود.سید رضا مرتضوی، 
در حاشیه جلسه شورای اداری اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیرو جلساتی که در 
شهرستان های مختلف داریم طی هماهنگی که با فرمانداری شهرستان اصفهان انجام دادیم، مقرر 
شد با توجه به وسعت اصفهان به مناطق مختلف این شهرستان سفر کنیم تا از مشکالت این مناطق با 
حضور دستگاه های مختلف استان اصفهان مطلع شویم تا بهتر بتوانیم این مشکالت را برطرف کنیم.

وی افزود: از مناطق و پروژه های مختلف شهر بهارستان و مناطق قلعه شور، کوی راه حق و روستاهای 
اطراف آن بازدید کردیم. با توجه به وسعت و جمعیت زیاد شهر بهارستان، مراکز درمانی و بهداشتی کافی 
در این شهر وجود ندارد و تنها یک پایگاه جامع سالمت در این منطقه وجود دارد که مقرر شد با توجه به 
پیشنهادی که دانشگاه علوم پزشکی داشت دو پایگاه جدید هم در بهارستان احداث و کلنگ زنی آن 
تا چند  روز دیگر انجام شود و حداکثر تا پایان سال به چرخه خدمت رسانی به مردم این شهر دربیاید.

مرتضوی ادامه داد: احداث آرامســتان نیز یکی از مطالبات بحق مردم بهارستان است که با مطالعات 
شهرداری بهارستان، مکانی برای احداث آرامستان در نظر گرفته شده بود که برخی از دستگاه های نظارتی 
استان به این جانمایی ایراد گرفتند که به همین دلیل مقرر شد با محوریت معاونت عمرانی استانداری 

جلسه ای برای حل این مشکل به زودی برگزار و حداکثر تا یک ماه آینده این جانمایی انجام شود.
 

 برگزاری جشنواره رمضانی »ماه امید نسل فیروزه« 
در  استان اصفهان

جانشین فرماندهی سپاه حضرت صاحب الزمان) عج( استان اصفهان از برگزاری جشنواره رمضانی 
ماه امید نسل فیروزه در اصفهان خبر داد.سردار مقواساز گفت: جشنواره نسل فیروزه ای در ماه مبارک 
رمضان توسط بسیجیان و با محوریت مساجد برگزار می شودکه اگر اراده  ما در مساجد، حسینیه ها  و 
محافل دینی جمع شوند قطعا دشمن برای جنگ نرم با ما شکست می خورد.وی در جمع فرماندهان 
پایگاه بسیج استان ضمن تشکر از بسیجیان که در سال گذشته با فعالیت های خود اتفاقات بزرگی را 
رقم زدند، گفت: دشمن در جنگ نرم به دنبال این است که زنجیره تواصی به صبر و حق را قطع کند و با 
وارونه جلوه دادن حقایق ناامیدی را در میان مردم رواج دهد.یکی از مصادیق قطع زنجیره تواصی این 
است که ما در مسجد مشغول انواع فعالیت های مختلف فرهنگی و تربیتی و برگزاری محافل دینی 
باشیم و دیگر افراد را به این امر توصیه نکنیم.به گفته وی، ما باید با ارتباط گیری و یک برنامه ریزی 
از نگاه فردی در حوزه فعالیت های فرهنگی، برگزاری محافل مذهبی به یک رویکرد جمعی همراه با 
دعوت و توصیه به دیگران در محالت خود، روی بیاوریم.دشمن با استفاده از رسانه های خود به دنبال 

وارونه نشان دادن حقایق است.
 

تحقق شعار سال؛ الزمه ارائه خدمات نو به شهروندان
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الزم اســت مجموعه هایی با رویکرد دانش بنیان و تولید 
اشتغال آفرین برای تامین تجهیزات، خدمات و کاالهای مورد نیاز مدیریت شهری در اولویت قرار گیرند.

علی صالحی اظهار کرد: بعد از تاکید مقــام معظم رهبری که در مورد تولید بــا محوریت دانش بنیان و 
اشتغال زا بودن داشته اند، قطعا ظرفیت هایی که در منشور شورای ششــم و در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود 
دارد باید کامال به منصه ظهور برســد، بنابراین در این راستا باید ظرفیت های جدید مورد توجه قرار گیرد.

