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روزه داری با طعم بخشش؛

 گلریزانی به وسعت اصفهان

واکنش نویدکیا به 
شکست آسیایی سپاهان

هشدار فعالیت 
 کانون های گردو غبار 

و تندباد در اصفهان

مدیرگروه بهداشت محیط اصفهان:

کاهش سطح رعایت 
پروتکل های بهداشتی 

در اصفهان

رییس اتحادیه فروشندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه:

  کمبودی در انواع
 تلفن همراه در استان 

وجود ندارد

یمنا
س: ا

عک

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از مهم ترین نتایج ستاد پیگیری 
اجرای سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی در این اســتان جلوگیری از 
تعطیلی ۱۸ کارخانــه و کارگاه و تثبیت بیش از ۱۰ هزار فرصت شــغلی بوده 

است.
حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفری درباره اقدامات ستاد پیگیری 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اســتان در سال ۱۴۰۰ افزود: از 
اقدامات این ستاد تثبیت بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی با پیگیری مشکالت 
واحد های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی هفت کارخانه و ۱۱ کارگاه در استان، 
مدیریت بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشــور مربوط به شــرکت پلی 
اکریل و پتروشــیمی اصفهان و پیگیری وصول ۳ هزار میلیارد ریال بدهی 
معوق بانکی و ترتیب وصول ۲ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در سال گذشته 

است.
وی در زمینــه ســاماندهی و نظارت بــر کاال هــای تعیین تکلیف نشــده 
در انبار های ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی و مشــخص 
شــدن وضعیــت کاال های رســوبی انبار هــای گمرکی در ســال گذشــته، 
افــزود: در خصــوص یکــی از عمده مســائل و مشــکالت این ســازمان 
مبنی بــر کمبود فضا، بــا ارجاع به کمیســیون هماهنگی مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســتان اصفهان مصوباتی تصویــب و عملیاتی و دســتوراتی در 
ارتباط بــا وســایل نقلیــه، کاال هــای لوکــس و ماینر هــا صادر شــد که 
 اجرایی شــدن آن با قید فوریت در دســتور کار دســتگاه قضایی اســتان

 قرار گرفت.

حجت االسالم و المسلمین اســدا... جعفری گفت: صدور دستوراتی برای 
رفع مشــکل گمرکی و واگذاری برخــی از اقالم صنعتی بــا عنوان کاال های 
متروک به کارخانجات برای راه اندازی خط تولید در سال حمایت از تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مانند شرکت سیمان سپید فرداد ساوه، شرکت 
آتار نور هوشمند، شرکت سامیار صنعت زاگرس، شرکت قائم الرضا، شرکت 
ذوب آهن اصفهان و شــرکت سروستان ســپاهان از دیگر اقدامات در این 

مدت بوده است.

جلوگیری دستگاه قضا از تعطیلی 18 کارخانه تولیدی در اصفهان

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی درآمدهای 
استان اصفهان در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بود که وصولی ۱۲ 
ماهه اســتان، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸درصد مــازاد بر پیش بینی ها 

بوده است.
علیرضا عربها با اشاره به نقش ذیحســابان و مدیران امور مالی دستگاه های 
اجرایی اســتان در تحقق شــعار ســال، خواســتار تالش ویژه آنها در جذب 
حداکثــری اعتبارات، نظــارت مطلوب و رعایــت قوانین و مقــررات مالی و 
محاسباتی و تالش و اســتمرار نظارت مالی مطلوب شد و اظهار کرد: اصفهان 
باید به سمتی حرکت کند که بازتوزیع درآمدهای استان برای رشد تولید و بهبود 

وضعیت معیشتی و مردمی سازی اقتصاد استان باشد.
وی از تصویــب پرداخت تســهیالت جــز ۱ تا ۹ بنــد الف تبصــره ۱۸ قانون 
بودجــه ۱۴۰۰ کل کشــور در اســتان اصفهــان بــه ۵۳۰ فعــال اقتصــادی 
متقاضی بــه ارزش ۱۷ هــزار و ۹۷۷ میلیارد ریــال در ســال ۱۴۰۰ به میزان 

بیش از مبلــغ مجموع مصوب و ســهمیه اســتان خبر داد و گفت: در ســال 
جاری نیز همچنــان روند بررســی و تصویب درخواســت تســهیالت ادامه 
دارد و تالش می شــود بــا همــکاری اســتانداری و ســایر دســتگاه های 
 اجرایی مربوطه، ســهمیه تســهیالت بیشــتری بــرای اســتان از این محل 

دریافت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان با اعتقاد بر اینکه ذیحســابان، امین 
دستگاه های اجرایی هستند، افزود: مهم ترین مأموریت آنها حفظ و حراست 

از اموال دولتی و مولدسازی و مدیریت دارایی ها است.
وی گفت: در واقع ذیحسابان زمینه ســاز فرصت مناسب برای تسریع توسعه 

اقتصادی در راستای افزایش کمی و کیفی تولید در استان هستند.
عربها گفت: پیش بینی درآمدهای استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد 
ریال بوده که وصولی ۱۲ ماهه اســتان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸درصد 

مازاد بر پیش بینی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان:

درآمدهای اصفهان 18 درصد مازاد پیش بینی ها بود

در پی نارضایتی مردم از افزایش قیمت گوجه، مســئوالن اعالم کرده اند که با 
ورود گوجه از استان های جنوبی کشور، این مشکل به زودی برطرف می شود.

افزایش قیمت گوجه این روز ها خبرساز شــده و مردم از افزایش جهشی آن 
در طی یک هفته و کمتر از آن گالیه مند هســتند. قیمت این سبزی در بازار به 
۱۶ تا ۱۸ هزار تومان رسیده اســت.نرخ گوجه فرنگی در میدان میوه و تره بار 
در ۱۷ فروردین ماه ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان رســید، این در حالی است که قبل از 
ســیزدهم فروردین حدود ۶ تا ۷ هزار تومان بود.سخنگوی ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان گفت: ساالنه ۲۵ هزار تن محصول گلخانه ای در استان تولید 
می شود. اما عمده گوجه ای که مردم از آن اســتقبال می کنند، بیشتر گوجه 
فضای باز است که عدد قابل توجهی تولید داریم و می توانیم به خوبی بخشی از 
نیاز را پوشش دهیم.به گفته حسین ایراندوست اکنون استان اصفهان در این 
شرایط هوایی تولید محصوالت فضای باز را ندارد و بیشتر در تیرماه به بعد تولید 
گوجه در فضای باز را داریم و عمده گوجه کاشت فضای باز موجود در اصفهان 
اکنون از استان های دیگر انتقال داده می شود.او می گوید پیش بینی می شود 
هفته آینده انتقال گوجه از مزارع کهنــوج و بندر دیلم و بهبهان و ... به اصفهان 
افزایش یابد و امیدوار هستیم کاهش قیمت اتفاق بیافتد. به دلیل اینکه تغییر 
فصل اتفاق می افتد، جریان گوجه به اصفهان شیب افزایشی اتفاق می افتد.

قیمت گوجه نو در میدان مرکزی میوه و تره بار ۱۷ هزار تومان بود که نسبت به 
روز های قبل کمی کاهش یافته بود. اگرچه گوجــه درجه یک ۱۵ هزار تومان 
و گوجه درجه ۲، ۷ هزار تومان بوده اســت. با افزایش انتقال گوجه از آن چند 
شهرســتان پیش بینی می کنیم قیمت گوجه به قیمت هفته قبل برگردد. در 

هفته قبل قیمت انواع گوجه در رنج ۷ هزار تا ۱۲ هزار تومان بود.رییس اتحادیه 
صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان  گفت: قیمت گوجه در میادین به کیلویی 
۱۷ تا ۱۸ هزارتومان و در خرده فروشــی ها ۲۳ هزار تومان رسیده است.نوروز 
علی اسماعیلی معتقد است مشکل اصلی در مسائل کامیون داران بوده و راه 
حل این موضوع در دست دولت است و آن ها با کمک نهاد های دیگر می توانند 
بار های بر زمین مانده را به بازار برسانند.به گفته او  میوه بخشی از سبد غذایی 
مردم است و گرانی این اقالم بر روی بخش های دیگر مانند ویزیت پزشکان و 
کرایه های وسایل نقلیه نیز اثر دارد و باعث فشار به مردم می شود. میوه و تره 
بار فراوان موجود هســت، اما کرایه های حمل و نقل افزایش داشته است.به 
خاطر مشکالتی که در مسیر حمل بار از کرمان به سمت اصفهان پیش می آید 
و به کامیون های حمل گوجه آسیب می رســانند، راننده ها مجبور به عبور از راه 

سخت و کوهستانی فرعی می شوند.

فراز و فرود قیمت گوجه در بازارِ بی سر و سامان اصفهان

منتظر کاهش 
قیمت مسکن 
در سال 1401 

نباشید!

وعده های رنگ باخته برای تکمیل پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری

شاید وقتی دیگر!
چهارمحال و بختیاری جزو معدود استان هایی است که هنوز به شبکه 
ریلی کشور متصل نشده است، شنیده شدن سوت قطار در این استان 
یکی از آرزوهای دیرینه مردم این استان به ویژه صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی بوده تا از این طریق بتوانند تحولی در سیستم حمل و نقل 

محصوالت تولیدی خود ایجاد کنند

 فرماندار اصفهان:
 ورودی های شهر 
ساماندهی شود
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان:
تاکنون موردی از مارگزیدگی 

نداشته ایم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی

تغییرات جدید در 2 خط اتوبوسرانی 
اصفهان

 جای خالی تدبیر
  باز شدن ناگهانی و بدون برنامه ریزی مدارس، موجب قفل شدن خیابان ها

 و ترافیک شدید صبحگاهی در اصفهان شده است 
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پایان دور نخست انتخابات فرانسه؛

 صف کشی نامزدها پشت سر رقبای اصلی
امانوئل مکرون رییس جمهوری فعلی فرانسه و مارین لو پن نامزد حزب راست تندرو »مجمع ملی« 
در انتخاباتی که یکشنبه برگزار شد با کســب باالترین رای، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
راه یافتند.دیگر نامزدهای انتخابات نیز در کوتاه ترین زمان حمایــت خود از یکی از نامزدهای دور 
دوم اعالم در پشت ســر دو نامزد اصلی صف آرایی کردند.آن ایدالگو شهردار پاریس و نامزد حزب 
سوسیالیست نخستین فردی بود که حمایت خود را از مکرون اعالم کرد تا »علیه حزب راست افراطی 
رای داده شود«. وی در دور نخست ۱.۷۴ درصد آرا را به دست آورد.پس از او فابیان روسل از حزب 
کمونیست به »مبارزه با لوپن« و »طرح های نژادپرستانه و دیگرهراسانه« او فراخواند. روسل در دور 

نخست ۲.۳۱ درصد آرا را از آن خود کرد.

زمین گیر شدن بیش از 100 جت ثروتمندان روسی در دبی
رسانه ها گزارش دادند که جت های خصوصی ثروتمندان روس در دبی زمین گیر شده و قادر به پرواز 
به کشورهای دیگر نیستند.از زمان آغاز جنگ بین روســیه او اوکراین بیش از ۱۰۰  فروند هواپیما در 
فرودگاه های دبی گیر افتاده اند. تصاویر ماهواره ای گرفته شده توسط یک شرکت نقشه برداری زمینی 
نشان داد که شــماری از جت های خصوصی روس ها از اواســط فوریه تا اوایل آوریل در  دبی زمین 
گیر شده اند.منابع مطلع گفتند، از آنجایی که این هواپیماها برای جلوگیری از تحریم ها به دبی پرواز 
می کنند، در نهایت در آنجا گیر می کنند زیرا صاحبان روس هواپیما نمی توانند در جای دیگری با آن ها 
پرواز کنند.وزارت بازرگانی ایاالت متحده اخیرًا تحریم هایی را اعمال کرده اســت که سوخت گیری، 
تعمیر و نگهداری هواپیماهای مرتبط با روسیه را ممنوع می کند. شــرکت های هواپیمایی بزرگ از 
جمله »بوئینگ« و »ایرباس« نیز تحویل قطعات یدکی به خطوط هوایی روسیه را متوقف کرده اند.«

مکزیکی ها از ماندن رییس جمهورشان حمایت کردند
 حدود ۹۰ درصد از مردم مکزیک در همه پرســی فراخوان ریاســت جمهوری بی سابقه ای که روز 
یکشنبه برگزار شد، از آندرس مانوئل لوپز ُاوبرادور رییس جمهوری فعلی این کشور برای ماندن در 
قدرت حمایت کردند.خبرگزاری رویترز نوشت: این نتایج سلطه اوبرادور بر دستور کار سیاسی اش 
را نشان می دهد هر چند که میزان مشارکت در همه پرســی روز یکشنبه در پایین ترین حد پیش 
بینی ها بود. همه پرسی فراخوان ریاست جمهوری مکزیک ۲۰۲۲ به منظور پروسه فراخوان انتخابات 
رییس جمهور منتخب مکزیک بر اساس قانون اساســی برای دوره ۲۰۲۴ - ۲۰۱۸ روز یکشنبه  ۱۰ 
آوریل )۲۱ فروردین( برگزار شد تا در باره این که رییس جمهور فعلی تا پایان دوره شش ساله اش 
بر مســند قدرت بماند، تصمیم گیری شــود.این اولین فراخوان به رفراندوم ملی در مکزیک بوده 
است. پیشنهاد همه پرسی توسط خود لوپز اوبرادور در هنگام نامزدی او در انتخابات ۲۰۱۸ و در برابر 

درخواست مخالفان و حامیان دولتش ارائه گردید.

فنالند و سوئد تا تابستان به ناتو ملحق می شوند
مسکو به دفعات درباره پیوستن سوئد و فنالند به ناتو هشدار داده اما به نظر می آید که بلوک غرب 
در ادامه صف آرایی مقابل روسیه، به فکر تعجیل در الحاق این دو کشور به پیمان آتالنتیک شمالی 
است.روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی اعالم کرد که کشورهای سوئد و فنالند تا تابستان امسال به 
ناتو ملحق خواهند شد.گفته می شود که این تعجیل از عواقب اقدام نظامی روسیه در اوکراین است 
حال آنکه مسکو پیشتر به این دو کشور درباره عواقب نظامی-سیاسی پیوستن به ناتو هشدار داده 
بود.مقامات آمریکایی گفته اند که عضویت کشورهای حوزه نوردیک در ناتو یکی از موضوعات مورد 

بحث در نشست هفته پیش وزرای خارجه پیمان آتالنتیک شمالی بوده است.

طرح صیانت به صحن علنی مجلس بازگشت

قانونگذاری از کانال اصلی

جلسه دیروز  مجلس شورای اســالمی در حالی آغاز شد که مهم ترین 
دستور کار آن، رسیدگی به نامه ۱۸۵ نماینده در خصوص طرح صیانت 
از فضای مجازی بود؛ نامه ای که هــدف از نگارش آن، خروج این طرح 
از شمول اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی آن در صحن علنی مجلس 
برای پیمودن روال عادی قانون گذاری بود و حاال خبر می رســد که این 

هدف را محقق ساخته است.
طرح موســوم به صیانت که از جنجالی ترین و پر سر و صداترین طرح 
های قرار گرفته در دستور کار مجلس شورای اسالمی است، پس از کش 
و قوس های فراوان به صحن علنی بازگشــت. جلسه مجلس شورای 
اسالمی در حالی آغاز شد که مهم ترین دستور کار آن، رسیدگی به نامه 
۱۸۵ نماینده در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی بود؛ نامه ای که 
هدف از نگارش آن، خروج این طرح از شمول اصل ۸۵ قانون اساسی 
و بررســی آن در صحن علنی مجلس برای پیمودن روال عادی قانون 
گذاری بود و حاال خبر می رســد که این هدف را محقق ســاخته است.

البته این دومین باری بود که بازگشت این طرح به صحن در دستور کار 
مجلس قرار می گرفت و در نوبــت اول، آرای دریافتی برای بازگرداندن 
طرح از کمیسیون ویژه به صحن کافی نبود و در نتیجه، تنها بر ابهامات 
ماجرا افزوده شد؛ اتفاقی که شــاید یکی از دالیل تغییر شیوه برگزاری 

جلسه دیروز مجلس از علنی به غیرعلنی باشد. جلسه ای غیرعلنی که 
اخبار رسیده از آن، حکایت از کافی بودن آرا برای بازگشت این طرح به 

صحن بوده است.
این را می شــود از اظهارنظر برخی نمایندگان از جمله حجت االســالم 
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رییسه مجلس دریافت که به فارس گفته: 
در نشست غیرعلنی صبح مجلس، موضوع طرح نظام تنظیم مقررات 
خدمات فضای مجازی موســوم به طرح صیانت مورد بحث و بررسی 
نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت ۱۲۰ نماینده به بازگشــت این 
طرح به صحن علنی مجلس و بررســی آن در ایــن صحن رأی مثبت 
دادند.به گفته وی، ۱۰۹ نماینده مجلس هم به بازگشــت طرح صیانت 
به صحن علنی مجلس رأی ندادند که معنای آن بررســی این طرح در 
کمیسیون مشترک بود؛ گزاره ای که نشان می دهد آرای موافق بیشتر 
بوده و در نتیجــه تکلیف این طرح در صحن علنی مجلس مشــخص 
خواهد شد؛ اتفاقی که به گفته سلیمی، »به زودی بررسی« درباره آن آغاز 
خواهد شد.فرجام طرحی که به گفته جلیل رحیمی جهان آبادی، یکی 
دیگر از نمایندگان موافق بازگشت صیانت به صحن، »انتقادات شدید 
مردمی و گروه های مختلف فعــال در عرصه مجازی« در خروجش از 
دستور کار کمیسیون مشــترک  نقش مهمی داشت؛ گزاره ای که مورد 

تاکید جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون مشترک حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی نیز هست که پیشتر هم در زمان تصویب کلیات 
طرح در کمیســیون مذکور، تنها رای مخالف کلیات طرح صیانت را به 
نام خود ثبت کرده بود.اتفاقی که هرچند پایان این طرح نیست، فرازی 
مهم در روند بررسی آن به شــمار می آید. طرحی که در مرداد ماه سال 
۱۴۰۰و با تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اصطالحا 
ماده ۸۵ ای شد تا بررســی آن به کمیسیون مشترک سپرده شده و بر 
اساس این اصل از قانون اساسی، با تصویب در این کمیسیون، بی طی 
کردن روال جاری قانون گذاری، مجال اجرای موفق بیابد. مسیری که 
تا تصویب کلیات این طرح در کمیســیون هم پیش رفت، ولی نگرانی 
های زیادی هم به وجود آورد.موضوعی که موجب شــدت گرفتن موج 
انتقادات و حتی اعتراضات به این طرح شد، تغییرات پی در پی در آن 
را به دنبال داشــت تا جایی که نام طرح هم چندین بار تغییر کرد و در 
نهایت نمایندگان پرشــماری را مجاب کرد تا خواستار ابطال رای قبلی 
شان شده و تقاضای بازگشــت صیانت به صحن را امضا کنند و بعد از 
حدود هفت ماه، نشست و تصمیم امروز رقم بخورد؛ تصمیمی که قطعا 
در آینده این طرح اثر بسیاری دارد، هرچند هنوز برای اظهار نظر در این 

خصوص زود است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی 
درباره نامه نمایندگان مجلس به رییس جمهور با 
بیان اینکه متنی نهایی نشده که درباره آن صحبت 
کنیم و با راهبردی شــورای عالــی امنیت ملی و 
اجــرای وزارت خارجه، خطوط قرمز رعایت شــده 
اســت، گفت: اگر قرار بود خطوط قرمــز را رد کنیم 
توافق چندین مــاه قبل رخ داده بود.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماســی در پاسخ به ســؤالی درباره 
نامه نمایندگان مجلس به رییس جمهور نیز اظهار 
داشــت: صدای نمایندگان ملت در طی مذاکرات 
۱۱ ماه گذشــته همواره شنیده شــده است. متنی 

نهایی نشده که درباره آن صحبت کنیم. با راهبردی 
شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه، 
خطوط قرمز طابق النعل بالنعل رعایت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود خطوط قرمز را رد 
کنیم توافق چندین ماه قبــل رخ داده بود.خطیب 
زاده افزود: هنــوز به نقطه ای نرســیدیم که طرف 

آمریکایی نشان دهد به تعهداتش عمل می کند. 
آمریکا تالش می کند انرژی و وقت همه را مصروف 
این کرده که اجزا و عناصری از فشــار حداکثری را 
حفظ کند. آنچه برای ما حائز اهمیت است انتفاع 
اقتصادی و انتفاع مردم ایران از رفع تحریم هاست.