الزم است مجموعه هایی با رویکرد دانش بنیان و تولید اشتغال آفرین برای تامین تجهیزات، خدمات و 
کاال های مورد نیاز مدیریت شهری در اولویت قرار گیرند، عالوه بر این در حوزه اتفاق های نو، خدمات نو و 
زیرساختی که باید به شهروندان ارائه شود، نیز با توجه به تغییر شرایط و تغییر سبک زندگی باید از چنین 

صنایع و مجموعه هایی کمک گرفته شود.

آتش نشانی نسبت به افزایش ورود مارها به کالن شهر تاریخی ایران هشدار داد؛

مارها  از جان اصفهان چه می خواهند؟!

»مارهای آناکوندا«، »پیتون«، »دریاچه  زینب ذاکر
وحشــت در مقابل آناکوندا«، »مارها در 
هواپیما« و ... تنها چندنمونه از فیلم هایی است که در دوران بچگی مان 
از تلویزیون پخش می شــد و ما با ترس و درعین حال با کنجکاوی و 
عالقه فراوان به تماشــای این فیلم ها می نشستیم. پس از تماشای 
فیلم هم تا چندوقتی کابوس »مار« می دیدیم و با هرصدای خزیدنی، 
تصور مــی کردیم ماری بزرگ و ســمی در کمین مان اســت و هرآن 

نیش مان می زند!
بزرگ تر که شــدیم، فهمیدیم همه آن تصورات و ترس ها، خیلی هم 
واقعی نیست. مارها همه جا نیستند و قرارنیست به محض خروج از 
خانه با »پیتون« مواجه شــویم یا با بازکردن پنجره، شاهد حمله این 

خزنده های ترسناک باشیم!
اما قرار هم نیســت تصور کنیم هیچ وقت با یــک مارواقعی در خانه 
یا کوچه و خیابان مواجه نمی شــویم. حاال چندسالی هست که خبر 
زنده گیری مار در شهرهای مختلف ایران شنیده می شود. این اخبار 
در برخی شــهرها مثل »کرمان« بیشتر اســت؛ اما کالن شهر اصفهان 
هم از این قافله عقب نمانده و پس از حمله موش ها و ملخ ها، هر از 

چندگاهی خبری درباره مارگیری آتش نشــانان اصفهانی هم منتشر 
می شــود. مثل همین دیروز که ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون تعدادی مار توسط آتش نشــانان از اماکن مختلف و پارک ها 

زنده گیری شده است.
فرهــاد کاوه آهنگران با اشــاره بــه رؤیت مــار در روزهــای ابتدایی 
ســال جاری، گفت: هرســال از اواســط فروردین تا پایان تابستان، 
حوادث زیادی در خصوص رؤیت مار از ســوی شهروندان به سازمان 

آتش نشانی اصفهان گزارش می شود.
وی  با بیان اینکه ماموران آتش نشــانی در کوتاه ترین زمان ممکن به 
محل رؤیت مار می رونــد و در صورت وجود مار، آن هــا را زنده گیری 
می کنند، اضافه کرد: مارهای گرفته شده توسط آتش نشانان یا به اداره 
محیط زیست تحویل داده می شوند و یا در محل دور از شهر و در طبیعت 

رهاسازی می شوند و هرگز آسیبی به آن ها وارد نمی شود.
به گفته کاوه آهنگران، بهتر است شکاف های ورودی به منازل پوشانده 
شود، درها بازنماند، هنگام خرید میوه و صیفی جات جعبه های آن با 
دقت مورد بررسی قرار گیرد و در آخر مراقب کودکان باشیم تا از خطر 

مارها در امان بمانند.
کارشناسان یکی از دالیل افزایش ورود مارها به شهر را »خشکسالی« 
می دانند. افت باران و خشک شدن چشمه و برکه های آب سبب  می 
شود برخی حیوانات و خرندگان مثل مارها برای تامین آب به حاشیه 
شهر پناه بیاورند که البته گاهی توسط مردم کشته می شوند و به آتش 

نشانی هم خبرداده نمی شود. 
درواقع ما زیستگاه حیوانات را خراب کرده ایم و این موضوع باعث شده 
تا مثال کوهی که تا چند ســال پیش تفریح گاه طبیعی مار و زیستگاه 
حیات وحش بوده، االن پاتوق ویالســازان شده و آدم ها به دل کوه و 

کنار آب رفته اند و حیوانات به شهرها آمده اند!
به هرحال بد نیســت این را هــم بدانیم که مارهای ســمی در حالت 
عادی نیــش نمی زنند چون ســم را بــرای تغذیه خود نیــاز دارند و 
دوست ندارند سم را بی مورد اســتفاده کنند. آنها هنگام صید، طعمه 
و تغذیه یا دفاع برابر خطر، از سم اســتفاده می کند و به همین خاطر 
در شــرایط عادی مارها هیچ آســیبی به فــرد وارد نمی کننــد و تنها 
 هنگامــی که از ناحیــه یک فرد احســاس خطر کنند، ممکن اســت

 آسیب رسان شوند. 

شامگاه جمعه گذشته، افراد ناشناسی با پرتاب ماده 
آتش زا از باالی پل غدیر در اصفهان، شش اصله درخت 
کاج مشهدی را به آتش کشیدند. مجید عرفان منش، 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: ساعت ۲۲ و ۴۲ دقیقه 
شامگاه گذشته )جمعه، نوزدهم فروردین ماه( شش 
اصله درخت کاج مشهدی در حاشــیه زیر پل و روگذر 
غدیر در آتش سوخت و حدود ۵۰ درصد درختان دچار 

آسیب شــدند. وی با بیان اینکه آتش سوزی درختان 
حاشیه زیر پل و روگذر غدیر توسط نیروهای سازمان 
آتش نشانی مهار شد، افزود: متاسفانه این آتش سوزی 
عمدی بوده و بررســی ها بیانگر این اســت که ماده 
آتش زایی از باالی پل به پایین پرت شده و درختان از 
باال آتش گرفتند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه درختان کاج 
مشــهدی درختان بسیار ارزشــمندی هستند، گفت: 
باوجود آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی که در 
شــهر اصفهان داریم، هنوز برخی افراد با فضای سبز و 
درختان نامهربانی می کننــد. وی با بیان اینکه فضای 
سبز اصفهان تحت تاثیر آســیب های متعددی است، 
تصریح کرد: اولین آسیب خشکسالی است که خسارت 

شدیدی به فضای سبز اصفهان زده و باعث شده عمده 
درختان شهر ضعیف شوند. ضعیف شدن درختان بر 
اثر کمبود آب و خشکسالی نیز باعث شده برخی آفات 
و بیماری ها به آن ها غلبه کند. عرفان منش همچنین 
افزود: از اوایل بهار با شروع طوفان ها و تندبادها، حدود 
۶۰ تا ۷۰ اصله درخت شهر از جا ریشه کن شده است، 
این را در کنار بی مهری با فضای ســبز و درختان شهر 
بگذارید و می بینید واقعا فضای ســبز شــهر اصفهان 
مظلوم واقع شده است. وی با بیان اینکه قانون حفظ 
و گسترش فضای سبز را یکی از قدیمی ترین قوانین 
شهرداری ها برشــمرد و افزود: بر اساس این قانون، 
افرادی که به فضای سبز شهر خسارت می زنند تحت 

پیگرد قضایی قرار می گیرند. 

ماجرای به آتش کشیدن درختان اصفهان چیست؟

به گفته کاوه آهنگران، بهتر است شکاف های ورودی به 
منازل پوشانده شود، درها بازنماند، هنگام خرید میوه 
و صیفی جات جعبه های آن با دقت مورد بررسی قرار 
گیرد و در آخر مراقب کودکان باشیم تا از خطر مارها در 

امان بمانند

با مسئولان

ردپای قاتل کوچک در چهارباغ بزرگ؛

میراثی که می سوزد!