ســخنگوی وزارت خارجه بیان کــرد: تحت تاثیر 
کمپین هــا و کارزارهای رســانه ای و اظهارات ضد 
و نقیض قــرار نمی گیریــم و منافــع قطعی ملت 
ایــران چــراغ راهنمــای ماســت و نمی دانیم آیا 
به توافق می رســیم یا نمی رســیم چــون آمریکا 
 هنــوز اراده الزم را برای رســیدن به توافق نشــان

 نداده است. 

واکنش خطیب زاده به نامه نمایندگان درباره مذاکرات:

 اگر قرار بود خطوط قرمز را رد کنیم، اکنون توافق کرده بودیم

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه نمی دانیم که به توافق دست خواهیم یافت یا نه و مذاکرات ادامه دارد و ما همچنان این مذاکرات را دنبال و بررسی می کنیم، در پاسخ 
به خواسته ایران مبنی بر ضمانت آمریکا در خارج نشدن دوباره از برجام گفت: فکر می کنم اگر به توافقی برسیم که بایدن آن را در راستای منافع ملی آمریکا ببیند، ما البته 
به آنچه که باید از طریق کنگره انجام شود، رسیدگی خواهیم کرد. اما برخی از مسائل نهایی هستند که در حال مذاکره هستند. ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.جن ساکی، 
سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روسیه می تواند به حضور در مذاکرات وین ادامه دهد؟ پاسخ داد: دیپلماسی، 
روابط خارجی، پیچیده است. مذاکرات ایران با حضور روسیه نمونه ای از آن است.جن ساکی در تداوم ادعاهای همیشگی غرب علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران 
افزود: معتقدیم و فکر می کنم اکثر جامعه جهانی بر این باور است که جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای به نفع منافع ملی ما و منافع جهانی ماست.وی تصریح 
کرد جو بایدن رییس جمهوری آمریکا تنها در صورتی با یک توافق موافقت می کند که توافق خوبی باشد.  اما ما تجربه خروج  ترامپ از برجام را داریم و آنچه که شاهد آن 
بودیم عدم شفافیت است.وی در راستای هراس از پیشرفت های برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در چارچوب برجام و در حالیکه چنین ادعاهایی از سوی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تایید نشده است، ادعا کرد ایران پیشرفت های زیادی در مسیر دستیابی به سالح هسته ای داشته است. این به نفع ما نیست.سخنگوی کاخ سفید 
در پاسخ به خواسته ایران مبنی بر ضمانت آمریکا در خارج نشدن دوباره از برجام گفت فکر می کنم اگر به توافقی برسیم که بایدن آن را در راستای منافع ملی آمریکا ببیند، 

ما البته به آنچه که باید از طریق کنگره انجام شود، رسیدگی خواهیم کرد. اما برخی از مسائل نهایی هستند که در حال مذاکره هستند. ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.

چهره روزواکنش کاخ سفید به درخواست ضمانت ایران برای خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام

وز عکس ر

 سفر هیئت 
قطری به کیش

جاســم بن ســیف السلیطی 
وزیر حمل و نقــل و ارتباطات 
دولت قطر و جاسم بن سیف 
السلیطی، وزیر حمل و نقل و 
ارتباطات دولت قطر یکشــنبه 
به منظور مکان ســنجی امور 
پشتیبانی جام جهانی در کیش 

وارد جزیره کیش شدند.

طرح تشکیل »وزارت راه« در دستور کار مجلس
محمد رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی ، از دستورکار قرار گرفتن 
مجدد طرح تشکیل وزارت راه در مجلس شورای اسالمی خبر داد.وی گفت: وزارت راه و شهرسازی 
یک وزارتخانه عریض و طویلی است از این رو وزیر نمی تواند این وزارتخانه را با تمام گستردگی خود 
اداره کند و تمام کارهای عمرانی بر روی زمین می ماند و تاکنون وزارت راه و شهرســازی نتوانسته 
است اقدامات ساخت مسکن را به درستی پیش ببرد.رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر 
دولت سیزدهم اجازه می داد سال گذشته و قبل از تشکیل دولت وزارت راه و شهرسازی تفکیک می 
شد اکنون به مشکل برنمی خوردیم، اما باز زمان زیادی سپری نشده است و امروز هم می توان این 
تفکیک را صورت داد.رضایی کوچی تصریح کرد: از این رو دوباره بحث تشکیل وزارت راه در کمیسیون 
عمران مطرح شده است و قرار است طی چند هفته آینده این موضوع در صحن مجلس طرح شود.

ایران نیروگاه برق اتمی می سازد
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ساخت نیروگاه برق ۳۶۰ مگاواتی ایرانی؛ برگی زرین در تاریخ 
فعالیت های هسته ای کشور است و با ساخت این نیروگاه تمام ایرانی، در زمره کشور هایی قرار خواهیم 
گرفت که سازنده نیروگاه اتمی هســتند.طرح این نیروگاه در ۱۰ سال گذشته به دلیل عدم همکاری 
خارجی ها تعطیل شد. امروز بر اساس استاندارد های بین المللی این نیروگاه را کلید زده و خواهیم 
ساخت. قرارداد ساخت نیروگاه های فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر با کشور روسیه معتبر است. مساله 
تامین مالی حل نشده بود.در اجرای این پروژه حدود ۲۴ ماه عقب ماندگی داریم. بر اساس مذاکراتی 

که در این چندماهه با طرف روس ها داشتیم قصد داریم اجرای این پروژه ها را توسعه بدهیم .

رأی 39 میلیون یورویی دیوان پاریس به نفع ایران
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از رأی ۳۹ میلیون یورویی دیوان پاریس به نفع ایران 
در پرونده »دکل گمشده« خبر داد.وی گفت: در طول سال ها، از دکل گم شده   ۴۰ میلیون یورویی که 
به وزارت نفت متعلق نبود، اما به نام نفتی ها نوشته شده بود، صحبت شد.رضا نوشادی گفت: پس 
از بازگشت تحریم ها، شرکت فرانسوی ســفره گاز قرارداد خود با ایران را اجرایی نکرد. آن قرارداد با 
شرکت ذخیره سازی گاز امضا و پس از انحالل این شــرکت، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
منتقل شده بود.به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت فرانسوی سفره گاز 
در دیوان بین المللی داوری ۲۶ میلیون یورو علیه ایران ادعا کرد. در حالی که ما بیشــتر با باخت در 
داوری های بین المللی آشنا و رســانه ها و مطبوعات هم مفصل به آن ها می پردازند، اما این بار ما 
ادعای تقابل را مطرح کردیم.در نتیجه در رأی اولیه دیوان بین المللی داوری که بهمن ۱۴۰۰ ابالغ شد، 

باید رقمی نزدیک به دکل گم شده به میزان ۱۳ میلیون یورو باید به ما پرداخت کند.

گزارش رسانه آمریکایی از 400 حمله هوایی اسرائیل علیه ایران 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی با تیتر »جنگی بین جنگ ها با ایران« به نقل از منابع 
رژیم صهیونیستی گزارش داد: ارتش اسرائیل از سال ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۴۰۰ حمله هوایی در سوریه 
و دیگر مناطق غرب آسیا در راســتای اقدامات خود علیه ایران و متحدان این کشور در منطقه انجام 
داده است.این منابع مدعی هستند که بیشتر این حمالت در سوریه و حومه دمشق و تعدادی نیز علیه 
اهداف کوچکتر در لبنان و عراق انجام شده است.بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی، 
کمپین خود را با نام جنگی بین جنگ ها با هدف بازدارندگی در برابر ایران و تضعیف توان این کشور برای 
ضربه زدن به اسرائیل نامگذاری کرده اند.با این حال، تحلیلگران نظامی صهیونیستی مدعی هستند 
که حمالت هوایی اسرائیل در سوریه جاه طلبی های ایران را مختل کرده، ولی در عین حال درگیری را 

به عرصه های دیگر نیز کشانده است.

کافه سیاست

اقدامات وزارت خارجه 
درخصوص دیپلماسی آب 

وزیر امور خارجه با اشــاره به تشکیل کمیته 
مشــترک بین وزارتخانه های خارجه، کشور 
و نیرو برای پیگیــری تخصصی موضوعات 
مرتبط با رودخانه های مرزی و سدســازی 
در برخــی کشــورهای همســایه، گفت: در 
طول فعالیــت دولت ســیزدهم دیدارهای 
دو جانبه ای هم با ترکیه، عراق و افغانستان 
 جهــت پیگیــری حــق آبــه هــای مرزی 

داشتیم.
حسین امیرعبداللهیان  گفت: در وزارت امور 
خارجه کمیته ای را تشکیل دادیم که تاکنون 
دو یا سه جلسه آن برگزار شده است، با وزیر 
نیرو نیز هماهنگی هایی داشته ایم.وزیر امور 
خارجه در ادامه اظهار کرد: کمیته ای هم بین 
وزارتخانه های خارجه، کشور و نیرو تشکیل 
شده اســت تا به طور تخصصی موضوعات 
مرتبط با رودخانه های مرزی و سدســازی 
در برخی کشــورهای همسایه، مورد بررسی 
قرار گیرد.وی افزود: از سوی دیگر در مدتی 
که مســئولیت دســتگاه دیپلماســی را به 
عهده گرفتم، به طور دوجانبه با وزیر خارجه 
ترکیه درباره ســدهایی که بر روی رودخانه 
ارس زده شــده و می تواند تاثیرگذار باشد، 
گفتگو کردیم، همچنیــن با طرف عراقی نیز 
گفتگوهایی در این زمینه داشــتیم.رییس 
دستگاه دیپلماسی کشــورمان یادآور شد: 
در این مدت با هیــات حاکمه موقت فعلی 
افغانستان گفتگو کرده ایم. همچنین از ترکیه 
نیز هیاتی در پایان سال گذشته به ایران آمد 
و کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات 
مربوطه طراحی کردیم، اقدام مشابهی را در 
موضوع افغانستان انجام دادیم و باید دنبال 

کنیم تا به نتیجه برسیم.

جلسه دیروز  مجلس شورای اسالمی در حالی آغاز شد 
که مهم ترین دستور کار آن، رسیدگی به نامه ۱۸۵ نماینده 
در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی بود؛ نامه ای 
که هدف از نگارش آن، خروج این طرح از شمول اصل 
۸۵ قانون اساسی و بررسی آن در صحن علنی مجلس 
برای پیمودن روال عادی قانون گذاری بود و حاال خبر 

می رسد که این هدف را محقق ساخته است.

بین الملل
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130 شرکت اصفهان مجوز فعالیت در دانش بنیان را ندارند
رئیس پارک علم و فنــاوری اصفهان گفت: اختصاص بازار به شــرکت های دانــش بنیان، رفع 
مشکالت را به دنبال دارد و ۱۳۰ شــرکت مجوز دانش بنیانی ندارند.جعفر قیصری گفت: در طول 
دوره ۲۵ ساله، کشور توانسته است شــبکه قوی از علم و فناوری و شــرکت های دانش بنیان را 
ایجاد کند و باید بتوانیم از این شبکه سازی استفاده کنیم.به گفته وی تسهیل دادن به شرکت ها 
دردی را دوا نمی کند و باید بازار را به آن ها اختصاص داد تا مشــکالت حل شــوند.رئیس پارک 
علم و فناوری اصفهان گفت: در ارائه مجوز به شــرکت های دانش بنیان بایــد توجه الزم را به کار 
گرفت. اهداف ارزیابی واحد های فناوری ثبت روند رشد و ارتقای واحد های فناور، تعیین اعتبار 
واحد های فناور جهت بهره منــدی از مزایای خدمات پارک و ... اســت.برنامه ریزی و مدیریت 
برنامه انسانی، دستاورد های فناوری، فعالیت های اقتصادی و تجاری سازی دستاورد ها و تعامل 
با سایر شــرکت ها محور ارزیابی پارک های علم و فناوری است.شاخص های محورانه شناسایی 
دستاورد های فناوری شامل سطح فناوری بر اساس اولویت های فناورانه کشور، سطح همکاری 

با مراکز فناوری، حجم قرارداد های پژوهش و فناورانه و ... است.

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان:

درآمدهای اصفهان 1۸ درصد مازاد پیش بینی ها بود
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی درآمدهای استان اصفهان در 
سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بود که وصولی ۱۲ ماهه اســتان، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و 

حدود ۱۸درصد مازاد بر پیش بینی ها بوده است.
علیرضا عربها ، با اشاره به نقش ذیحســابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی استان در 
تحقق شعار سال، خواستار تالش ویژه آنها در جذب حداکثری اعتبارات، نظارت مطلوب و رعایت 
قوانین و مقررات مالی و محاســباتی و تالش و اســتمرار نظارت مالی مطلوب شد و اظهار کرد: 
اصفهان باید به سمتی حرکت کند که بازتوزیع درآمدهای استان برای رشد تولید و بهبود وضعیت 
معیشتی و مردمی ســازی اقتصاد استان باشد.وی از تصویب پرداخت تســهیالت جز ۱ تا ۹ بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در استان اصفهان به ۵۳۰ فعال اقتصادی متقاضی به 
ارزش ۱۷ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به میزان بیش از مبلغ مجموع مصوب و سهمیه 
استان خبر داد و گفت: در سال جاری نیز همچنان روند بررســی و تصویب درخواست تسهیالت 
ادامه دارد و تالش می شود با همکاری استانداری و ســایر دستگاه های اجرایی مربوطه، سهمیه 
تسهیالت بیشتری برای استان از این محل دریافت شود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
با اعتقاد بر اینکه ذیحســابان، امین دســتگاه های اجرایی هســتند، افزود: مهم ترین مأموریت 
آنها حفظ و حراست از اموال دولتی و مولدســازی و مدیریت دارایی ها است.وی گفت: در واقع 
ذیحسابان زمینه ساز فرصت مناسب برای تسریع توســعه اقتصادی در راستای افزایش کمی و 

کیفی تولید در استان هستند.

جابه جایی هفت میلیون نفر با ناوگان مسافربری اصفهان
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: هفت میلیون 
نفر سال گذشته در اســتان اصفهان در قالب ۸۶۰ هزار فقره ســفر با ناوگان مسافری عازم نقاط 

مختلف کشور شدند.
محمدعلی صلواتی گفت: تعداد سفر ها با استفاده از ناوگان مسافربری در استان اصفهان در سال 
گذشته نسبت به سال ۹۹ چهار درصد افزایش داشته است.استان اصفهان سال گذشته رتبه پنجم 
مجموع جابه جایی مسافر را با سهم هفت درصد در کشور کسب کرد.به گفته او اصفهان رتبه چهارم 
جابه جایی مسافر درون اســتانی، رتبه دوم جابه جایی مسافر برون اســتانی و رتبه دوم تعداد 

مسافر وارد شده به استان را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد.