گزارش

در هوای دلپذیر بهاری و حوالی چهارباغ رویایی؛  طاهره شفیعی
جایی که جادوی طبیعت و معماری دســت به 
دســت هم داده و پردیســی زمینی خلق کرده، ردپای قاتــل کوچک هر روز 

پررنگ تر می شد و توی ذوق رهگذران می زد.
کافی بود در پیاده راه چهارباغ عباسی، کمی ســر به زیر باشی تا رد پای قاتل 
کوچک را همه جا ببینی؛ کنار جوی آب، البه الی چمن ها، پای گل های شب بو، 
روی شمشادها و حتی پای درختان سرسبز و سر به فلک کشیده ای که قرار 
است محافظ ریه شهر باشند، درحالی که ریشه های شان کم رمق و زیر پای شان 

سست شده است.
ته سیگارهای کوچک مدت هاســت به عنوان بزرگ ترین پسماندهای مضر 
در طبیعت شناخته می شوند. شاید به ظاهر موضوع مهمی به نظر نرسد، اما 
همین ته سیگار  یکی از آالینده های اصلی طبیعت با آسیب هایی مخرب تر از 
پالستیک محسوب می شود  که سموم آن مستقیم وارد خاک و آب شده و 

حیات جانداران و ازجمله انسان ها را به خطر می اندازد.
وقتی یک فرد سیگاری به راحتی ته سیگارش را هر جایی برسد رها می کند 
یا زیر پا انداخته و له می کند، ماجرا برایش تمام شــده، اما این تازه شــروع 
ماجراست.ته سیگارها مثل یک زخم واقعی تا سال ها بر تن نحیف و شکننده 
محیط زیســت باقی می مانند و مواد مضر آن وارد آب، خاک و بدن جانداران 

می شود.
حاال مدتی است طبیعت اصفهان مان ناجیان دلسوزی پیدا کرده؛ همان هایی 
که هر صبح قامت شان را بارها خم می کنند و با هزار امید و آرزو، کیسه های ته 

سیگار را جمع می کنند.
ســاعت ۷ و نیم صبح جمعه جمعیت قابل توجهی ورزش صبحگاهی خود 
را از ابتدای چهارباغ عباسی شــروع می کنند. هنوز رد آفتاب بهاری روی بدن 
چهارباغ نیفتاده که پیاده به راه می افتند؛ از چهارباغ عباسی به سمت میدان 
انقالب می روند، از حاشیه رودخانه زاینده رود تا خیابان شمس آبادی می روند و 
با گذر از مادی نیاصر و خیابان کواالالمپور، دوباره به چهارباغ عباسی برمی گردند.

جمعیت با کیسه های نایلونی کوچک و بزرگ از راه می رسند؛ زن و مرد و پیر 
و جوان و کودک و حتی نوزاد، اگرچه حضور زنان بیشــتر به چشــم می آید و 

تعدادشان قابل توجه است.
برخی که روزگار طوالنی تری پشت سرگذاشته اند، خســته از یک پیاده روی 
طوالنی، حاال در پناه خنکای سایه درختان چهارباغ و عطر گل های شب بوی به 

جا مانده از نوروز می نشینند و کمی استراحت می کنند.
مردی با لباس ورزشی توسی رنگ با جنب و جوش زیاد در رفت و آمد است و 
درحالی که یک لحظه آرام نمی گیرد به جمعیت خداقوت می گوید. بطری های 
پالستیکی پر از ته سیگار و کیسه های نایلونی پر شــده روی یک خط نواری 

چیده شده اند.
خیلی زود حجم زیادی از ته سیگار روی زمین ریخته و بطری های ته سیگار 
کنار هم چیده می شود و از جمعیت دعوت می شود که به کنار این پسماندها 

بیایند.
انگار جوی کوچکی از ته سیگار وســط چهارباغ عباسی جاری شده و بوی تند 

سیگار از همین ته سیگارهای مانده و رطوبت خورده، بلند می شود.
 حاال که همه ته سیگارها یک جا جمع شده اند، صحنه زشتی در دل زیبایی های 
چهارباغ بهاری اصفهان به وجود آورده اند که کمتر رهگذری می تواند از کنار آن 

گذر کند!
پیرمرد عصا به دستی با عصایش به سیگارها می زند و می گوید: »این ها همه 

سیگاره؟ مگه چقدر می کشند!؟«
مردی از میان جمعیت می گوید: وضع شــان هم خوب است حاج آقا، همه 

وینستون می کشند و می زند زیر خنده...
کم کم تعداد جمعیت بیشتر و بیشتر و نوار ته ســیگارها طوالنی تر می شود. 
رهگذران و افرادی کــه پیاده یا با دوچرخه بــرای ورزش صبحگاهی آمده اند 
درباره ماجرای این ته سیگارها می پرسند و وقتی باخبر می شوند بیشترشان 

می گویند: »کاش کاری می کردید نمی کشیدند«.
حاال که جمعیت کمتر و کار جمع آوری ته ســیگارها تقریبا تمام شده به سراغ 
رسول حیدری، مدیر »ان جی او« محافظان طبیعت شاد و مسئول جمعیت» 

نه به ته سیگار« اصفهان می رویم.
وی برای مان از شــکل گیری این جمعیت از روز ۱۵ اســفند ۱۴۰۰ می گوید و 
توضیح می دهد: »بیش از ۲۰ سال است در حوزه آموزشی، فرهنگی و سبک 
زندگی سالم فعالیت می کنم. وقتی درباره خطرات ته سیگار مطالعه کردم، 
متوجه خطرات آن شدم که چه سموم خطرناکی وارد طبیعت ما می شود، از 
طرفی شهرداری با هزاران نیرو هم نمی تواند همه این ته سیگارها را از روی زمین 
جمع کند. شنیده بودم در برخی نقاط کشــورمان حرکتی برای جمع آوری ته 
سیگارها شروع شده، منم با همسرم شروع به جمع آوری ته سیگارها  کردم«.

حیدری ادامه می دهد: »به طرز باورنکردنی مردم به ما پیوستند؛ از بچه ۴ ساله 
تا زن ۸۰ ســاله کمک می کند و هر روز صبح ته سیگارها را جمع می کنیم، اما 

روزهای پنجشنبه و جمعه جمعیت مان بیشتر است«.
مدیر »ان جی او« محافظان طبیعت شاد و مسئول جمعیت »نه به ته سیگار« 
اصفهان اضافه می کند: »این کار مردمی است، اما از همان ابتدا گفتم پویش 
موقت است، درحالی که اگر جمعیتی شــکل دهیم همیشگی خواهد بود و 

انرژی از طبیعت به ما برمی گردد«.
حیدری توضیح می دهد: »باید برای بازیافت بفرستیم، اول قرار بود خارج از 
اصفهان بفرستیم، اما حاال با منطقه ۳ شهرداری وارد مذاکره شده ایم تا در خود 
اصفهان بازیافت شود و در ساخت بتن، بلوک و جداول خیابان ها استفاده شود. 

این دیگر یک کار تخصصی است و کار ما نیست.«
وی ادامه می دهد: »شهرداری باید در کنار سطل های زباله، سطل مخصوص 
ته سیگار هم بگذارد، چون االن وقتی به افراد سیگاری می گوییم ته سیگارت را 
روی زمین یا سطل زباله نینداز، می گویند کجا بیندازیم!؟ پس باید سطل های 

مخصوص هم در شهر داشته باشیم.«

مدیر روابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان از افزایش قابل توجه تعداد مســافران مترو بعد از تعطیالت نوروز خبر داد و گفت: سرفاصله قطارها کاهش 
یافته و در ساعات پرازدحام، قطارهای فوق العاده پیش بینی می شود.سعید فاضل با اشاره به اینکه تعداد مسافران مترو هم اکنون به ۶۰ هزار نفر در روز رسیده 
است، اظهار کرد: از هفته گذشته تعداد مسافران مترو هر روز بیشتر شده و پیش بینی می شود در هفته جاری به ۸۰ هزار نفر در روز برسد.وی با یادآوری اینکه 
در بهمن ۹۸ که هنوز ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود آمار مسافران متروی اصفهان به ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده بود، گفت: در حال آماده شدن برای 
خدمت رسانی به ۱۲۰ هزار مسافر در اسفندماه بودیم که با شیوع کرونا، مترو مدتی تعطیل شد. بعد از بازگشایی مجدد مترو نیز آمار ۱۰۰ هزار نفر به ۱۰ تا ۱۵ هزار 
نفر رسید و این آمار به مرور با بهبود وضعیت بیشتر شد.مدیر روابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان از کاهش سرفاصله قطارها به ۱۱ دقیقه خبر داد و گفت: 
سرفاصله قطارها را در هفته های پایانی اسفند و شلوغی های شب عید از ۱۵ دقیقه به ۱۱ دقیقه رساندیم و بعد دوباره سرفاصله ۴ دقیقه افزایش یافت و به ۱۵ 
دقیقه رسید، اما با توجه به شلوغی قطارها درصددیم دوباره سرفاصله به ۱۱ دقیقه برسد.وی افزود: در چند بازه زمانی قطارهای فوق العاده در نظر می گیریم 
که ممکن است با ۶ تا ۷ دقیقه زمان برسد، مثال بین ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه تا ۸ و ۱۵ دقیقه صبح و ظهر بین ۱۳ و ۱۵ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ که شاهد شلوغی قطارها 