مسئوالن از وفور کاال در بازار خیالشان راحت است، مردم اما هر روز دستشان از خرید کاالهای خوراکی بیشتری کوتاه می شود

سفره های افطاری که هر روز آب می رود

مسئوالن تنظیم بازار استان از روزهای قبل از  مهسا نعمتی
شروع ماه مبارک رمضان مرتبا اعالم کردند 
که تمام اقالم مورد نیاز مردم در بازار موجود خواهد بود.  حتی سخنگوی 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: هیچ نگرانی بابت فراوانی و قیمت  
کاالهای اساسی در استان نداریم. اما نگرانی اصلی جای دیگری است. 
علی رغم آرامش نسبی حاکم بر بازار مواد غذایی و خوراکی در ماه رمضان 
اما امســال دســت مردم برای تامین مایحتاج غذایی در ماه رمضان از 
همیشه بسته تر است. گرانی اصلی ترین شاخصه سفره های افطار و سحر 
روزه دارانی است که به آنها توصیه شده در این ماه کمتر کار کنند و بیشتر به 
عبادت بپردازند اما در این وضعیت معیشتی و سختی خانواده ها برای 
تامین مواد غذایی چطور می توان برای تامین حداقل ها بیشتر کار نکرد. 
جدای از خرما و برخی از صیفی جات کــه در روزهای ابتدایی ماه رمضان 
جهش های باالی ۵۰ درصد قیمتی را تجربه کردند، تقریبا تمام مواد غذایی 
با درصدی از افزایش در سطح شــهر موجود هستند. در نتیجه این گرانی 
غذاها و خوراکی های مرسوم در این ماه هم به تبع آن ها گران شده اند؛ از 
آش و حلیم افطار بگیر تا زولبیا و بامیه و انواع میوه جات. همین مساله 
موجب کاهش قابل توجه خرید و مصرف شهروندان شده است. در یک 
مورد مصرف آش و حلیم که همیشــه در این ایام چند برابر می شده، بر 
اساس اعالم رئیس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی شهر اصفهان ۳۰ 

درصد کاهش یافته است. به گفته وی ماه مبارک رمضان امسال باتوجه به 
کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید شهروندان اصفهانی، میزان فروش آش 
و حلیم ۳۰ درصد کاهش یافته است.علی میزبانی افزود: افزایش قیمت 
حلیم از حدود ۳۵ به ۴۵ هزار تومان و آش از ۲۳ به ۳۲ هزار تومان موجب 
کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید مردم شده اســت.وی با اشاره به آنالیز 
قیمت مواد اولیه و تایید اداره کل صمت، علت اصلی این گرانی را افزایش 
قیمت مواد اولیه ازجمله گوشت، روغن، حبوبات و کشک برشمرد و تاکید 
کرد: با وجود افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز، اتحادیه دستور داده که 
قیمت تمام شده حلیم افزایش پیدا نکند. همچنین زولبیا و بامیه در ماه 
رمضان امسال با ثبت رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت نسبت به ماه رمضان 
ســال گذشــته، رکورد گرانی اقالم خوراکی مختص این ماه بود. به نظر 
می رسد کمبود روغن و شکر طی ماه های گذشته بیشترین تاثیر را در این 
رکوردشکنی داشته اند. شنیده ها نیز از نصف شدن خرید این محصوالت 
حکایت دارد. مسئوالن اما همچنان از نبود کمبود در بازار سخن می گویند. 
فروشندگان و مردم معتقدند بخشی از این فراوانی گوشت و مرغ و برنج 
در بازار به کاهش خریدار و توان خرید از سوی مردم باز می گردد. اصوال این 
روزها خریداری در بازار نیست که عیار واقعی تنظیم بازار مشخص شود. 
حتی در مورد گوشت گفته می شــود به دلیل عدم استقبال از کشتار دام 
نگرانی های جدی از انباشت گوشت در دام در بازار و میان دامداران وجود 

دارد هر چند اعالم شده گوشت قرمز کاهش قیمت داشته است اما قیمت 
کنونی آن هم به نسبت حقوق و دستمزد اکثریت جامعه آنقدر باال هست 
که زور جیب مردم به قیمت گوشــت نرســد. این گرانــی حتی صدای 
نمایندگان مجلس را هم بلند کرده است. این کاهش خرید و مصرف در 
سایر موارد از شــیرینی تا میوه هم قابل مشاهده اســت.دیروز نماینده 
فالورجان در مجلس گفت: حدود ۸ ماه از رفتن حسن روحانی می گذرد، 
اما درد گرانی هنوز درمان نشده و مردم شب عید سختی را سپری کردند، 
اکنون در ماه رمضان با گرانی غیرقابل تحمل مواد غذایی به شدت تحت 
فشــار هســتند. نماینده فالورجان در مجلس تصریح کــرد: وزیر جهاد 
کشاورزی به همراه سازمان حمایت وزارت صمت نیز نقش تماشاچی بازار 
را به خوبی ایفا می کنند، مقادیر تولید گوشــت، تخم مرغ، شیر نسبت به 
سال گذشته رشد کرده است و اتفاق جدیدی هم در رشد جمعیت صورت 
نگرفته اســت. همچنین مصرف نیز بــه دلیل گرانی هــا کاهش یافته، 
اقتصاددانان دولت به این ســوال پاســخ دهند کــه راز انفجار قیمت ها 
چیست؟ این سوالی است که تقریبا هیچ مقام مسئولی جواب روشنی به 
آن نمی دهد.این وضعیت در حالی است که هنوز بازار مواد غذایی متاثر از 
 حذف ارز ترجیحی و تبعات ناشــی از آن نشده است؛ تراژدی که شاید در 
ماه های آینده همین قیمت های به ظاهر گران را هم پشت سر بگذارد و 

انفجار قیمت ها در بازار مواد غذایی را به دنبال داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: در 
مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب بر عدم بارگذاری 
جدید بر رودخانه زاینده رود تاکید شده است؛ بر اساس 
پیگیری های انجام شده پروژه بهشت آباد باید عملیاتی 
شود و اقدامات طبق روال  قانونی صورت بگیرد.عباس 
مقتدایی  در خصوص طــرح انتقال آب بن-بروجن 
اظهار کرد: طی ماه های گذشــته ابعــاد حقوقی این 
موضــوع را از طریق رییس قوه قضائیه و مســئوالن 

ذی ربط از جمله وزیر دادگستری و وزیر نیرو پیگیری 
کردیم و بر این موضوع تاکید کردیم که اقدامات باید 
در راستای قانون و مقررات صورت بگیرد.وی با بیان 
اینکه در مصوبات ۹ ماده ای شــورای عالی آب بر عدم 
بارگذاری جدید بــر رودخانه زاینده رود تاکید شــده 
است، تصریح کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده 
پروژه بهشــت آباد باید عملیاتی شود و اقدامات طبق 
روال قانونی پیش رود. آنچه در افکار عمومی وجود دارد 
این است که شورای امنیت کشور انتقال آب را مصوب 
کرده است، در این خصوص با مقامات شورای امنیت 
کشور صحبت کردیم و آن ها ابراز کردند مصوبه ای تحت 
عنوان مصوبه شورا برای انتقال آب نداریم و مقررات 

قبلی همچنان پا برجا است.رییس مجمع نمایندگان 
شهرستان اصفهان ادامه داد: در راستای طرح انتقال 
آب بن-بروجن با معاون پارلمانــی رئیس جمهور و 
معاون پارلمانی وزیر نیرو نیز صحبت کردیم. همچنین 
رئیس مجلس شــورای اســالمی همدلی خوبی در 
این خصوص داشتند.وی اضافه کرد: با نایب رییس 
اول مجلس شــورای اســالمی و رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی نیز صحبت کردیم و 
تاکید کردیم که در بحث انتقــال آب، موضوع آورده و 
بهشت آباد باید پیگیری و محقق شــود و انتقال آب 
مطابق مقررات صورت بگیرد، سپس برای تخصیص و 

انتقال آب تصمیم گیری شود.

مقتدایی:

اقدامات قانونی در راستای طرح انتقال آب صورت بگیرد

چهره روز

ر  زا با ز  هنو که  ست  ا لی  حا ر  د ضعیت  و ین  ا
تبعات  و  ترجیحی  ارز  از حذف  متاثر  مواد غذایی 
در  ید  شا ژدی که  ترا است؛  نشده  آن  ز  ا  ناشی 
ماه های آینده همین قیمت های به ظاهر گران را هم 
پشت سر بگذارد و انفجار قیمت ها در بازار مواد غذایی را 

به دنبال داشته باشد.

منتظر کاهش قیمت مسکن در سال 1401 نباشید!
 یک کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی بوده که 
در ماه های آینده تعدیل می شود و بازار به آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت اتفاق نمی افتد.عباس 
زینعلی اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چندان قابل مالحظه نبود اما این که در اسفندماه 
شاهد رشد شش درصدی در تهران بودیم به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در سال آینده برمی گردد.وی 
افزود: چیزی که در فرهنگ اقتصادی ما از گذشته وجود داشته این است که معموال می خواهیم از یک 
خط عبور کنیم و وقتی عبور می کنیم آرام می شویم. این انتظارات تورمی ناشی از همین دیدگاه است.این 
کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد دانست و گفت: رشد 
قیمتی که در کاالها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معموال هر ساله می افتد. 
به نظر من بازار مسکن در سال جاری آرام می شود. البته بسیار بعید است که برگشت قیمت اتفاق بیفتد.

زینعلی تاکید کرد: به شکل موردی در معامالت، افت قیمت رخ می دهد؛ کما این که از سال گذشته نرخ ها 
در شمال تهران به طور محسوسی شکسته شــده اما در کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.

وی، کشف قیمت در بازار مسکن را دارای منطق دانست و گفت: قیمت ها در نظام عرضه و تقاضا طراحی 
می شود. بنابراین هیچ محصولی به صورت غیرمنطقی به یک قیمت مشخص نمی رسد. کاهش نرخ ها 
زمانی اتفاق می افتد که عرضه نامحدودی از یک محصول در یک جغرافیای مشخص ایجاد شود. اما در 

بخش مسکن کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.

تولید کننده اصفهانی رقیب جدی اروپایی ها در صنعت طال
با وجود تحریم ها، ارزآوری حاصل از صادرات بیش از ۳۰۰ دستگاه ساخت طال وجواهر رهاورد بزرگترین 
تولید کننده تجهیزات طالســازی در اصفهان پایتخت این صنعت در ایران است. مدیر عامل این واحد 
تولیدی دانش بنیان در اصفهان گفت: تا چند سال پیش نمایندگی تولید طال و جواهر ایتالیا در ایران فعال 
بود درحالیکه امروز با تکیه بر دانش داخلی بــه رقیبی جدی برای قطب های تولید طال در جهان تبدیل 
شــده اند.اصغر صالحی، صنعتگران با دانش و تجربه این واحد را قادر به تولید ساالنه بیش از ۵۰ نوع 
دستگاه طالسازی در کشور دانست و افزود: نیمی از دستگاه های طالسازی کشور در این واحد صنعتی 
دانش بنیان در حال تولید است.وی دستیابی به دانش فنی دستگاه های حک و برش سی ان سی را 
از ویژگی های منحصر به فرد این واحد دانش بنیان دانست و گفت: این واحد با دستیابی به این افتخار 
جهانی به جمع دارندگان این دانش در کشور های ایتالیا و آلمان پیوسته است.حجت شفاعی رییس 
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طال وجواهر کشور هم گفت: با تالش بخش خصوصی امروز ۸۰ 

درصد نیاز دستگاه های طال و جواهر کشور به دست تولید کنندگان داخلی تامین می شود.

VDSL تجهیز اولین روستای استان اصفهان به اینترنت
روســتای تلک آباد زواره به عنوان اولین روستا در اســتان اصفهان به اینترنت پرسرعت VDSL مجهز 
شد.رئیس اداره مخابرات شهرستان اردســتان با بیان اینکه بخش بزرگی از شهر های اردستان، زواره و 
مهاباد مجهز به اینترنت VDSL با ســرعت باالتر و تکنولوژی پیشرفته تری شده اند، گفت: با نصب ۳۲ 
پورت اینترنت VDSL در روستای تلک آباد با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه، این روستا اولین روستای 
استان اصفهان است که به این تکنولوژی مجهز می شــود.حمیدرضا ترکیان با اشاره به نصب تجهیزات 
DLC در بخشی از شهر اردستان در راستای حذف کابل مرکزی و کوتاه شدن فاصله مشترکان تا نزدیکترین 
مرکز مخابراتی افزود: با اجرای این طرح با بیش از یک میلیارد تومان هزینه شاهد بهبود سرعت اینترنت 
مشترکان و رفع مشــکالت واگذاری تلفن در محدوده شهرک حافظ تا شهرک صنعتی و جاده ترانزیت 
اردستان با شیم.وی با اشاره به اینکه روستای دستجرد فاقد هر گونه ارتباطات تلفن ثابت و همراه بود که 
با پی گیری های نماینده وکمک فرمانداری در اجرای عملیات عمرانی ۳۲ پورت تلفن ثابت با بیش از ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه در این روستا نصب و در اردیبهشت ماه به بهره برداری می رسد گفت: توسعه پورت 
تلفن ثابت روستای شهراب با ۳۲ پورت و بهینه ســازی ۱۶ پورت تلفن ثابت و ایجاد ۲۴ پورت اینترنت 

ADSL برای روستای سهمایه با صرف اعتبار ۱۰۰ میلون تومانی به بهره برداری رسیده است.

اخبار

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان:کافه اقتصاد

 کمبودی در انواع تلفن همراه در استان وجود ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: قیمت موبایل وابسته به نوسانات قیمت دالر است و هرچقدر قیمت دالر کاهش یا 
افزایش پیدا کند، کاالی ما هم قیمت کمتر یا بیشتری پیدا می کند.حسین میر شمشیری در خصوص وضعیت بازار تلفن همراه در نتیجه نوسانات نرخ ارز اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت موبایل وابسته به نوسانات قیمت دالر است و هرچقدر قیمت دالر کاهش یا افزایش  پیدا کند کاالی ما هم قیمت کمتر یا بیشتری پیدا 
می کند، اکنون با توجه به اینکه واردات موبایل توسط شرکت های مختلف در حال انجام است، انواع موبایل در بازار موجود خواهد بود.رییس اتحادیه فروشندگان 
و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان افزود: اکنون تمامی تلفن های همراه در بازار قانونی است و گوشی غیر قانونی موجود نداریم، از نظر خدمات هم اکنون 
تمامی شرکت ها ۱۸ ماه بر روی کاالی خود خدمات ارائه می دهند.وی بیان کرد: اکنون تنها چالش ما بر سر تلفن همراه هایی است که باالی ۶۰۰ دالر قیمت دارند 
و وارد کننده این ها در حیطه کاری ما نیست و با وزارت بازرگانی تعامل دارند و اگر بخواهیم بگوییم تغییر برای دالر و ارز برای واردات لحاظ کنند در صنف ما قیمت 
این نوع محصوالت گران تر می شود. اگر وضعیت تلفن های همراه وارداتی به همین سبک کنونی که حقوق دولتی و گمرکی را پرداخت می کنند پیش برود مشکل 
کمبود کاال پیدا نخواهیم کرد و تمامی محصوالت به صورت شرکتی خواهند شد.میرشمشیری تاکید داشت: پیش از عید هزینه های مردم به قدری زیاد بود که 

چیزی برایشان باقی نمی ماند تا در بازار تلفن همراه خرج کنند، صنف ما، صنفی است که مردم بیشتر در زمان احتیاج به سمتش می آیند. 

دیدار نماینده مقیم 
برنامه توسعه ملل متحد 
در ایران با شهردار کاشان

کلودیو پروویداس در دیدار با شــهردار 
کاشــان، با ســتایش از میهمان نوازی 
کاشــانی ها، افــزود: نــگاه ویــژه به 
موضوع های مــردم  محــور و محدود، 
برای عملیاتی شــدن آن مهم اســت و 
می توان توســعه را بــا حداقل تخریب 
محیط زیســت و همچنین روش های 

عملیاتی جدید و کارآمد محقق کرد.

وز عکس ر

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان:

نیازمند هدفگذاری برای 
کاهش نرخ بیکاری 

اصفهان هستیم
دبیــرکل اتاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اصفهان گفت: نرخ بیکاری موجود 
در اســتان زیبنده اصفهان صنعتی نیســت. 
بهنام ابراهیمی،  وجود بیش از ۸۰۰ معدن، دارا 
بودن رتبه اول حمل و نقل، رتبه اول در تولید 
ســنگ، رتبه اول در صنعت فوالد، ســیمان، 
صنعت طال و جواهــر و نســاجی را از دالیل 
قطب صنعت کشور بودن این استان دانست. 
ابراهیمی همچنین ضمــن تأکید بر ضرورت 
هدفگذاری ۸ درصدی سهم استان از GDP با 
تمرکز بر افزایش سهم استان از ارزش افزوده 
در بخش خدمات اظهار داشت: ضرورت دارد 
سهم استان از بودجه نیز با تمرکز بر افزایش 
تملک دارایی های ســرمایه ای بــه ۸ درصد 
افزایش یابــد.وی افزود: علیرغــم رتبه ۱۸ 
استان در شــاخص نرخ مشارکت اقتصادی 
کشور در شاخص نرخ بیکاری دارای رتبه ۲۵ 
کشوری می باشد که زیبنده اصفهان صنعتی 
نیست.ابراهیمی ادامه داد: همچنین به رغم 
برابری نرخ مشارکت اقتصادی استان با نرخ 
جهانی، بیکاری استان اصفهان تقریبا نزدیک 
به دو برابر میانگین بیکاری جهانی اســت که 
این امر نیازمند هدفگذاری جهت رســاندن 
این نرخ به ۶.۵ درصد معــادل نرخ جهانی 
بیکاری است.دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان 
با تاکید بر پایین بودن نرخ تشــکیل سرمایه 
در اســتان اصفهان نســبت به ظرفیت های 
بالقوه موجود در این استان، خواستار توسعه 
ســرمایه گذاری و هدفگذاری بیــش از ۲۰ 
میلیارد دالری سرمایهگذاری جدید در استان 
شــد.ابراهیمی مهم ترین موانع کسب و کار 
از نظر فعــاالن اقتصادی در اســتان اصفهان 
را غیرقابل پیش بینی بــودن و تغییر قیمت 
مواد اولیه و محصوالت، موانع در فرایندهای 
اداری و اخذ مجوز کسب و کار در دستگاههای 
اجرایــی، بی ثباتــی سیاســت ها، قوانین و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کســب و 

کار ، بیان کرد.
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وعده های رنگ باخته برای تکمیل پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری

شاید وقتی دیگر!

چهارمحال و بختیاری جزو معدود استان هایی است که هنوز به شبکه 
ریلی کشور متصل نشده است، شنیده شدن سوت قطار در این استان 
یکی از آرزوهای دیرینه مردم این اســتان به ویژه صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی بوده تا از این طریق بتوانند تحولی در سیســتم حمل و نقل 
محصوالت تولیدی خود ایجاد کنند.به گزارش ایسنا، بارها و بارها وعده 
تکمیل پروژه راه آهن مبارکه-سفیددشت به شــهرکرد داده شده، اما 
هم چنان این پروژه در گیــر و دار تخصیص اعتبار بــرای تکمیل مانده 
اســت، وعده هایی که هر چه زمان بیش تری از آن ها می گذرد در پیش 

روی مردم رنگ می بازد.
پروژه راه آهن مبارکه-سفیددشــت به شــهرکرد در تیرماه سال ۱۳۹۰ 
کلنگ زنی شد، این پروژه جزو طرح های اقتصاد مقاومتی چهارمحال 
و بختیاری محســوب و با بهره برداری از این پروژه فاصله استان های 
جنوبی به مرکز حدود ۵۰۰ کیلومتر کوتاه تر می شود، طول مسیر اجرایی 
این پــروژه حدود ۹۲ کیلومتر و بــرای اجــرای آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار مورد نیاز اســت، طبق برنامه ریزی های انجام شــده زیرسازی 
پروژه راه آهن باید تا پایان دولت دوازدهم به اتمام می رســید و پس از 

آن عملیات ریل گذاری آغاز می شد، اما این وعده محقق نشده است.
تملک اراضی پیش بینی شده برای احداث ایستگاه مبارکه-سفیددشت 

به شهرکرد در منطقه رحمتیه شهرکرد نیز یکی از موضوعاتی بود که ماه ها 
اجرای این بخش از پروژه را به تعویق انداخت، اما با پیگیری های صورت 
گرفته این اراضی تملک شد، اما هم چنان شــاهد کلنگ زنی ایستگاه 

راه آهن نیستیم.
ســفر ریاســت جمهوری یک فرصت مغتنم برای تخصیص اعتبار به 
پروژه های نیمه تمام در استان ها است، حال باید دید مسئوالن استانی 
برای تخصیص اعتبار به پروژه های زیرساختی و پیشران در چهارمحال 
و بختیاری از جمله راه آهن چه برنامه ای دارند و آیا مردم این اســتان 

شیرینی تکمیل و بهره برداری از این پروژه  را خواهند چشید؟

مشکل همیشگی: کمبود اعتبار 
حمید ربیعی- معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری با اشــاره به اینکه پــروژه راه آهــن مبارکه-

سفیددشــت به شــهرکرد معطل تخصیص اعتبار اســت، اظهار کرد: 
امیدواریم در ســفر ریاست جمهوری به اســتان، اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل این پروژه تخصیص پیدا کنــد.وی افزود: بخش های مختلف 
پروژه راه آهن مبارکه-سفیددشت به شهرکرد با کمبود اعتبار مواجه است 
و برای فعال شــدن این بخش ها نیازمند تزریق اعتبار هستیم.ربیعی 

خاطرنشان کرد: بخشــی از عملیات خاکریزی در ایستگاه راه آهن در 
منطقه رحمیته شهرکرد قبل از آغاز بارش ها انجام شد، اما به علت برودت 

هوا عملیات عمرانی متوقف شد، مجددا این عملیات آغاز خواهد شد.
پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری ۶۵ درصد است

غالمعلی حیدری- استاندار چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: پروژه 
راه آهن مبارکه-سفیددشــت 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 گذشــته ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیدا 
کرده اســت.وی با تاکید بر اینکه پروژه راه آهن مبارکه-سفیددشــت 
به شــهرکرد، جزو پروژه های دارای اولویت در مصوبات ســفر ریاست 
جمهوری به چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اســت، عنوان کرد: این 
پروژه برای تکمیل نیازمند ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اســت که در سفر 
ریاســت جمهوری به اســتان 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.

صندوق کارآفرینی ُامید چهارمحال و بختیاری۸۷1 میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغالزایی پرداخت کرد

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان چهارمحال و بختیاری گفت: این صندوق در سال ۱۴۰۰، یک هزار 
و ۶۹۵ فقره تســهیالت به ارزش ۸۷۱ میلیارد ریال برای ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی جدید پرداخت 
کرد.حسین بیرانوند افزود: یک هزار و ۶۹۵ فقره تسهیالت پرداختی سال ۱۴۰۰ مربوط به بخش های 
کشاورزی، صنعت، خدمات، صنایع دستی، ضروری و مسکن بود و توسعه اشتغال ُخرد در روستاها 
بود که از اولویت های صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری در پرداخت این تسهیالت بود.وی 
ادامه داد: رسالت صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری در سالجاری حمایت از طرح های ُخرد و 
کوچک روستایی و طرح های دانش بنیان است و با استفاده از ظرفیت های مالی تبصره ۱۸ قانون بودجه 

و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی بدنبال کاهش فقر و ایجاد اشتغال مولد در استان است.
 

برطرف شدن آلودگی ناشی از قطع برق و نقص فنی در کارخانه 
سیمان شهرکرد 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خروج گرد و غبار از تاسیسات 
کارخانه سیمان شهرکرد به علت قطعی برق و بروز نقص فنی روی داد، گفت: پیگیری های الزم در این 
باره انجام شده است و عملیات به روزرسانی فیلترها نیز به زودی آغاز می شود.»ایرنا« نوشت تعدادی 
از مخاطبان این خبرگزاری در پیام های مختلف در شــبکه های اجتماعی، خواســتار پیگیری  علت 
آلودگی و خروج گرد و غبار از تاسیسات کارخانه سیمان شهرکرد شدند که خبرنگار ایرنا این موضوع را با 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و همچنین رییس کارخانه سیمان مطرح کرد. مدیرکل حفاطت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: کارخانه سیمان شهرکرد جزء واحدهای صنعتی 
دارای سیستم پایش برخط اســت و خروجی های آن به صورت شــبانه روزی از نظر میزان آالیندگی 
توسط اداره کل حفاظت محیط زیست بررسی و رصد می شود.شــهرام احمدی با بیان اینکه مشکل 
پیش آمده در روزهای ۱۸ و ۲۰ فروردین و خروج آالینده ها از این واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته 
است، افزود: در پیگیری انجام شده، مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ای( کارخانه 
علت خارج شدن میزان آالینده ها از حدود استاندارد به مدت نیم ساعت در روز پنجشنبه ۱۸ فروردین را 
قطعی برق اعالم کرد.احمدی یادآور شد: در روز شنبه ۲۰ فروردین نیز از ساعت سه بامداد تا حوالی ظهر 
بر اساس نمودارهای زیست محیطی، میزان آالیندگی کارخانه سیمان در چند مورد از حد مجاز خارج و 
دوباره به حد استاندارد برگشته بود که با پیگیری های انجام شده در همان روز، علت ادامه یافتن مشکل 
خروج آالینده ها از طرف مسووالن کارخانه سیمان شهرکرد بروز نقص فنی اعالم شد. عملیات تعمیر و 
به روزرسانی فیلترهای این واحد صنعتی به زودی آغاز خواهد شد و پس از بررسی های کارشناسی و 

الزام رعایت استانداردها، این کارخانه فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
 

 هزار مورد بازدید از روند آموزش حضوری مدارس چهارمحال
 و بختیاری انجام شد

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازگشایی 
مدارس و حضوری شدن کالس های درس از ۱۴ فروردین ماه گفت: یکهزار مورد بازرسی و بازدید توسط 
تیم های ارزیاب از روند آموزش حضوری مدارس استان انجام شده است.فخرالدین اسدی افزود: بازدید 
از مدارس و کالس های درس توسط کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش، مرکز بهداشت و همچنین 
مراقبان سالمت مدارس انجام می شــود و در صورت بروز تخلف و یا رعایت نشدن دستورالعمل های 
بهداشتی، تذکرات الزم به مدیران مدارس داده می شود.وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل در بازیدها 
و ارزیابی های انجام شده در بحث تهویه کالس های درس است، گفت: با توجه به مساعد شدن هوا درب 

کالس های درس و همچنین پنجره ها باز است و باید چرخش هوا و تهویه مناسبت در کالس ها باشد.

اخبار

- رکه مبا هن  ه آ را ژه  و پر مختلف  ی  بخش ها
سفیددشت به شهرکرد با کمبود اعتبار مواجه است 
و برای فعال شدن این بخش ها نیازمند تزریق 
اعتبار هستیم. امیدواریم در سفر ریاست جمهوری 
به استان، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه 

تخصیص پیدا کند.

بام ایران

مفاد آراء
1/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15331 - 1400/12/18 هيات دوم  خانم زهرا جعفری ولدانی به 
شناسنامه شماره 51 کدملي 1290069141  صادره اصفهان فرزند  يداله  در ششدانگ يک 
باب مغازه  به مساحت 18/95 متر مربع قسمتی از پالک شماره 132 فرعی از 36   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مهدی شيرخانی 

طبق اظهار نامه ثبتی
رديف 2- راي شماره 15330 - 1400/12/18 هيات دوم  آقای مرتضی عباسی ولدانی  
به شناسنامه شماره 37 کدملي 1289963509  صادره اصفهان فرزند  حيدر  در ششدانگ 
يک باب مغازه  به مساحت 33/91 متر مربع قســمتی از پالک شماره 132 فرعی از 36   
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکيت مهدی 

شيرخانی طبق اظهار نامه ثبتی
رديف 3- راي شماره 15264 - 1400/12/17 هيات ســوم آقای اکبر عباسی ولدانی  
به شناسنامه شــماره 6048 کدملي 1283507455  صادره فرزند  محمد  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 435 متر مربع پالک شماره 320 فرعی از 36   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  قربانعلی مستاجران گورتانی سند 

4540 مورخ 36/3/26 دفترخانه 56 اصفهان
اصالحی

رديف 1- راي شماره 9126 - 1400/7/28 هيات سوم شمااًل: بطول 8/68 متر درب و 
ديواريست به به بست شرقاً:  در دو قســمت اول به طول 07/ متر ديوار به  بن بست دوم 
بطول 18/89 متر ديوار به ديوار پالک 66/36 جنوباً: بطول 6/74 متر ديوار بديوار پالک 
66/36 غرباً: بطول 18/22 متر ديوار به ديوار پالک مرقوم به مساحت 142/81 که در رای 
شماره 6723 - 1399/04/17 هيات سوم آقای رمضانعلی جعفری ولدانی به شناسنامه 
شماره 5 کدملی 1290123543 صادره خمينی شهر فرزند مسيب ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 108/80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت علی حنيفی  از سند 

شماره 19826 مورخ 1319/2/31 دفترخانه شماره 14 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/07

م الف: 1299774  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15624 - 1400/12/23 هيات  اول آقای امرا... رئيسی  به شناسنامه 
شماره 21 کدملي 4679543833  صادره فارسان فرزند  عين ا...  در ششدانگ يک باب 
ساختمان  به مســاحت 148/29 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 68   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت عباس محبی دهنوی از 

سند شماره 36307 مورخ 1350/02/09 دفترخانه شماره 65 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/07

م الف: 1299916  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15189 - 1400/12/16 هيات دوم آقای محسن افتخاری رنانی  به 
شناسنامه شماره 170 کدملي 1290822565  صادره اصفهان فرزند  حسن  در ششدانگ 
يک باب ساختمان  به مساحت 146/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3087  فرعی 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  ســند شماره 

86982 مورخ 1395/10/02 دفترخانه شماره 112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/07

م الف: 1299874  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/82 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3621 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی،  آقای علی اکبر حيدری فرد 
به شناسنامه شماره 776 کدملی 4432060425 صادره يزد فرزند حسين در ششدانگ 
يکباب مغازه به مســاحت 26/12 متر مربع مفروزی از پالک شماره 37 فرعی از 2964 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 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 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/07

م الف: 1300107  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/83 شماره نامه: 140085602025016385- 1400/12/26 نظر به اينکه آقای ابراهيم 
تيموری جروکانی احد از ورثه قمر مير احمدی کرمی فرزند سيد حسن  با ارائه گواهی حصر 
وراثت شــماره 503735 مورخ 1399/10/27 شعبه 54 شورای حل اختالف اصفهان و 
با تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 648734 مورخ 1400/12/21 دفترخانه 335 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک ثبتی شماره 853 فرعی از 1 
اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان ذيل ثبت 16787 دفتر 166 صفحه 370 که تحت 
شماره چاپی 909255 سری ب سال 93 صادر و تسليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که 
سند مالکيت در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده 
است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 

مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1299818 

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

1/84 شماره نامه: 140085602025012280- 1400/10/04 نظر به اينکه خانم زينب 
انصاری فرزند رحيم با تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 239283 مورخ 1400/9/10 
دفترخانه 112 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 12/4353   
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که تحت شماره چاپی 780739 سری ج سال 98  و شماره 
دفتر الکترونيک 139920302025004291 صادر و تسليم گرديده و نامبرده اظهار داشته 
که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 1299882 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
 1/85 شــماره نامــه: 140085602025015779- 1400/12/15 نظر به اينکه خانم

 فرح ناز تشکر فرزند خســرو  با تسليم دو برگ استشهاد شــهود به شماره رمز تصديق 
817921 مورخ 1400/12/07 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 381 اصفهان  مدعی 
مفقود شــدن ســند مالکيت به ميزان ششــدانگ مربوط به پالک ثبتی شماره 4562 
فرعی از 68 اصلی  به شــماره صفحه 106 دفتر 655  به شــماره ثبت 119237 بخش 
چهارده اصفهان تحت شــماره چاپی 451599 ســری ه ســال 91  صادر و تســليم 
گرديده و نامبرده تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده اســت. لــذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی

 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1299989 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/86 شــماره نامه: 140085602024010803- 1400/09/13 نظر به اينکه ســند 
مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی 4816 اصلی واقع در بخش پنــج اصفهان ذيل ثبت 
3217 در صفحه 161 دفتر امالک جلد 22  به نام  بنياد مســتضعفان اســتان اصفهان 
تحت شــماره چاپی 770301 ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت  سپس طبق سند 
انتقال قطعی 141924 مورخ 1376/02/21 دفترخانه 56 اصفهان به شــرکت سرمايه 
گذاری ساختمان اصفهان انتقال گرديده و به موجب دســتور بازداشت شماره 85769 
مورخ 1394/06/18 و دســتور بازداشت شــماره 102586 مورخ 1397/07/29 شعبه 
5 سازمان تامين اجتماعی و دستور بازداشت شــماره 105801 مورخ 1396/07/12 و 
دستور بازداشت شماره 4402 مورخ 1395/01/19 شــعبه 1 سازمان تامين اجتماعی 
بازداشت می باشد اعالم می دارد آقای  محسن لطفی با ارائه معرفينامه شماره 1400/756 
مورخ 1400/08/19 با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده : 1400/027759 مورخ 
1400/08/25 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره: 
140002155630000053 مــورخ 1400/08/25 و رمز تصديق 842977 به گواهی 
دفترخانه 19 اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت جابجايی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده  است  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1300023 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
1/87 شــماره نامه: 140085602024014935 - 1400/12/23 نظر به اينکه ســند 
مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی پالک 14 فرعی از 4827 اصلــی واقع در بخش پنج  
اصفهان ذيل ثبــت 192049 در صفحــه 270  دفتر امالک جلد 1035  بــه نام بنياد 
مســتضعفان و جانبازان انقالب اسالمی اصفهان تحت شــماره چاپی 262081 ثبت 
و صادر و تســليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
1400/027757 مورخ 1400/08/25 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا 
شــهود آن ذيل شــماره 31601 مورخ 1400/11/19 به گواهی دفترخانه 19 اصفهان 
رسيده است مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است 
و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1300018 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
1/88 شــماره نامه: 140085602024014927 - 1400/12/23 نظر به اينکه ســند 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی 4818 باقيمانده که در راستای استاندارد سازی به پالک 
153 فرعی از 4818   اصلی واقع در بخش پنج  اصفهان ذيل ثبت 189338 در صفحه 92  
دفتر امالک جلد  1020  به نام بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی اصفهان تحت 
شماره چاپی 012338 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 1400/027758 مورخ 1400/08/25 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 31602 مورخ 1400/11/19 و به گواهی دفترخانه 
19 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1300015 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند خــودروی  کامیون کمپرســی 
بــه   1975 42 مــدل  /1924 ال کا   : تیــپ  بنــز 
 رنــگ نارنجــی- روغنــی بــه شــماره پــاک
 ایــران 13-433  ع 73 و شــماره موتــور 10103205 و 
شــماره شاســی 14144678 و شناســه ملی خودرو 
DETL755K51Z144678 به نام آقای اســداله احمدی  
ونهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



سه شنبه 23 فروردین  1401 / 10 رمضان 1443 / 12 آوریل  2022 / شماره 3503
هشدار فعالیت کانون های گردو غبار و تندباد در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان گفت: طبق پیش بینی هواشناســی درخصوص 
فعالیت کانون های گردو غبار و احتمال آسیب به زیرساخت های شهری هشدار داد.منصور شیشه 
فروش گفت: طبق پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان در خصوص وزش شدید باد و تند باد 
لحظه ای در استان از روز دوشنبه تا چهارشنبه، با فعال شدن کانون های گردو غبارو احتمال آسیب 
به اشجار امکان پذیر است. همچنین آسیب دیدگی سازه های موقت، تابلوها، کاهش میدان دید 
و کاهش کیفیت هوا و اختالل در تردد در محور ها وضرورت اســتحکام بخشی سازه ها و تابلو ها 

احتمال می رود.
به گفته او در این مدت رعایت اصول ایمنی در خصوص تردد در جاده ها و رعایت اصول حفاظتی 

در برابر گرد وغبار الزامی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان:

تاکنون موردی از مارگزیدگی نداشته ایم
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی اصفهان گفت: به تازگی اخبار و اطالعاتی در مورد حمله مار به 
اصفهان از سوی برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده که با اغراق همراه بوده و موجب نگرانی 

برخی از شهروندان شده است.
ابراهیم مطلبی گفت: طبق رخدادی هرساله در سرتاســر کشور، مار ها در فصول بهار و تابستان از 
خواب زمستانی بیدار می شوند و از اواسط فروردین تا پایان مرداد در برخی از مناطق به خصوص 
زمین های بایر، زمین های کشــاورزی، مادی ها و انهــار و یا منازلی که در کنــار زمین های بایر و 
کشاورزی هستند مشــاهده می شــوند.به گفته او گاهی اگر مراقبت کافی صورت نگیرد، ممکن 
است مار ها وارد منازل شوند، اما این اتفاق، امر نگران کننده ای نیست و در این مدت، موردی رخ 
نداده که مار به فردی حمله کرده باشــد.مطلبی می گوید: فقط به شهروندان توصیه می کنیم اگر 
احیانا ماری را رویت کردند، بدون تحریک کردن آن، با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند تا همکاران ما در 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان، با تجهیزات کامل به مکان اعزام شده 

و مار را زنده گیری کنند.

 معتمدین محلی صلح و سازش در اصفهان را افزایش 
داده اند

رئیس شــوراهای حل اختالف اصفهان گفت: میانجی گری معتمدین محلی و اعضای شوراهای 
حل اختالف صلح و سازش در پرونده های قضایی این استان را افزایش داده اند.