هستیم، فوق العاده در نظر گرفته می شود تا بین قطارها با سرفاصله ۱۱ دقیقه، قطار فوق العاده نیز بخشی از مسافران را جابه جا کند.

تعداد مسافران متروی اصفهان به ۶0 هزار نفر در  روز  رسید

در حاشیه 
حضوری شدن 

آموزش در 
مدارس اصفهان

بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا، آموزش 
در تمــام مــدارس دولتی و 
غیردولتــی از ۱۴ فروردیــن 
ماه ۱۴۰۱ بــه صورت حضوری 

پیگیری می شود.

وز عکس ر
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مدیر محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد ســرد شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم ثبت رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد فوالد 
مبارکه گفت: میزان تولید ســالیانه در خطوط اســکین پاس 1 و 2 در سال 
1400 به یک میلیون و 48 هزار تن رسید و رکورد قبلی یک میلیون و 25 هزار 
تنی سال 13۹۹ شکسته شد.محسن زارع، از کسب رکورد سالیانه تولید در 
خطوط اسکین پاس ناحیه نورد ســرد خبر داد و گفت: میزان تولید سالیانه 
در خطوط اســکین پاس 1 و 2 در ســال 1400 به یک میلیون و 48 هزار تن 
رسید و رکورد قبلی یک میلیون و 25 هزار تنی سال 13۹۹ شکسته شد.مدیر 
محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه افزود: 
این موفقیت در شرایطی حاصل شــد که تولید محصوالت خاص نظیر ورق 
سطح نمایان خودروســازی و تولید محصوالت فروش از اسکین نیز انجام 
شده اســت.عبدالرحیم صادقی، رییس خطوط اســکین پاس و تمپرمیل 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص اظهار کرد: خطوط اسکین 1 و 2 از 
فرآیندهای اصلی زنجیره تولید محصوالت سرد فوالد مبارکه بوده و ظرفیت 

تولید محصوالت با عرض حداکثــر هزار و 680 میلی متــر و ضخامت 0/3 
میلی متر تا 3 میلی متر را دارد.وی افزود: ازجمله مهم ترین عوامل به دست 
آمدن این موفقیت می توان به تالش و کوشش کارکنان تولید و انجام به موقع 
تعمیرات توسط کارکنان تعمیرات اشاره کرد که ضمن افزایش آماده به کاری 
خط تولید، از بروز توقفات اضطراری جلوگیری کرده اســت.رییس خطوط 
اسکین پاس و تمپرمیل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این موفقیت، 
نشانه ای از عزم کارکنان این واحد جهت رســیدن به اهداف کالن مدیریت 
ســازمان بوده که از کوشــش های بی دریغ کارکنان تولید و تعمیرات واحد 
قدردانی می کنم و امیدوارم که در آینده نیز این افتخارآفرینی ها تداوم داشته 
باشــد.وی در پایان از حمایت صمیمانه مدیریت ناحیه نورد سرد، مدیریت 
محصوالت ســرد و پوشــش دار و همکاری گروه فنی تولید، تعمیرات نورد 
سرد، واحد برنامه ریزی تولید نورد ســرد، واحدهای کنترل کیفیت، کارگاه 
غلتک، خطوط نهایــی و باکس آنیلینگ و دیگر واحدهای درگیر در کســب 

این رکورد قدردانی کرد.