سید محمد موسویان در نشست یک شهر ضیافت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان 
افزود: با همکاری اعضای شوراهای حل اختالف میزان صلح و سازش در پرونده قضایی افزایش 

یافته است.
وی بیان کرد: معتمدین محلی در این امر همکاری دارند و در مســاجد این استان نیز گروه های 

صلح تشکیل شده و به رفع اختالفات مردمی کمک می کنند.
رئیس شــوراهای حل اختالف اصفهان با اشــاره به ارائه مشــاوره حقوقی توسط شوراهای حل 
اختالف، خاطرنشــان کرد: ارائه این خدمات توسط کارشناســان حقوقی سبب افزایش آگاهی 
عمومی و کاهش اختالفات می شــود.وی به پرونده های حقوقی منجر به حبس و زندان اشاره 
کرد و اذعان داشت: کمبود دانش و آگاهی عمومی سبب بروز چنین اختالف هایی شده که برخی 
روانه زندان شده اند.به گفته موسویان باید آموزش و اخذ مشاوره در خصوص موضوعات حقوقی 
در بین آحاد جامعه نهادینه شود تا اینکه بدون آگاهی وارد چنین مباحثی نشوند و خسارت ببینند.

وی یادآورشد: ضعف در موضوعات حقوقی سبب گرفتاری بسیاری از مردم در قراردادها و موضوع 
چک شده است.

باز شدن ناگهانی و بدون برنامه ریزی مدارس، موجب قفل شدن خیابان ها و ترافیک شدید صبحگاهی در اصفهان شده است 

جای خالی تدبیر

بازشدن یکباره ، بدون برنامه ریزی و بدون  پریسا سعادت
قاعده همه مــدارس با تمــام ظرفیت در 
اصفهان به تبع تمام کشور شوک ترافیکی شــدیدی را به شهر وارد کرده 
است. مشکل وقتی حادتر شده که بسیاری از والدین و مدارس از تامین 
سرویس رفت و آمد برای دانش آموزانشان ناتوان هستند و همین مساله 
موجب شــده تا هر دانش آموز با یک خودرو راهی مدرسه شود و عمال 
خیابان ها در ساعت های ابتدایی صبح و ظهر به شدت شلوغ و پر ترافیک 
باشد. خیابان ها به خصوص در هسته مرکزی شهر عمال قفل می شود و 
ترافیک غیر قابل تحمل اســت. هر چند استاندار و سرپرست آموزش و 
پرورش استان در هفته ای که گذشــت چندین بار قول تامین سرویس 
مدارس برای دانش آموزان را داده اند اما تا کنون بخش قابل توجهی از 
خانواده ها موفق به اخذ سرویس نشده اند. بخشی از این مساله به تغییر 
شــغل رانندگان ســرویس مدارس و نبود افراد و خــودرو کافی برای 
متقاضیان مربوط می شود و بخش دیگر به نبود چشم انداز روشن از زمان 
حضوری شدن مدارس.بسیاری از والدین به دلیل نامشخص بودن زمان 
رفتن دانش آموزان و اینکه شاید در هفته  های آینده به دلیل شیوع دوباره 
بیماری احتمال آنالین شــدن مــدارس وجود دارد، رغبتــی به گرفتن 
سرویس و پرداخت هزینه های اضافی ندارند. بخش دیگر هم به دلیل 
دوری مســیر رفت و آمد و کم بودن متقاضی ها باید هزینه ســرویس 

بیشتری بدهند، پس ترجیح آنها رفت و آمد با خودروهای شخصی است. 
مدارس هم تقریبا بالتکلیف هستند. اگر چه آموزش و پرورش اکیدا اعالم 
کرده که هیچ مدرسه ای اجازه برگزاری کالس های آنالین را ندارد اما غیر 
 انتفاعی ها به دلیل مقاومــت تعداد زیادی از خانواده ها در فرســتادن 
بچه ها به مدرسه به ناچار دوباره آموزش در فضای مجازی را راه اندازی 
کرده اند و همین موجب شــده تا تردید و تعلل خانواده ها برای گرفتن 
سرویس افزایش یابد. ترافیک و شلوغی حتی رییس پلیس راهور استان 
اصفهان را هم به واکنش واداشته است. سرهنگ محمد رضا محمدی 
خواستار ساماندهی زودتر سرویس مدارس شد. وی تاکید کرد: در شرایط 
کنونی با وجود ترافیک در زمان بازگشــایی و تعطیلی مدارس، به علت 
رفت وآمد دانش آموزان با خودروهای شخص والدین، انسداد مسیرهای 
منتهی به مدارس با توقف بیش از حد وسیله نقلیه مقابل درب هر مدرسه 
و ترافیک ســنگین در معابر منتهی به مدارس ضــرورت بیش از پیش 
ساماندهی سرویس مدارس وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: شهروندان 
در راستای حل معضل ترافیک و تسهیل در تردد خود و سایر شهروندان از 
ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده و از تردد با خودروهای تک سرنشین 
جدًا خودداری کنند. هر چند پلیس بار دیگر با زیاد شدن ترافیک طرح زوج 
و فرد را به خیابان ها و هســته مرکزی شهر بازگردانده تا شاید بخشی از 
شلوغی خیابان ها و آلودگی ناشی از آن را مدیریت نماید اما تا زمانی که 

مدارس به این شکل فعال باشند، نمی توان چندان به مدیریت ترافیک 
 در اصفهان امیدی داشــت . پلیس و ســایر نهادهای مدیریتی از مردم 
می خواهند تا از اتوبوس و وســایل حمل و نقل عمومی برای رفت و آمد 
دانش آموزان استفاده نمایند. اتوبوس هایی که صبح ها به شدت شلوغ 
است و معموال با تاخیر به ایستگاه ها می رسد و افراد از ترس کرونا و حفظ 
سالمتی ترجیح می دهند با وســایل نقلیه امن تری فرزندانشان را به 
مدرسه بفرستند. روز یکشنبه هم در جلسه شورای شهر اصفهان اگر چه 
جسته و گریخته انتقاداتی مطرح و گریزی به مساله ترافیک زده شد اما 
هیچ برنامه و راهکار ویژه ای در این نهاد بررسی و پیشنهاد نشد. این در 
حالی است که انتظار می رود مسئوالن شــهر چه برای دانش آموزان و 
والدینشان و چه برای سایر افرادی که ســاعت ها در شهر تردد می کنند 
چاره ای بیاندیشــند و قفل ترافیک را به نوعی مدیریت نمایند. ســوال 
اینجاست که آیا بهتر نبود مدیریت شهری و استانداری مانند همه مقاطع 
بازگشایی مدارس در سال های گذشــته، تدابیری از جمله دیر یا زودتر 
شروع شدن ســاعت کار ادارات و بانک ها را در دستور کار قرار دهند؟ آیا 
امکان فراخوان و آمادگی ناوگان تاکسیرانی برای تامین سرویس مدارس 
وجود نداشت؟ ترافیک و این مدل از شلوغی آنهم در شرایطی که هر روز 
هوا دارای آالیندگی ها در سطح هشدار اســت، دامن بسیاری از مردم را 

خواهد گرفت. اینجا واقعا جای خالی تدبیر احساس می شود.

ل اینجاست که آیا بهتر نبود مدیریت شهری و  سوا
استانداری مانند همه مقاطع بازگشایی مدارس در سال 
های گذشته، تدابیری از جمله دیر یا زودتر شروع شدن 
ساعت کار ادارات و بانک ها را در دستور کار قرار دهند؟ آیا 
امکان فراخوان و آمادگی ناوگان تاکسیرانی برای تامین 

سرویس مدارس وجود نداشت؟

با مسئولان جامعه

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان سطح 
رعایت پروتکل های بهداشتی را در استان و بلکه کشور 
پایین تر از میزان پیش بینی شده دانست و گفت: با توجه 
به رویه ای که ستاد ملی کرونا درباره بازگشایی مدارس، 
آزاد کردن ســفرها و تجمعات در پیــش گرفت،  میزان 
رعایت پروتکل ها از سوی افراد جامعه نیز کاهش یافته 
است.مهدی میرجهانیان ، اظهار کرد: طرح ویژه نظارت 
در ماه مبارک رمضان از ســیزدهم به ناظران ابالغ شده 
اســت، هدف این طرح مراکز عرضه مواد غذایی مانند 
رستوران ها، اغذیه فروشــی ها، نانوایی ها و مکان های 

حســاس مراکز تهیه و توزیع از جمله واحدهای اغذیه 
فروشــی اســت که قبل و بعد از افطار مورد بازدید قرار 
می گیرند.وی با اشــاره به نظارت کامــل بر واحدهای 
تولید و عرضه زولبیا و بامیه، افزود: کنترل و نمونه برداری 
ناظران در ســه نوبت یعنی هنگام فــرآوری، فروش و 
تأمین مواد اولیه همچنین با ابزارهای پیشرفته پرتابل 
انجام می شــود و به ویژه نوع روغن مصرفی در محل 
آزمایش و قابلیت مصرف آن مشــخص می شود و در 
صورت تخلف، برخورد الزم صورت می گیرد.مدیرگروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان، اماکن عمومی 
و محل های تجمع افــراد برای برگزاری مراســم های 
مذهبی را هدف دوم بازدیدهای ناظران بهداشت اعالم 
کرد و افزود: بهترین روش برای گزارش تخلف، تماس 
با ســامانه ۱۹۰ است که به شکل شــبانه روزی و برخط 

در اختیار هم اســتانی ها قرار دارد، اپراتور این ســامانه 
شکایات افراد را ثبت می کند و در مدت کوتاهی رسیدگی 
می شود.وی رعایت نشــدن موازین بهداشتی، عرضه 
مواد غذایی به شــکل غیربهداشتی و مسمومیت های 
مواد غذایی را مهم ترین موضوع شکایت های مردم از 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بیان کــرد و گفت: نوع 
برخورد با متخلفان بر اساس قوانینی است که از سوی 
ســازمان تعزیرات حکومتی یا مقامــات قضایی اجرا 
می شــود اما تنها راه کنترل تخلفات بهداشتی، برخورد 
قانونی نیست بلکه انواع و اقسام آموزش ها و جلسات 
توجیهی با اصناف، اتحادیه ها، اتاق اصناف، دادستانی، 
شبکه های بهداشت و دیگر ارگان های نظارتی در جریان 
اســت تا از طریق آموزش و اطالع رســانی از تخلفات 

بهداشتی پیشگیری شود.

مدیرگروه بهداشت محیط اصفهان خبر داد:

کاهش سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در اصفهان

حال و هوای مسجد 
مقدس جمکران در شب 
های ماه مبارک رمضان

بســیاری از عاشــقان و منتظران امام 
زمان)عج( در شــب های ماه مبارک 
رمضان به صورت خانوادگی به مسجد 
مقدس جمکران مشــرف می شــوند 
و روزه خــود را در فضــای ایــن مکان 

مقدس، افطار می کنند.

 سوداگران مرگ در محور یاسوج به اصفهان اعمال 
قانون شدند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دنا گفت: ۵۶ کیلوگرم مواد مخدر در جاده یاسوج -اصفهان کشف 
و ضبط شد.سرهنگ تقوی نیا گفت: با تالش ماموران مبارزه با مواد مخدر این شهرستان ۵۶ کیلوگرم 
مواد مخدر در محور یاسوج- اصفهان کشف و ضبط شــد.او می گوید: ماموران یگان مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان دنا در محور مواصالتی یاسوج به اصفهان با برپایی ایست بازرسی از یک خودروی 
سواری سمند ۵۶ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.به گفته فرمانده انتظامی 
شهرستان دنا، در این رابطه راننده خودرو به عنوان قاچاقچی دســتگیر و با تشکیل پرونده تحویل 

مقامات قضایی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

کالهبرداری از افراد جویای کار به بهانه استخدام
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی 
استخدام تایپیست در منزل از افراد جویای کار کالهبرداری می کرد، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی گفت: درپی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
مبنی بر کالهبرداری در اینســتاگرام، موضوع در دستور کار کارشناســان پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان با مشاهده 
آگهی استخدام تایپیست در منزل با آگهی دهنده تماس گرفته و مبلغ ۷۲۰ هزار ریال بابت تشکیل 
پرونده اســتخدامی پرداخت می کنند، اما پس از واریز وجه، فرد آگهی دهنده دیگر پاســخگوی 
تماس آن ها نبوده است.به گفته او بنا به اظهار شاکیان، فرد کالهبردار پس از جلب اعتماد و تبلیغات 
فریبنده مبنی بر تضمین درآمد و ارائه مزایای شــغلی، وعده عودت مبالغ دریافت شده را در اولین 
حقوق پرداختی آن ها بیان کرده بود.ســرهنگ مرتضوی گفت: با تالش کارشناســان پلیس فتا و 
انجام اقدامات تخصصی و جست وجو های هوشمندانه در فضای مجازی سرانجام هویت متهم به 
دست آمدو در کمترین زمان ممکن توسط مأموران در منزل خود دستگیر شد.او به کالهبرداری ۶۵۰ 
میلیون ریالی از متقاضیان کار توسط این شخص، گفت: این فرد در تحقیقات صورت گرفته بیان کرد 
که با هدف کسب درآمد اقدام به انتشار آگهی های جعلی استخدام تایپیست در منزل کرده و پس 

از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 15 پرونده جرایم اقتصادی به ارزش 25۸ میلیارد 
ریال در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۱۵ پرونده جرایم اقتصادی به ارزش ۲۵۸ میلیارد ریال 
توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ۱۶ روز ابتدایی سال 
جاری، خبر داد.محمدرضا میرحیدری پیرامون اقدامات صورت گرفته درخصوص مقابله با جرایم 
اقتصادی، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ۱۶ روز 
ابتدایی سال جاری، ۱۵ پرونده جرایم اقتصادی را کشف کردند که ارزش این پرونده ها در مجموع 
بالغ بر ۲۵۸ میلیارد ریال است.وی افزود: در همین رابطه ۱۵ نفر که مرتکب جرایم اقتصادی شده 
بودند با تالش باالی مأموران شناسایی و دستگیر و پس از جمع آوری مدارک و مستندات قانونی 
به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شــدند.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه عمده 
موضوع این پرونده ها زمین خواری، فرار مالیاتی، اخالل در نظــام اقتصادی بازار و احتکار بوده اند، 
خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با هوشمندی تمام، فعالیت های 
مجرمانه در حوزه های اقتصادی را رصد کرده و با افرادی کــه بخواهند با اقدامات مجرمانه خود در 

زندگی افراد جامعه اختالل ایجاد کنند، برخورد قاطع و قانونی می کنند.

وز عکس ر

چهره روزناجا

مطالبات دانشجویان 
تخصصی دندانپزشکی 
اصفهان پیگیری می شود

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: مطالبات دانشجویان 
دستیار تخصصی دندانپزشکی این دانشگاه 
مبنی بر افزایش کمک هزینــه تحصیلی، از 
طریق وزارت بهداشت پیگیری می شود.دکتر 
سیدمحمد رضوی، افزود: شماری از دستیاران 
تخصصی دندانپزشکی)رزیدنت ها(، با حضور 
در مقابل دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه 
مطالبات صنفی خود را مبنی بر افزایش کمک 
هزینه تحصیلی مطرح کردند که خواسته آنها 
از طریق مسئوالن دانشگاه به وزارت بهداشت 
منتقل و پیگیری خواهد شــد.رضوی ادامه 
داد: افزایش کمک هزینه تحصیلی دستیاران 
تخصصی در دی سال گذشته برای دانشجویان 
رشته پزشکی ِاعمال شــد اما تاکنون این کار 
برای دانشــجویان دندانپزشکی انجام نشده 
اســت و به همین دلیل دستیاران تخصصی 
دندانپزشــکی در دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور از جمله اصفهان خواهان ِاعمال این 
افزایش شدند.رییس دانشکده دندانپزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بــا تاکید 
براینکه خواسته دانشــجویان، صنفی است، 
خاطرنشــان کرد: پس از حضور دســتیاران 
تخصصی دندانپزشــکی در مقابل دانشکده، 
جلسه ای با شرکت آنها برگزار و مطالبات آنها 
احصا شــد.وی افزود: در جلسه ای با حضور 
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان، 
مطالبات دانشجویان پیگیری و مقرر شد تا 
درخواست آنها به وزارت بهداشت منتقل شود.

رضوی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این 
موضوع هرچه زودتر برطرف شــود، توضیح 
داد: دستیاران تخصصی دندانپزشکی معادل 
۸۰ درصد از کمک هزینه تحصیلی دستیاران 
تخصصی پزشکی را دریافت می کنند و با توجه 
به مسائل مبتالبه اقتصادی و اجتماعی، انتظار 
دارند تــا هرچه زودتر افزایــش کمک هزینه 
تحصیلی شامل حال آنها نیز بشود زیرا بطور 
همزمان در حال تحصیل و کار درمانی هستند 

که سختی های خاص خود را دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان از رشد ۶۵ درصدی کمک های مردم خیر و نیکوکار استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ خبرداد.
کریم زارع گفت: در سال ۱۴۰۰ مشارکت خیران و نیکوکاران در پرداخت صدقه، زکات، کفاره و طرح اکرام ایتام، ۶۵.۷ درصد رشد یافته که نشان دهنده اعتماد بیش 
از پیش مردم به کمیته امداد است.او میزان کمک های مردمی را نشان دهنده دیدگاه انسان دوستانه مردم استان اصفهان دانست وگفت: کمک های مردمی در 
قالب صدقه، طرح اکرام ایتام و محسنین، زکات، مراکز نیکوکاری و برنامه های مناسبتی از جمله جشن های نیکوکاری، عاطفه ها و … جمع آوری می شود و حوزه 
توسعه مشارکت های مردمی عالوه بر ساماندهی این روند خیرخواهانه، مسئولیت توسعه و ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری و احسان بین آحاد جامعه را به عهده 
دارد.تمام مبالغ پرداختی برای رفع نیاز های مددجویان در سرفصل های مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه جهیزیه، امور درمانی و فرهنگی و آموزشی هزینه می شودکه 
امیدواریم سهم خیران امسال نیز افزایش یابد تا شاهد بهبود شــرایط زندگی محرومان باشیم.او به کمک های کمیته امداد به نیازمندانی که تحت پوشش این 
نهاد نیستند، گفت: ۵۳۲ مرکز نیکوکاری در محالت با این هدف تأسیس شده است که با شناسایی نیازمندان هر محله، با حفظ عزت و کرامت، منابع را از مردم 
جمع آوری کنند و به دست این خانواده ها برسانند.به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان تمامی کمک های جذب شده برای تأمین رفاه 

مددجویان و توانمندسازی آن ها هزینه می شود. 

رشد ۶5 درصدی پرداخت صدقه در اصفهان



مهاجم تیم ملی کشورمان با وجود عملکرد درخشان در دیدار پورتو مقابل گیمارش، از هواداران این تیم عذرخواهی کرد.پورتو با درخشش مهدی طارمی، پیروزی 
ارزشمند یک بر صفر را در خانه گیمارش به دســت آورد تا با 79 امتیاز، در صدر جدول لیگ برتر پرتغال باقی بماند.طارمی در دقیقه 36 این بازی یک پنالتی 

برای پورتو گرفت و خودش توپ را به تور دروازه گیمارش رساند. 
وی در دقیقه 62 هم یک پنالتی به دست آورد که این بار موفق به گلزنی نشد.مهاجم تیم ملی کشورمان که عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد، پس از 
دریافت این جایزه اظهار داشت: خدا را بابت دریافت این جایزه شکر می کنم. خوشحالم که گلزنی کردم، اما یک پنالتی از دست دادم و از این بابت عذرخواهی 
می کنم. امیدوارم با گلزنی همچنان به تیم کمک کنــم تا در ادامه بازی ها به قهرمانی برســیم. پیروزی پورتو از هر چیزی مهم تــر بود.همچنین په په مدافع 
باتجربه پورتو در گفت وگویی تصویری، ضمــن ابراز تعجب از معذرت خواهی مهاجم ایرانی تصریح کرد: واقعًا طارمی بابت از دســت دادن پنالتی عذرخواهی 
 کرده است؟ همانطور که یک گل حاصل کاری تیمی است، شما نباید )بابت از دست دادن پنالتی( عذرخواهی کنید. ما با هم پیروز می شویم و با هم شکست

 می خوریم.

تعجب په په از اقدام مهدی طارمی!

سه شنبه 23 فروردین  1401 / 10 رمضان 1443 / 12 آوریل  2022 / شماره 3503

ژاوی: منتظریم رئال ببازد
ژاوی هرناندز سرمربی بارسا در نشست خبری پس از بازی با لوانته درباره شانس قهرمانی گفت: 
» خیلی دشوار است چون رئال به ســختی امتیاز از دست می دهد. هم رئال و هم ما، بازی های 
دشواری پیش رو داریم. با انجام سه چهار بازی بعدی بهتر می توان در مورد شانس قهرمانی ما 

حرف زد. اگر رئال امتیاز از دست بدهد و ما روی دور برد بمانیم، امیدها بیشتر می شود.«
 

تاریخی؛ یک اتفاق بی سابقه علیه بارسا در اللیگا 
برای نخســتین بار در تاریخ اللیگا در یک بازی علیه بارسا سه پنالتی اعالم شد.سیوتات والنسیا 
ورزشگاه اختصاصی لوانته شامگاه یکشنبه شــاهد اتفاقی تاریخی و بی سابقه بود. بارسلونا تیم 
سوم جدول اللیگا میهمان تیم نوزدهم جدول بود و در حالی که تا دقیقه 84 با نتیجه 1-2 پیش 
بود گل تســاوی را دریافت کرد. گلی از روی نقطه پنالتی که یک پنالتی عادی نبود. این سومین 
پنالتی علیه بارســا در جریان بازی بود که اتفاقی بی سابقه و تاریخی محسوب می شد. هرگز در 
اللیگا سابقه نداشــت که علیه بارسا در یک بازی سه بار اعالم پنالتی شــود. با تمام این تفاسیر، 

بارسلونا موفق شد این بازی را ببرد. 
 

مورینیو: عذرخواهی کردم
در آستانه دیدار حساس برگشــت، تنش ها و کنایه ها میان دو باشــگاه رم و بوده گلیمت به اوج 
خود رسیده است. مورینیو کامال به این تیم نروژی فکر می کند و به شدت به دنبال انتقام است.

پس از برتری 2-1 آاس رم مقابل سالرنیتانا در هفته 32 سری آ ژوزه مورینیو از فرصت استفاده 
کرد و بار دیگر با کنایه در مورد بوده گلیمت نروژ به صحبت پرداخــت.در دقایق پایانی بازی رم و 
 DAZN سالرنیتانا، تنش ها میان نیمکت نشینان دو تیم بسیار زیاد بود. مورینیو در این مورد به
گفت: »آنها حق داشتند که ناراحت باشند چون آنچه در پایان بازی اتفاق افتاد، درست نبود. من 
به عنوان مسئول نیمکت از سرمربی سالرنیتانا عذرخواهی کردم چون برخی از روی نیمکت ما در 

حرف های خود زیاده روی کردند. چیزهایی گفته شد که درست نبود.« 
 

پایان کار کارلوس کی روش در مصر
اتحادیه فوتبال مصر )EFA( تایید کرد که کارلوس کی روش رســما از تیم ملی مصر جدا شــده 

است.این مربی 69 ساله در ســپتامبر سال گذشته به عنوان 
ســرمربی مصری ها منصوب شــد و در دوران حضور خود، 

آنها را به نیمه نهایی جام کشــورهای عــرب و فینال جام 
ملت های آفریقا رســاند و در حالی که در آستانه صعود 

به جام جهانی قطر بــود، در مرحله پلی آف 
برابر سنگال شکست خورد تا دستش 

از حضور در جــام جهانی فوتبال با 
مصــر کوتــاه بماند.اما پس 

از ارائــه گــزارش فنــی 
وی از دوران تصــدی 
ایــن پســت و عدم 
حضور در قطر 2۰22، 

فدراسیون فوتبال مصر 
تصمیم گرفت قرارداد او 

را فسخ کند.

پایان عصر طالیی پرسپولیس فرا رسید؟

سیاست به جای استوری!

بالفاصله پس از سوت پایان بازی، طنازی  زینب ذاکر
های همراه با تمســخر آغاز شــد. یکی 
نوشته بود: »استوری یحیی بعد از حذف از جام حذفی: ایندفعه دیگه 
واقعا خداحافظ!« و خب هوادار حق دارد. این تیمی نیست که برازنده 

قهرمانی باشد.
 این فصل چنین شمایلی از پرسپولیس ندیدیم. پرسپولیسی که فصل 
قبل به گالت قهرمانی رسید و می خواست با کسب ششمین قهرمانی 
پشت ســرهم، رکوردی جدید خلق کند و البته که هنوز هم روی کاغذ 
شــانس دارد اما حتی خود یحیی هم می داند این تیم، تیمی نیست 

که در حد و اندازه و برازنده قهرمانی باشد
حدود هفت سال از آغاز شاید بهترین دوران تاریخ پرسپولیس سپری 
شده و شــاید برای اولین بار بعد از شکست مقابل آلومینیوم اراک در 
تهران، هواداران این تیم به وضوح احســاس کردند عصر طالیی این 

باشگاه اگر به پایان نرسیده، حداقل رو به افول است. 
از دست دادن بیرانوند، شجاع، کنعانی زادگان، نوراللهی، بشار، علیپور، 
مغانلو و ... در کمتر از دو سال باعث شده تیمی که در دوران درخشان 
خود به اندازه کافی ستاره برای تغییر جریان مسابقه داشت، حاال حتی 
یک تعویض امیدوارکننده در مقابل آلومینیوم روی نیمکت نداشــته 

باشد رامین و ترابی نشانی از روزهای اوج خود ندارند و وحیدی امیری 
هم که مصدوم است. سن و سال ســیدجالل باال رفته و کار به جایی 
رســیده که دروازه بانی مثــل حامد لک هرهفته یــک جنجال جدید 

شروع می کند.
اگر روزی یحیی بابت خریدهایی که او را به فینال آسیا رساندند مورد 
تمجید قرار می گرفت، حاال او به همین علت بیشتر از دالیل دیگر مورد 
سرزنش قرار می گیرد. حتی چهره علیرضا ابراهیمی به عنوان اولین 
خرید پرسپولیس در ذهن کسی نمانده، تاجیک های این تیم بیش از 
اندازه خام و پراشتباه عمل می کنند و حامد پاکدل و رضا اسدی قطعا 

در اندازه های ترکیب ثابت این تیم نیستند.
رد کردن احساسی مهدی شــیری بعد از شکست در سوپرجام هم از 
نظر فنی قطعا اشتباه بود و هم نشان داد یحیی مسئولیت شکست را 

می تواند فقط گردن یک نفر بیندازد.
 در درازمدت این تصمیم ممکن است رابطه این سرمربی با بازیکنان را 
تحت تاثیر قرار دهد.احمد گوهری نیز آن سنگربانی نبود که وضعیت 

وخیم این تیم را ترمیم کند. 
خود یحیی نیز قبول دارد این ترکیب در حد قهرمانی نیســت و او هر 
چقدر بعد از شکست در جام حذفی تالش کرد بازیکنانش را به صورت 

مستقیم سرزنش نکند، در نهایت طاقت نیاورد و اعتراف کرد جدایی 
ســتاره های بزرگ مانند احمد نور، کنعانی و شهریار در تابستان سال 

گذشته این تیم را متضرر کرده است.
پرسپولیس به وضوح دچار مشکل فنی اســت، سبک بازی این تیم 
تکراری و قابل پیش بینی شده و قرمزپوشان فقط و فقط از جناحین 
حمالت خود را طرح ریــزی می کنند، تقریبا همــه بازیکنان در فصل 
جدید کامال دچار افت محسوسی شده اند و تغییرات متوالی در قلب 
خط  دفاعی، مهاجم نوک، درون دروازه یا دفاع چپ، ثبات را از ترکیب 

این تیم گرفته است. 
از شانس یحیی، استقالل با فرهاد مجیدی به شکل عجیبی تبدیل به 
تیمی نباز شده و سپاهان هم احتماال فصل بعد مشکالت فصل جاری 

خود را سپری کرده و تبدیل به یک مدعی جدی خواهد شد. 
 پس اگر ایــن مربی نمــی خواهد که تیــم محبوبش را به شــرایط 
ســیاه پرســپولیِس اواخر دهه 8۰ و اوایــل دهه 9۰ برســاند، بهتر 
اســت زودتر کاری کند، چــاره ای بیندیشــد. گزینه هــای مطلوب 
برای پرســپولیس را پیدا کنــد و بازیکنان بــی انگیــزه و افت کرده 
 را کنــار بگــذارد. یحیــی بایــد کاری کنــد، کاری بــه جز اســتوری

 »خداحافظ« گذاشتن!

واکنش روز

هواداران فوتبال آمریکا، فعال بیش از ایرانی ها!
هواداران فوتبال در آمریکا تا امروز بیشترین درصد رزرو هتل را برای جام جهانی 2۰22 قطر انجام داده 
اند.عمر عبدالرحمن الجابر، مدیر اجرایی گردشــگری قطر در این باره گفت:  بیشترین میزان رزرو از 
ایاالت متحده آمریکا بوده و به دنبال آن مکزیک، بریتانیا، برزیل و آرژانتین بیشترین درخواست را برای 
سفر و حضور در قطر ثبت کرده اند.این اولین جام در خاورمیانه است و درحالیکه به نظر ایران باید جمعیت 
اکثریت را در روزهای جام جهانی داشته باشــد اما به گفته الجابر امارات، عربستان سعودی، کویت، 
بحرین و مصر در صدر فهرست پر رزرو ترین کشورهای خاورمیانه  قرار دارند.نرخ اقامت در قطر  از 8۰ دالر 
در هر شب آغاز خواهد شد و قیمت ها »بسته به محل و نوع محل اقامت انتخاب شده« تغییر می کنند.

 
عذرخواهی حنانوف:

 هرچی دوست دارید بگید!
وحدت حنانوف با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش از هواداران پرسپولیس عذرخواهی 
کرد.مدافع تاجیک پرسپولیس که در دیدار برابر آلومینیوم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، 
به عنوان زوج فرشاد فرجی در خط دفاعی پرسپولیس حضور داشت، شب پر اشتباهی را پشت سر 
گذاشت.حنانوف در ابتدا در دقیقه 2۰ بازی و در شرایطی که سرخپوشان با یک گل از حریف خود جلو 
بودند، با یک پاس رو به عقب اشتباه محمد علی نژاد را صاحب توپ کرد تا پاس این بازیکن منجر 
به گل اول آلومینیوم شود.در نیمه دوم نیز مجددا پاس رو به عقب این بازیکن باعث شد تا مهاجم 
آلومینیوم در موقعیت تک به تک با احمد گوهری قرار بگیرد تا گلر سرخپوشان مجبور شود با خطا، 
از دریافت گل چهارم تیمش جلوگیری کند.وحدت از هواداران معترض و خشــمگین پرسپولیس 
خواست تا انتقاد خود را به او نشان بدهند: »از همه هوادارا، مربی ها و بازیکن ها عذرخواهی می کنم. 

امروز روز بد من بود. هرکس هرچی دوست داره به من بگه. واقعا شرمنده همتونم.«
 

تعجب خبرنگار عربستانی از بازی نکردن قایدی
عدم پیروزی برابر فوالد، انتقادات زیادی را برای سرمربی شباب االهلی به دنبال داشته است.

در حالی که مهدی قایدی در بازی قبل برابر آهال به عنوان یار جانشین وارد زمین شد و اتفاقا عملکرد 
قابل قبولی را برابر این تیم به نمایش گذاشت، انتظار می رفت مهدی علی از او برابر فوالد هم استفاده 
کند. اما در عیــن ناباوری، نه تنها او مهاجم تکنیکی و ریزنقشــش را برابر نماینــده ایران به میدان 
نفرستاد، بلکه نام او را در لیســت تیمش هم قرار نداد.همین موضوع باعث شد تا پس از ناکامی 
اماراتی ها برابر فوالد خوزستان، هواداران شــباب اعتراضاتی را متوجه سرمربی تیمشان ساختند. 
موضوعی که باعث شد تا نواف االســيوي، خبرنگار مطرح عربستانی هم نسبت آن واکنش نشان 
بدهد و در توییتی به انتقاد از مهدی علی بپردازد.او این انتقاد را مطرح کرده که چرا بازیکن آسیایی ای 
که سابقه بین المللی داشته و در همین رقابت ها درخشیده است و هربار به زمین آمده برای تیمش 
کار موثری انجام داده را بازی نداده و به جای او بازیکنی که در تمام سال 2۰22 یک بازی انجام داده 

بود؛ به زمین فرستاد. او در انتها هم این ارنج مهدی علی را افتضاح تعبیر کرد.
 

پرتاب بطری و صندلی به سمت مهدی طارمی!
دنیای ورزش تورنتو نوشت: مهدی طارمی بعد از گلزنی برای تیم فوتبال پورتو حرکتی انجام داد که با 
اعتراض هواداران تیم گیمارش مواجه شد.تیم فوتبال پورتو در هفته بیست و نهم لیگ پرتغال میهمان 
تیم ویتوریا گیمارش بود. مهدی طارمی مهاجم ایرانی که از ابتدا در ترکیب اصلی پورتو قرار داشت، در 
دقیقه 34 موفق شد از تیم حریف پنالتی بگیرد و در دقیقه 36 این پنالتی را به گل تبدیل کند. طارمی 
بعد از گلزنی مقابل چشــم تماشاگران تیم گیمارش انگشتش را به نشــانه سکوت روی بینی خود 
گذاشت. این حرکت مهاجم ایرانی پورتو به مذاق هواداران تیم میزبان خوش نیامد و آنها هم با پرتاب 

بطری آب و حتی صندلی شکسته به سمت طارمی به حرکت او واکنش نشان دادند.

مستطیل سبز

سیدصالحی:

سپاهان شانس دارد
بازیکن سابق ســپاهان می گوید هنوز چیزی 
برای ســپاهانی ها تمــام نشــده و کادرفنی 
باید حریفــان را بهتر آنالیز کند.ســیدمهدی 
سیدصالحی درباره شکســت سپاهان مقابل 
الدحیل اظهار کرد: سپاهان با تیمی بازی داشت 
که ۵،6 بازیکن خارجی بسیار خوب داشت. در 
نیمه اول سیستم هرنان کرسپو 1-3-2-4 بود 
و سیستم نویدکیا همان سیســتم بازی قبل 
بود. بازی در نیمه اول پایاپــای بود و دقایقی 
از بازی در اختیار ســپاهان و دقایقی در اختیار 
الدحیل بود. ســپاهان در مواقعــی که توپ از 
دســت می داد، روی تیم حرف فشار می آورد. 
الدحیل هم سعی می کرد دفاع چپ و راست 
سپاهان را باال بیاورد و با معز علی بازی می کرد.

او ادامه داد: در نیمه دوم برنامه الدحیل تغییر 
کرد و کرســپو برای هر دقیقه ای از بازی برنامه 
داشــت. آن ها در نیمه دوم باال بــازی کردند و 
ســعی کردند حفظ توپ کنند. در نیمه دوم در 
زمین سپاهان بازی سازی کردند و این فشردگی 
سپاهان باعث شــد تا الدحیل از کناره ها روی 
دروازه حملــه کند و چنــد موقعیت خوب هم 
خلق کرد. با همین تفکر هم توانســتند از فضا 
اســتفاده کنند و به گل برســند. من احساس 
کردم از دقیقه 7۰ به بعد ســپاهان افت کرد و 
برنامه الدحیل باعث شــد بدن ســپاهانی ها 
تحلیل برود. بازیکنان تعویضی ســپاهان هم 
به آن شــادابی نبودند و نتوانستند کارایی الزم 
را داشته باشند.بازیکن سابق سپاهان با بیان 
این که اگر همه تیم ها سه امتیازی شوند بازی ها 
گره می خورد، گفت: التعاون در بازی اول مقابل 
الدحیل موقعیت های کمتری داشت و با حضور 
مهاجم خارجی شان توانستند از فرصت هایشان 
استفاده کنند و الدحیل را شکست دهند. مهاجم 
برزیلی التعاون توان بدنی بســیار باالیی دارد 
و عربســتانی ها از الدحیل تیم بهتری نبودند 
اما پیروز شدند. ســپاهان می توانست مقابل 
الدحیل یک تساوی به دست آورد تا شانسش 
بیشتر باشــد اما به هر حال نشد. سپاهانی ها 
باید ریکاوری بهتری انجام دهند چون نسبت به 
بازی اول شادابی کمتری داشتند. با این وجود 

می توانند ریکاوری خوبی انجام دهند. 