مدیر آزمایشگاه های شــرکت فوالد مبارکه از موفقیت آزمایشگاه های این 
ISO/ شرکت در ارزیابی تجـدید گواهینامه بیــــــن المللی استــانــدارد

IEC 17025-2017 خبر داد.میر صالحی اظهار کرد: عنوان اســتاندارد 
ISO/IEC 17025-2017 الزامــات عمومــی بــرای احــراز صالحیت 
آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است و پیاده سازی و اجرای الزامات 
این اســتاندارد برای آزمایشگاه های شــرکت هایی که در عرصه بین المللی 
فعالیــت می کنند و اســتراتژی آن ها تولیــد محصوالت باکیفیت اســت، 
ضروری است.در ارزیابی این اســتاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی 
مورد ارزیابی قرار می گیــرد. در ارزیابی فنی وجود روش های آزمون به روز و 
معتبر، سوابق تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون، نحوه محاسبه عدم 
قطعیت نتایج حاصل از آزمون، مهارت کارکنان، تاسیسات و شرایط محیطی 
مناســب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراســیون آن ها و... مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقالل، التزام به رازداری و حفظ 
محرمانگی اطالعات آزمایشــگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن 
منابع موردنیاز و کنترل مستندات و سوابق و... در آزمایشگاه ها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد.وی افزود: اجــرای الزامات این اســتاندارد و اخذ گواهینامه 
مربوطه همواره موردتوجه مشــتریان، سازمان ملی اســتاندارد، سازمان ها 
و نهادهایی است که به دالیل گوناگون شــرکت فوالد مبارکه را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. خوشــبختانه پیاده ســازی و اجرای الزامات این استاندارد 
بیش از یک دهه اســت که در شــرکت انجام شــده و در این مرحله برای 
سومین بار، تجدید گواهینامه بین المللی این استاندارد در آزمایشگاه های 
آزمون شرکت فوالد مبارکه و فوالد ســبا با موفقیت انجام گرفته است.مدیر 
آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: موسسه ای که فوالد 
مبارکه را در این اســتاندارد تایید صالحیت کرده، آژانــس بین المللی تایید 
صالحیت کشــور ترکیه )TURKAK( اســت که یک مرجــع بین المللی و 
مورد تایید اتحادیــه بین المللی تایید صالحیت آزمایشــگاه ها )ILAC( و 
اتحادیه منطقه ای تایید صالحیت اروپا )EA( است و همین امر باعث اعتبار 
بین المللی نتایج آزمون آزمایشــگاه های شرکت می شود.وی اذعــــــان 
 داشت: با تـــــــوجه به تغیــــــیر ویـــــــــــــرایش استــــــاندارد

 ISO/IEC 17025 از ویرایش 2005 به 2017 و الزام به انجام ممیزی با 
توجه به ویرایش جدید، ارتقای سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های 

شــرکت مطابق با این ویرایش در دســتور کار قرار گرفت و با اســتفاده از 
توان کارشناسی آزمایشــگاه ها و برگزاری 30 جلســه کارشناسی، الزامات 
جدید پیاده ســازی شــد و با برگزاری ممیزی داخلــی از کفایت اقدامات 
انجام گرفته اطمینان حاصل شــد. در ویرایش جدید، ســاختار استاندارد 
به طورکلی تغییر کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک و فرصت به آن اضافه شده 
است. در راستای اجرای الزامات این اســتاندارد، بیش از 16 مورد برگزاری 
مقایسه بین آزمایشگاهی و یا شــرکت در آزمون مهارت در زمینه آزمون های 
مرتبط با محصوالت، مواد اولیه و مواد مصرفی در ســطح ملی و بین المللی 
توسط آزمایشگاه های شرکت انجام شده است که خوشبختانه در همه این 
مقایسه ها نتایج صادره از آزمایشگاه های شرکت مورد تایید قرار گرفته اند.

صالحی در پایان از تالش و زحمات همه همکاران در واحد آزمایشــگاه های 
آزمون شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا و مدیریت بازرسی فنی و اتوماسیون 
و ابزار دقیق، امور قراردادها، خدمات عمومی، سیستم ها و فناوری اطالعات، 

تضمین کیفیت تشکر و قدردانی کرد.

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه:

 رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد
 فوالد مبارکه شکسته شد

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:

 فوالد مبارکه موفق به کسب استاندارد بین المللی
 ISO/IEC  17025-2017  شد

منبع : ایرنا

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