خود یحیی نیز قبول دارد این ترکیب در حد قهرمانی 
نیست و او هر چقدر بعد از شکست در جام حذفی 
تالش کرد بازیکنانش را به صورت مستقیم سرزنش 
نکند، در نهایت طاقت نیاورد و اعتراف کرد جدایی 
ستاره های بزرگ مانند احمد نور، کنعانی و شهریار در 

تابستان سال گذشته این تیم را متضرر کرده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

نگاه حسرت بار شهریار و 
محرم به موقعیت بزرگ

پاس در عمق و دیدنی محمدرضا حسینی به شهریار 
مغانلو رســید و این بازیکن پس از یک فرار دیدنی 
و عبــور از توبی آلدرویرلد، توانســت با صالح زکریا 
ســنگربان الدحیل در موقعیت تک بــه تک قرار 
بگیرد و سپاهان را در آستانه رسیدن به گل نخست 
بازی قرار دهد. شــهریار که کمتر از یک ثانیه برای 
تصمیم گیری زمان داشت، در نهایت پس از اینکه 
زیر چشمی خروج ســنگربان الدحیل از دروازه را 
مشاهده کرد، تصمیم گرفت با یک ضربه چیپ توپ 

را از گلر تیم قطری عبور داده و دروازه را باز کند.

سرمربی تیم فوتبال ســپاهان به این نکته اذعان 
کرد کــه الدحیل در بــازی با زردپوشــان اصفهانی 
فرصت طلب بوده اســت، موردی که شاگردانش از 

آن بی بهره بوده اند.
محرم نویدکیا پس از شکست یک بر صفر سپاهان 
مقابل الدحیل قطر اظهار داشــت: دو سه موقعیت 
خوب داشتیم که باید از آنها استفاده می کردیم، ولی 
در 2۰ دقیقه پایانی حریف بهتر کار کرد و دو موقعیت 
خوب داشت که از یکی از آنها خوب استفاده کرد و به 
برد رسید. بابت این برد به الدحیل تبریک می گویم.

سرمربی سپاهان درباره اینکه تیمش موقعیت های 
گلزنی زیادی را از دست داد، گفت: در این بازی های 
حساس، این موقعیت ها سرنوشت ساز است، ولی 

در اســتفاده از آنها موفق نبودیم. دو بار با دروازه بان 
حریف تک به تک شدیم که باید گلزنی می کردیم، 
ولی نشــد. با این وجود برای من مهم این است که 
بازیکنانم موقعیت سازی کنند، این یعنی تیم کارش 
را خوب انجام می دهد، ولی اینکه ضربات آخر گل 
نشود می تواند به دلیل خســتگی یا فشار بازی ها 
باشد. این از لحاظ من مشــکلی نیست، ولی باید 
بدانیم چنین موقعیت هایی مقابل تیم خوبی مثل 

الدحیل نباید به آسانی از دست برود.
وی درباره اینکه ســپاهان در بازی اول فوق العاده 
ظاهر، ولی در این بازی دچار ُافت شــد، اشاره کرد: 
برنامه ریزی روی توپ گرفتن در یک ســوم میانه 
زمین داشــتیم که بتوانیم از این فضا استفاده و در 

ضدحمالت شــرکت کنیم. خیلی اصرار نداشتیم از 
جلو کار کنیم و می خواســتیم تیم را مقداری تحت 
کنترل داشــته باشــیم. می دانســتیم الدحیل به 
دلیل باخت بازی قبلــی می خواهد هجومی بازی 
کند و برای همین ســعی کردیم از فضای پشــت 
مدافعان شــان اســتفاده کنیم. این فکــر به نظرم 
درســت بود و صاحب موقعیت هم شــدیم، ولی 

نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.

واکنش نویدکیا به شکست آسیایی سپاهان
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سامانه سرای 10 به زودی اجرایی می شود
مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در آینده 
نزدیک سامانه هوشمند یکپارچه شهرسازی و درآمد »سرای ۱۰« در منطقه پایلوت اجرایی خواهد 
شد.امید علی اصغری اظهار کرد: در راستای بهبود و تسهیل در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی 
و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به شــهروندان اصفهان در آینده نزدیک سامانه هوشمند 
یکپارچه شهرسازی و درآمد »سرای ۱۰« در منطقه پایلوت اجرایی و پس از کنترل فرآیندها به مناطق 
پانزده گانه شهر اصفهان تسری داده خواهد شد.وی افزود: سرای ۱۰ در مرحله نخست با فرآیند صدور 
پروانه ساختمانی آغاز و در ادامه درخواست ها و خدمات شهرسازی از جمله سفت کاری، پایان کار و 
استعالمات را شامل خواهد شد.مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در راستای پیاده سازی سامانه ســرای ۱۰ جلسات مکرری با حضور 
تعداد زیادی از کارشناسان خبره حوزه شهرسازی و درآمد و نماینده های منتخب حوزه های اداره کل 
توسعه شهری و دفتر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی در دو نوبت صبح و عصر در محل معاونت 

شهرسازی و معماری در حال برگزاری است تا بتوان هرچه سریع تر این سامانه را اجرایی کرد.
 

تغییرات جدید در 2 خط اتوبوسرانی اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تغییرات جدید دو خط اتوبوسرانی را از روز دوشنبه تشریح کرد 
و گفت: این اقدام با هدف ســرویس دهی مطلوب تر به شــهروندان انجام شده است.سیدعباس 
روحانی اظهار کرد: با هدف اســتفاده بهینه از منابع و ســرویس دهی مطلوب تر به شهروندان، از 
دوشنبه، بیست ودوم فروردین ماه خطوط ۵۲ و ۴۷ اتوبوسرانی در مبدا پایانه امام علی )ع( توقف 
نخواهند داشت.وی با اشاره به مسیر خطوط ۵۲ و ۴۷ اتوبوسرانی اصفهان، اضافه کرد: قبل از اجرای 
این تغییرات مسیر خط ۵۲ شهرک ســالمت، خیابان میثم، خواجه عمید، پایانه میدان امام علی 
)ع( و مسیر خط ۴۷ اطشاران، تاالر، جی، پایانه امام علی )ع( بوده است.مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام استفاده از اتوبوس ها 
الزامی است، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند پیشنهادها یا انتقادهای خود را به شماره پیام 

کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.
 

خروج دستگاه TBM از ایستگاه شهید خرازی
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان از خروج دستگاه TBM از ایستگاه شهید خرازی خبر داد 
و گفت: عملیات حفاری مکانیزه دستگاه TBMپس از بازآماد، ســرویس و نگهداری در ایستگاه 
شهید خرازی به طرف ایستگاه چهارسو آغاز شد.سیدمحسن واعظی فر اظهار کرد: عملیات حفاری 
جبهه شرقی خط دو مترو از ایستگاه کهندژ واقع در خیابان شهید آیت ا... حجازی تا ایستگاه شهید 
 خرازی آغاز شده اســت و ضمن انجام ســگمنت گذاری، TBM به طرف ایستگاه چهارسو در حال 

حرکت است.
وی افزود: در جبهه غربی خط دو متروی اصفهان نیز با اســتفاده از دستگاه های TBMخط یک، 
حفاری خط دو مترو در حال انجام اســت و تاکنون تونل غربی ۴۴۰۰ متر و تونل شرقی ۴۶۰۰ متر 
حفاری شده است.مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان تصریح کرد: خط دو مترو از ایستگاه 
دارک )شهرک امام حسین )ع(( در منطقه شمال شرق اصفهان آغاز شده است و با طی حدود ۷.۲۴ 
کیلومتر و با گذر از خیابان های زینبیه و الله، میدان قدس، میدان امام علی )ع(،چهارراه فلسطین، 
خیابان آمادگاه، میدان امام حسین )ع(،خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان صاحب روضات و خیابان 
آیت ا... اشرفی اصفهانی به سمت میدان شهدای خمینی شهر ادامه دارد.وی خاطرنشان کرد: خط 
دو متروی اصفهان دارای ۲۳ ایستگاه است که در حال حاضر از ۱۶ ایستگاه فاز اول، ۱۵ ایستگاه از آن 
در حال احداث است و تا چند ماه آینده عملیات اجرایی تنها ایستگاه باقی مانده نیز آغاز خواهد شد.

روزه داری با طعم بخشش

 گلریزانی به وسعت اصفهان

بعضی از رسم ها نیامده اند تا مدتی همه را   سپیده صالحی 
درگیر کنند و بعد هم فقط نامی از خود به 
جای بگذارند و بروند. بعضی از رسوم محترم هستند. دم دستی نیستند 
تا هر وقت که میخواهی به سراغ شــان بروی و بعد هم فراموش شان 
کنی. سینه به سینه منتقل شــده اند نه روی کاغذ و با زور و اجبار. هر 

کسی نمی تواند پیروشان باشد.
 باید بویی از مرام و مردانگی برده باشی. باید قلبت در سینه خودت، اما 
برای دیگران بتپد.سالهاست که ایرانیان دست در دست هم می گذارند 
تا بانِی آزادی و رفع مشکِل هموطنی شوند. ماه رمضان های اصفهان را 

هم همین جشن های گلریزان خاص کرده است.
خیرانی که بی حســاب می بخشــند. از حاجی بازاری های خوشنام و 
سرشناس گرفته تا آن ها که دم افطار قلبشــان می لرزد و برای رهایی 
یک هموطن از بند، درآمد ناچیزشــان را با او تقســیم می کنند و زیر 
لب می گوینــد: »خدا بزرگ اســت.«در این میان خیــران گمنام، اما 
 برای خود دنیایی دارند. به خود نمی گویند نکند ببخشــم و اموالم را از 

دست بدهم.
 نکند من هم فقیر بشــوم. این خیران بی پروا می بخشند و تنها ترس 

شان این است که دیگر گمنام نباشند.

همکالم شدن با یک خیر گمنام
بعد از چند روز جستجو توانســتم یکی از همین خیران را پیدا کنم و با او 
همکالم شــوم. البته به قول خودش حاال که من او را می شناسم دیگر 
گمنام نیست. ولی دلش نیامده به همشهری اش که یک روز بارانی چند 
ساعت به دنبال حجره اش گشته و پرسان پرسان او را پیدا کرده، نه بگوید. 
او یک خیر ساده نیست. کسی است که در ماه رمضان ۱۴۰۰، چهار زندانی 
را از بند آزاد کرده که کمترین مبلغ دیه آن ها ۱۶۸ میلیون تومان بوده است.

همکالم شدن با یک خیر گمنام
حجره »حاج توکل« مانند خودش صمیمی است. انگار سال ها در آن رفت 
و آمد داشتی و میان نقش های گلیمش بزرگ شده ای. »حاج توکل« 
نام مستعاری است که من برایش انتخاب کرده ام. علتش هم این است 
که به هر طرف از حجره که سر برگردانی این آیه شریفه را می بینی: »َمْن 
یَتَوکْل َعَلی ا...َفُهَو َحْسُبُه«.بعد از دقایقی که محو تماشای حجره بودم، 
حاج توکل یک استکان کمر باریک را برایم چای کرد و همانطور که دانه های 
تســبیحش را می لغزاند، گفت: برای جوانان مثل خودت بنویس و بگو، 
من هم مثل شما زمانی فکر نمی کردم َخیر شــوم و رزقم به قدری زیاد 
شود که بتوانم زندانی آزاد کنم.او گفت: یکی از روز هایی که در بازار باربری 

می کردم، ســرظهر کنار یک سقاخانه قدیمی نشســته بودم تا لقمه ای 
خوراک بخورم و قوت بگیرم. رفیقی که سال ها از او بی خبر بودم را در بازار 
دیدم. تعارف کردم تا او هم کنارم بنشیند و ناهار را با هم بخوریم.کمی که 
از معاشرت مان گذشت، گفت: برادری دارد که به خاطر دیه در زندان است 
و حاال خانواده بعد از مرگ پدر یک سایه سر دیگر را هم از دست داده اند. 
نمی دانم چه شــد، اما یک لحظه دیدم که همه درآمد یک هفته ام را به 
رفیقم بخشیدم تا شاید برای آزادی برادرش قدمی برداشته باشم.حاج 
توکل نگاهش را به یکی از تابلو های خوشنویسی که روی میزش بود و آیه 
»َمْن یَتَوکْل َعَلی ا... َفُهَو َحْســُبُه« در آن نوشته بود دوخت و گفت: همه 
چیز از همانجا شروع شد. رزق و برکت از همه طرف به سمتم آمد و من 
تنها دلیلش را کمک به آزاد شــدن برادر رفیقم می دانم. من هم از همان 
موقع به خودم گفتم هر زندانی از رزق من سهمی دارد که باید آن را به او 
برسانم. آخر می دانی دخترم؛ زندان خیلی سخت است. سخت تر از آنچه 
تصور می کنی.او می گوید: زندان فقط یک سقف و چهار دیوار نیست که در 

آن محبوس شده باشی. زندان در خود قصه ها و غصه های فراوان دارد.

یک شهر ضیافت و همدلی
روایت زندانیان غیرعمد و گلریزان را هشت سالی است در اصفهان یک 
برنامه تلویزیونی به نام »یک شهر ضیافت« به عهده گرفته. برنامه ای که در 
افطار های ماه رمضان از شبکه استانی اصفهان پخش می شود و هر افطار با 
دعوت از یک مددجو، خیران را به مشارکت در آزادی او و سایر مددجویان 
جرایم مالی غیرعمد تشویق می کند.به گفته رییس کل وقت دادگستری 
اصفهان، در رمضان ۱۴۰۰ با گلریزان ۲۳ میلیارد تومانی ببینندگان برنامه 
یک شهر ضیافت، ۱۶۹ زندانی آزاد شــدند که این آمار در مقایسه با سال 

قبل از آن، رشد ۸۰ درصدی داشته است.

گلریزان ماه رمضان
در »یک شــهر ضیافت« فرقی نمی کند که قلک کوچکت را برای آزادی 
زندانیان بیاوری یا بخششی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی داشته باشی. حتی 
گوشواره ات را که از گوش باز می کنی، سبب خیر می شوی و مددجویی را 
به خانواده بازمی گردانی.هر چند که اوج گلریزان اصفهانی ها در ماه مبارک 
رمضان است، اما در ســایر روز ها و ماه های ســال نیز خیران اصفهانی 
بیکار نمی نشینند و به مناســبت های مختلف گلریزان برگزار می کنند. 
تا جایی که معاون ستاد دیه کشــور ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ در مصاحبه ای  گفته 
بود: اســتان اصفهان با برگزاری آیین های متعدد مجازی و جشن های 
گلریزان حضوری با آزادی ۵۵۲ زندانی غیرعمد در صدر فهرست آزادی 
زندانیان کشور در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.گلریزان یکی از رسوم نیک 
مردم نصف جهان اســت. تا ماه رمضان را نه فقط با گرسنگی و تشنگی 
که با مهار َنْفس اماره پشــت ســر بگذارند؛ و حــاال ۱۰۰۲ زندانی جرائم 
غیرعمد پشــت میله زندان های اســتان اصفهان برای رســیدن به ماه 
 رمضان لحظه شماری می کنند تا شاید قرعه آزادی و رهایی این بار به نام

 آن ها بیفتد.

مدیرکل مرکز کنتــرل ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: ترافیک شهری در مقایسه با سال های گذشته 
با افزایش ۱۳۰ درصدی روبه رو است.هادی کریمی 
اظهار کرد: پس از تعطیالت نــوروز با حجم زیادی از 
تأخیر و ترافیک در شبکه معابر شهر روبه رو هستیم؛ 
طبق مقایســه انجام شــده، ترافیک ایــن روزهای 
شهر با یک روز عادی در ســال ۱۳۹۸ و شرایط قبل 
از شــیوع ویروس کرونا که مدارس و دانشگاه ها به 
صورت تمام وقت با تمام ظرفیت فعالیت داشتند و 
سفرهای تحصیلی به صورت کامل در حال انجام بود، 

صبح ها ۱۳۰ درصد و ظهرها در زمان برگشت سفرهای 
تحصیلی به منزل، ۸۵ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سفرهای درون شهری عصرگاهی در 
مقایسه با آبان ماه سال ۱۳۹۸ با توجه به قرار گرفتن 
در ماه مبارک رمضان کمتر شــده اســت، افزود: در 
حال حاضر ترافیک عصرگاهی در شــهر اصفهان ۲۸ 
درصد کاهش یافته است.مدیر مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش ترافیک معابر 
شهر با توجه به سفرهای تحصیلی، تصریح کرد: یکی 
از دالیل ترافیک سنگین، انجام سفرهای تحصیلی 
دانش آموزان توســط والدین اســت که بی شک با 
فعالیت بیشتر شرکت های حمل ونقل دانش آموزی 
و سرویس دهی به آنها از حجم ترافیک معابر کاسته 
خواهد شــد.وی با تاکید بر تأثیرگذاری استفاده از 

وســایل حمل ونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو 
برای انجام سفرهای درون شهری در کاهش ترافیک، 
ادامه داد: شهروندان با نصب نرم افزار ترافیک آنالین 
از طریق نقشــه ترافیک اصفهان یا اپلیکیشن بازار، 
می توانند مســیرهایی که امکان اســتفاده ترکیبی 
اتوبوس و مترو در آن وجود دارد را مشــاهده و از آن 
اســتفاده کنند.کریمی با بیان اینکه زیرساخت های 
حمل ونقل عمومی در شهر اصفهان کامل نیست، گفت: 
هنوز زیرساخت های اطالع رسانی و هوشمندسازی 
تکمیل نشده است، همچنین با توجه به اینکه شاید 
امکان استفاده از سرویس مدارس برای یک ماه باقی 
مانده تا پایان سال تحصیلی وجود نداشته باشد؛ لذا 
با هماهنگی مدارس و والدین، بهتر است جابه جایی 

دانش آموزان به صورت تجمیعی انجام شود.

مدیرکل مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:

افزایش 130 درصدی ترافیک شهر اصفهان

فرماندار اصفهان:

 ورودی های شهر ساماندهی شود
فرمانداراصفهان به لزوم بهبود ورودی های اصفهان تأکید کرد و افزود: ساماندهی ورودی های شرق 
و جنوب اصفهان نیازمند طرح مشترک و مطالعات دقیق دارد.محمدعلی احمدی با حضور در سی 
و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: رویکردهای شــورای ششم شهر نسبت به مسائل 
مختلف قابل تقدیر اســت. از جمله این رویکردها که در برنامه ها و بودجه ســال جاری مشاهده 
می شود توجه به عدالت، فســاد ستیزی و محله محوری اســت.وی افزود: همدلی اعضای شورا 
و شــهردار برای خدمت، وقت گذاری و بین مردم بودن، برنامه  محوری در بسیاری از بخش ها نیز 
در عملکرد شورا مشهود است. همچنین مبانی دقیق و درستی برای انتصابات در مدیریت شهری 
مدنظر شورای شهر است.فرماندار اصفهان گفت: درخواست مردم افزایش همدلی میان مسئوالن 
است، همدلی ها باید موجب امیدآفرینی شود. ممکن است انتقادی نیز وجود داشته باشد اما عزم 

مسئوالن باید برای کار باشد نه حاشیه سازی.
وی با اشاره به پراکندگی مدیریتی و عدم انسجام در بسیاری از بخش ها بیان کرد: برخی پدیده ها در 
شهر مطرح می شود که برای پاسخ گویی و حل آن مشکل مشخص نیست چه بخشی مسئول است.

احمدی ادامه داد: در احیای بافت تاریخی نگاه واحد و مشــترک باید وجود داشته باشد. پیشنهاد 
می کنم منطقه  یا مدیریت واحدی برای این حوزه ایجاد شود چون نگاه مدیریت منطقه نگاه عمرانی 
به شکل شهرسازی است.وی با تأکید بر لزوم توجه به گلستان شــهدای اصفهان گفت: این حوزه 
نیز نیازمند مدیریت واحد است که مدیریت شهری باید در این زمینه اقدام کند.فرماندار اصفهان به 
لزوم بهبود ورودی های اصفهان تأکید کرد و افزود: ساماندهی ورودی های شرق و جنوب اصفهان 
نیازمند طرح مشترک و مطالعات دقیق دارد.وی با اشاره به تداخل محدوده هایی از شهر اصفهان با 
شهرستان های مجاور گفت: کارشناسی اولیه در این زمینه انجام شده و مصادیق تقسیمات کشور 

عنوان شده است.
 

اصفهان و یکی از شهر های لهستان در مسیر خواهرخواندگی
پیش نویس تفاهم نامه همکاری مشترک با محوریت احیای فضای شهری و فرهنگی بین شهرداری 
اصفهان و سفارت لهستان در ایران به امضا رسید.سفیر لهستان در ایران در دیدار با شهردار اصفهان با 
اشاره به سابقه میزبانی مردم اصفهان از کودکان لهستانی در ۸۰ سال گذشته در دوران جنگ جهانی، 
گفت: در تاریخ اذهان مردم لهستان و ایران بویژه مردم اصفهان تصویر بسیار زیبایی از مهمان نوازی 
است.ماچئی فایوکوفسکی می گوید: همکاری مشترک دکترای جراحی مغز و اعصاب کودکان بین 
ایران و لهستان باتوجه به ظرفیت باالی مهارت وتجربه متخصصان جراح مغز واعصاب لهستانی و 
همچنین همکاری مشترک در زمینه شهرســازی با محوریت بازسازی بافت های فرسوده ازجمله 
پیشنهادات همکاری دوطرفه می تواند باشد.شهردار اصفهان هم در دیدار با سفیر لهستان در ایران، 
با تاکید بر اهمیت افزایش تعامالت بین المللی و تقویت دیپلماســی عمومی از ســوی شهرداری 
اصفهان، گفت: در راســتای همکاری مشــترک اصفهان با لهستان ســه برنامه مشترک در قالب 
برنامه های هفته فرهنگی اصفهان طراحی شــده است.علی قاســم زاده، دوطرف را در زمینه های 
فرهنگی و شهرســازی از ظرفیت هایی باالیی برخوردار دانســت و گفت: برپایی نمایشگاه عکس 
به یاد کودکان لهســتانی در دوران جنگ جهانی و مهاجرت به اصفهان همچنین استفاده از تجربه 
موفقیت آمیز لهستان در حوزه شهرسازی و در آخر همکاری مشترک درمانی وعلمی بین بیمارستان 
امام حسین )ع( اصفهان و یکی از بیمارستان های لهســتان در زمینه درمان کودکان بویژه جراحی 

است.
مجتبی شاهمرادی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
هم در این نشست گفت: در هفته فرهنگی اصفهان که از سیزدهم اردیبهشت ماه همزمان با عید فطر 
آغاز می شود، با حضور وزیر خارجه لهستان در اصفهان نمایشگاه عکس کودکان لهستانی در قالب 

۲۵ قاب عکس از مهاجرت لهستانی ها به اصفهان افتتاح خواهد شد.

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

دبیر ستاد خدمات سفر شهر 
اصفهان مطرح کرد:

ارائه خدمات هوشمند به 
گردشگران اصفهان

دبیر ستاد خدمات سفر شــهر اصفهان گفت: 
برای نوروز امسال مســئولیت هایی همچون 
هوشمندســازی و خدمــات الکترونیــک، 
هماهنگی امور اجرایی، هماهنگی امور خدمات 
شهری و مطالعات و نظرسنجی تحت عنوان 
مســئولیت های ده گانه ســتاد خدمات سفر 
شــهر اصفهان برای ارائه هر چه بهتر خدمات 
به مســافران مشــخص شــد.مهدی قائلی 
اظهار کرد: با تالش نیروهای ســتاد خدمات 
سفر شــهر اصفهان، نوروز امســال استقبال 
مناسبی از مسافران انجام شد.وی ادامه داد: 
برنامه ریزی ها و اقدامات ستاد خدمات سفر 
شهر اصفهان در ســال های گذشــته از اوایل 
آبان ماه آغاز می شــد در صورتی که این ستاد 
برای نوروز ۱۴۰۱ از اواسط اسفندماه سال گذشته 
آغاز به کار کرد.دبیر ســتاد خدمات سفر شهر 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: بالفاصله پس از 
تنفیذ حکم شهردار اصفهان از سوی استاندار 
به عنوان »رییس ستاد خدمات سفر استان«، 
برنامه ریزی های ستاد آغاز شد و در اولین اقدام 
کمیته های ده گانه این ستاد تشکیل شد.وی با 
بیان اینکه با تالش شبانه روزی دستگاه های 
اجرایی ســتاد خدمات ســفر شــهر اصفهان 
علی رغم فرصت کوتاه مدت، اقدامات الزم طبق 
برنامه ریزی ها انجام شد، تصریح کرد: با توجه 
به پیش بینی ها و تجربه ســال های گذشته، 
اقدامات این ســتاد طبق برنامه مدون انجام 
شد و مناطق پانزده گانه شــهرداری به عنوان 
مناطق پانزده گانه این ســتاد و مدیریت طرح 
ساماندهی ناژوان نیز تحت عنوان »هماهنگی 
امور گردشــگری ناژوان« فعالیت خود را آغاز 
کردند.قائلی خاطرنشان کرد: مسئولیت هایی 
همچون هوشمندسازی و خدمات الکترونیک، 
هماهنگی امور اجرایی، هماهنگی امور خدمات 
شهری و مطالعات و نظرسنجی تحت عنوان 
مسئولیت های ده گانه ستاد خدمات سفر شهر 
اصفهان نیز برای ارائه هــر چه بهتر خدمات به 

مسافران نوروزی مشخص شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: هفت میلیون نفر سال گذشته در این استان در قالب ۸۶۰ هزار فقره سفر با ناوگان 
مسافری عازم نقاط مختلف کشور شدند.محمدعلی صلواتی افزود: تعداد سفرها با استفاده از ناوگان مسافربری در استان اصفهان  در سال گذشته نسبت به 
سال ۹۹ چهار درصد افزایش داشته است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: این استان سال گذشته رتبه پنجم 
مجموع جابه جایی مسافر را با سهم هفت درصد در کشور کســب کرد.وی اضافه کرد: اصفهان رتبه چهارم جابه جایی مسافر درون استانی، رتبه دوم جابه جایی 
مسافر برون استانی و رتبه دوم تعداد مسافر وارد شده به استان را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اصفهان گفت: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا پانزدهم فروردین سال جاری ۲۳۵ هزار مسافر برون استانی با اتوبوس از مبداء اصفهان جابه جا شدند که  نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در این استان ۵۳ درصد افزایش داشته است.وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۱۵ هزار نفر مسافر با استفاده از ناوگان عمومی از جمله 
اتوبوس، مینی بوس و سواری جابه جا شدند که رشد حدود ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیدا کرده است.صلواتی گفت: ۵۲ میلیون تن کاال در 

سال ۱۴۰۰ توسط ناوگان حمل و نقل باری استان حمل شد که این میزان کاالی حمل شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است.

هفت میلیون نفر سال گذشته با ناوگان مسافربری اصفهان جابه جا شدند

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسالمی شهر بهاران نسبت به فروش قطعه زمینی به مساحت ۳۱ متر 
مربع با مشخصات ذیل از طریق آگهی مزایده اقدام نماید.

آگهی مزایده )نوبت اول(

جواد نصری- شهردار بهارانم الف:1300019

چاپ اول

مساحت- شماره پالک
قیمت پایه کارشناسی کاربریمتر مربع

هر متر مربع
سپرده شرکت در 

نشانیمزایده / ریال

۷/۳۰۰/۰۰۰۱۱/۳۱۵/۰۰۰مسکونی۳۱-
شهر بهاران، محله اجگرد، چهار راه بازار، 

خیابان امامزاده، فرعی اول غربی

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل اسناد 
مزایده از تاریخ درج آ گهی )سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ( تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادات: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ 
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ 

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۲۵۴۰۰۵ 
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منبع: ایرنا

آنچه درباره وام ازدواج 
باید بدانید

مبلغ وام ازدواج در راستای تشویق جوانان 
به ازدواج و تشــکیل زندگی مشترک، 120 
میلیون تومــان تعییــن و همچنین مبلغ 
وام ازدواج برای زوج های زیر 25 ســال و 
زوجه های زیر 23 سال 150 میلیون تومان 

مشخص شده است.

با اجرای پویش »اهدای کتاب – اهدای دانایی« تعــداد 1040 منبع فیزیکی و 
الکترونیکی فارسی و غیرفارسی در سال گذشته به کتابخانه آبفای استان اصفهان 
اهدا شد.این منابع شــامل 581 جلد کتاب، 126 نسخه مقاله الکترونیک، 23 
نسخه مجله الکترونیک،170 کاتالوگ الکترونیک، 31 نسخه مقاالت الکترونیک 
سمینار و 10۹ نسخه الکترونیک استاندارد به زبان های مختلف است که توسط 
کارکنان شرکت و شهروندان به کتابخانه شرکت اهدا شد .آبفای استان اصفهان 
در دی ماه سال 1400 با اجرای طرح»اهدای کتاب – اهدای دانایی« از همکاران 
شاغل و بازنشسته و همچنین کلیه عالقه مندان دعوت کرد کتاب های مازاد و 
سالم خود را به کتابخانه این شــرکت اهدا کنند تا ضمن به جای گذاشتن اثری 
ماندگار از خود، در گسترش دانش نیز سهمی داشته باشند.این طرح با استقبال 
کارکنان و عالقه مندان فرهنگ کتابخوانی رو به رو شــد و فقط در مدت سه ماه 
تعداد 1040 منبع ارزنده در حوزه های مختلف علوم انسانی و ادبیات داستانی، 
علوم اجتماعی، فناوری، حسابداری، فنی- مهندسی و بازسازی شبکه فرسوده 
فاضالب و … به کتابخانه اهدا شد.شــایان ذکر است کتاب های اهدایی توسط 
کارشناسان مورد بررسی اولیه قرار گرفته و از میان آن ها کتاب هایی که شرایط 
فیزیکی خوبی داشته و همسو با اهداف کتابخانه باشند، پذیرش شده و اطالعات 
آن ها در آرشیو کتابخانه هوشمند شــرکت بارگذاری شدند.کتابخانه هوشمند 
آبفای استان اصفهان مستقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی شهر 

اصفهان، با بهره گیری از فن آوری های روز نرم افزاری و منطبق بر استانداردهای 
 کتابداری و تحت وب در پورتال داخلی شــرکت تعبیه شــده است.همچنین 
عالقه مندان به شــرکت در پویش »اهدای کتاب- اهــدای دانایی« می توانند 
کتاب های خود در زمینه های علمی، ادبی، تاریخــی، فرهنگی و تخصصی در 
زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق تماس با شماره تلفن 32204014-031 به 

کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهدا کنند.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان از بهره مندی112 شهر و 1067 روستا از نعمت 
گاز طبیعی در استان اصفهان خبر داد.ابوالقاسم عسکری بیان داشت: شرکت گاز 
استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های توزیع کننده گاز طبیعی 
سال گذشته به 112 شهر و 1067 روستا  خدمات گازرسانی ارائه کرد.وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹66 هزار  و 500 مشترک گاز طبیعی در 
سطح استان وجود دارد، گفت: هم اکنون ۹۹٫5 درصد جمعیت استان اصفهان 
شامل؛ 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.ابوالقاسم 

عسکری گفت: در ســالی که گذشــت گاز طبیعی در بخش نیروگاهی، صنایع، 
خانگی، تجاری و بخش های عمومی نظیر؛ اماکن مذهبی، آموزشی، فرهنگی، 
تاسیسات دولتی و... سطح استان توزیع و به مصرف رسید. سرپرست شرکت 
گاز اســتان اصفهان بیان داشت: خوشبختانه در ســال گذشته به رغم سرمای 
شدید و زود هنگام و همچنین افزایش تعداد مشترکین گاز، مصرف گاز نسبت به 
سال های قبل افزایش یافت اما  با یاری خداوند متعال و همراهی مردم شریف 

استان، گاز طبیعی در تمامی بخش ها به صورت مستمر و ایمن تامین گردید.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هر 
سال نزدیک به 6٠٠ هزار بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب توزیع می شود و 
تولیدی که از این مقدار حاصل می شود بین ٨٠٠ تا هزار تن ماهی گرمابی است 
که در بازار استان، استان های دیگر یا عراق توزیع و صادر می شود، به طور کلی 
در سال گذشته در استان اصفهان بیش از هشــت هزار تن ماهی تولید شده 
است.محمدرضا عباسی اظهار کرد: استخرهای ذخیره آب زیادی به صورت 
پراکنده در استان اصفهان وجود دارد، با توجه به خشکسالی هایی که در چند 
سال اخیر وجود داشــته، این استخرها توسط کشــاورزان ایجاد شده است 
که عالوه بر ذخیره آب، در آن ها ماهی نیز می توان تولید کرد.مدیر شــیالت 
و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان عنوان کرد: مساحت 
این استخرها بین 5٠٠ تا دو هزار متر است، هر کدام از این استخرها با توجه 
به دمای آبی که دارد می تواند منشــأ تولید یک نوع ماهی باشد و با توجه به 
خشکســالی هایی که وجود دارد، این بهترین استفاده ای است که می توان 
از اســتخرهای آبی برد، درهرمترمربع حداقل 2قطعه بچه ماهی ودرصورت 
داشتن برق و دستگاه هوادهی دو برابر میتوان رهاسازی ماهی کرد.عباسی 
بیان کرد: کشاورزان و باغدارانی که استخر ذخیره آب دارند، برای بهره برداری 
بهینه از آب اســتخرها می توانند تعدادی ماهی در اســتخرها ریخته و تولید 

ماهی نیز داشته باشند.
وی افزود: ما هر ســاله از طریق شرکت هایی که معتبر هســتند یا از طریق 
مراکز تولید بچه ماهــی، هماهنگی انجام مــی دهیم تا بچــه ماهی تولید 
کنند و در اختیار کشــاورزان قــرار داده شــود، بچه ماهیانی کــه در ابتدای 
ســال تحویل داده می شــوند شــامل قــزل آال و کپــور ماهیان هســتند.

محمدرضا عباســی اذعان کرد: بچه ماهی قزل آال در اســتان به وفور وجود 
دارد و در ایــن زمینه مشــکلی نداریــم چرا که تخــم ماهی، بچــه ماهی و 
ماهی قــزل آال در اصفهان تولید می شــود ولــی بچه ماهی کپــور ماهیان، 
آمور، ســر گنده و فیتوفاگ را از اســتان اصفهان مرکز تکثیــر نداریم.مدیر 
شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی گفت: بچه این ماهی ها 
از اســتان های شمالی کشــور نظیر گیالن و مازندران توســط شرکت هایی 
 که زیر نظر شــیالت و دامپزشــکی هســتند بــا تأییدیه دامپزشــکی بچه 
ماهی ها توزیع می شود.عباسی توضیح داد: در حال حاضر سه شرکت وجود 
 دارد که بچه ماهی ها را توزیع می کنند و اســتخرداران با هماهنگی شــیالت 
می توانند استخرهایشان را ماهی دار کنند. وی ابراز داشت: هر سال نزدیک 
به 6٠٠ هزار بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب توزیع می شود و تولیدی که 

از این مقدار حاصل می شود بین ٨٠٠ تا هزار تن ماهی گرمابی است که در بازار 
استان، استان های دیگر یا عراق توزیع و صادر می شود، به طور کلی در سال 

گذشته در استان اصفهان بیش از هشت هزار تن ماهی تولید شده است.
محمدرضا عباسی اظهار داشــت: در حال حاضر تمام شهرستان های استان 
اصفهان ماهــی تولید می کنند، شهرســتان هایــی که قطــب تولید ماهی 
 سردابی هستند شــامل سمیرم، فریدونشــهر، گلپایگان و ورزنه و همچنین 
قطب هــای تولید ماهی گرمابی شــامل اصفهــان، ناییــن، خوروبیابانک، 
اردستان مبارکه، کاشــان، گلپایگان و قطب تولید ماهی زینتی کاشان، نجف 
آباد و اصفهان هستند.مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
 عنوان کرد: ما هرســاله برنامه های متنوعی برای موضوعات آبزیان داریم، 
برنامه های آموزشــی، مشــاوره و دادن مجوز های مربوطــه از برنامه های 
همیشگی ماست، همچنین اگر تولید کنندگان نیاز به تسهیالت داشته باشند 

آن ها را راهنمایی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه مردم می توانند از طریق پورتال شیالت اصفهان و تماس 
تلفنی از ما مشــاوره دریافت کنند، گفت: پیشنهاد می کنم استخرداران بدون 
هماهنگی ماهی نریزند و عالوه بر آن از مراکز معتبر و مطمئن که شــیالت و 
دامپزشــکی معرفی می کند، بچه ماهی بخرند.عباسی در پایان اذعان کرد: 
ماهی که تولید می شود عالوه بر اینکه به سالمت جامعه کمک می کند، کمک 
 به بهره برداری مفید از آب نیز می کند و آبی کــه ماهیان در آن پرورش پیدا 
می کنند غنی اســت و باعث می شــود کشاورزان از کود شــیمیایی کمتری 

استفاده و کشت بهتری داشته باشند.

اهدای ۱۰۴۰ منبع فیزیکی و الکترونیکی فارسی و غیرفارسی به کتابخانه 
آبفای استان اصفهان

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:
بهره مندی ۱۱2 شهر و ۱۰67 روستا از نعمت گاز طبیعی در استان اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

بیش از 8 هزار تن ماهی سال گذشته در اصفهان تولید شده است
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