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 بخشی از اراضی زیر کشت گندم در شرق اصفهان به دلیل بی آبی از بین رفته
 و خوراک دام و گوسفند شده است؛

فقط دو روز دیگر

عکاس باشی زنان 
اصفهان درگذشت

شهرداری،  صیانت از حقوق 
کارگران را در اولویت امور 

خود قرار دهد

 27هزار خانواده در 
اصفهان تحت حمایت 

کمیته امداد هستند

مدیرکل منابع طبیعی استان:

معدن گچ قانونی در 
شرق اصفهان نداریم

نماینده کارگران در شــورای عالی کار، شــایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد 
۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد به قوت خود باقی 
اســت و تغییر نمی کند.وی از کارفرمایانی که حقوق این بــرج کارگران خود را 
علی الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند 
و گفت: جلسه ای در خصوص اصالح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی شود 
و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصالح و تغییر مصوبه تن می دهیم و نه 
به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شــویم.هادی ابوی اظهار 
کرد: اولین جلسه شورای عالی کار در ســال ۱۴۰۱ برگزار شد.پیش از این مقرر 
شده بود تا بر اساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمان بندی 
جلسات، شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد بنابراین مقرر شد تا در 
انتهای فروردین ماه این جلسه تشکیل شود.وی ادامه داد: این جلسه فوری، 
رسمی نبود و بیشــتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و 
اعالم کردیم که طرح دوباره مســئله و اصالح مصوبــه موضوعیت ندارد؛ البته 
مسائل حاشیه ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود 
که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.نماینده کارگران در 
شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را 
در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم 
که فاصله بین دستمزد و خط معیشــت کارگران هنوز به قوت خود باقی است 
و مصوبه افزایش دستمزد نمی تواند پاسخگوی جبران هزینه های معیشت 

کارگران باشد.با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش 
مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند و ما بــه عنوان نمایندگان کارگری نه به خود 
اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصالح و تغییر مصوبه 
تن می دهیم.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفــی کارگران، درباره برخی 
اخبار از برگزاری جلســه اخیر با معاون اول رییس جمهور نیز گفت: ما نه برای 
بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه های جامعه کارگری 
انتظار داریم با مسئوالن و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه ها درباره مزد مطالبی 
را در دولت مطرح و اظهارنظر می کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه 
سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شــورای گفت وگو، جلسه ای را 
با معاون اول رییس جمهور برگزار کنیم تا در آســتانه هفته کارگر دغدغه ها و 
مطالبات قشر کارگری را با ایشــان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.وی، 
تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد 
و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ 
به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه 
ایجاد نشده اســت. ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را 
در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه ای برای تغییر یا اصالح 
مصوبه برگزار نمی شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شــورای عالی کار از فروردین 
 ماه باید اجرا شود بنابراین کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه

 علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

کارگران نگران نباشند؛ مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مراجعه مردم 
استان اصفهان برای دریافت واکسن کرونا در یک هفته اخیر به حدود یک هزار 
نفر در روز رســید.رضا فدایی اظهار کرد: اکثر مردم استان اصفهان نوبت اول و 
دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، اما مشکل اصلی ما در باره دز سوم است که 
هنوز حدود ۶۰ درصد از افراد واجد شرایط برای دریافت آن اقدام نکرده اند و ما از 
رسانه ها می خواهیم که در این زمینه اطالع رسانی کنند.وی افزود: رکورد تزریق 
روزانه بیش از ۸۰ هزار دوز واکسن کرونا در اســتان در سال گذشته ثبت شده 
است، که در آن برهه زمانی هنوز بیشتر مردم واکسن را دریافت نکرده بودند و 
برای تزریق آن مراجعه بسیار باالیی داشتیم.در حال حاضر از بین مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون فقط مرکز پل شهرستان در اصفهان فعال است و واکسیناسیون 
در مراکز بهداشت و جامع سالمت در حال انجام است.فدایی ادامه داد: اختالف 
بین استان ها در زمینه پوشش واکسیناسیون کرونا در حد صدم و دهم درصد 
است.افزایش پوشش واکسیناسیون به این بستگی دارد که افراد واکسن نزده 
چقدر در امور مختلف مانند مســائل اداری و مسافرت به مشکل برخورد کنند.

در حال حاضر عمده بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها از افراد واکسن 

نزده یا کسانی که واکسیناسیون خود را کامل نکردند، هستند و این موضوع به 
ضرر خودشان تمام شده است.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: واکسیناسیون کرونا برای اتباع خارجی به ویژه افغانستانی های 
مقیم استان اصفهان در حال انجام است که اگر اطالع رسانی مناسبی برای اتباع 
افغانستان صورت بگیرد آن ها از امور بهداشتی استقبال خوبی می کنند و ما به 
همه آن ها خدمات بهداشــتی از جمله واکسیناسیون را ارائه می  دهیم.فدایی 
معتقد است از ابتدای امسال تاکنون با وجود بررسی ها و نمونه گیری های انجام 

شده، مورد خاص و مثبت قطعی ابتال به سرخک در استان نداشتیم.
بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پوشش واکسیناسیون 
نوبت اول کل جمعیت اســتان حدود ۸۶ درصد، نوبت دوم حدود ۷۷ درصد و 
نوبت سوم حدود ۳۸ درصد است.پوشش واکسیناسیون نوبت اول کل جمعیت 
۱۲ تا ۱۸ سال استان اصفهان، حدود ۸۳ درصد و نوبت دوم حدود ۷۱ درصد و 
نوبت اول کل جمعیت ۹ تا ۱۱ ســال حدود ۱۲ درصد و کل جمعیت ۵ تا ۸ سال 
حدود ۵ درصد است.استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 

در ۲۸ شهرستان دارد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

تزریق واکسن کرونا در اصفهان به حدود هزار نفر در  روز  رسید

مسئوالن دولتی معتقدند که محدودیتی در تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مصوب طرح نهضت ملی مســکن وجود ندارد؛ این در حالی است که به جز بانک 
مسکن هنوز هیچ یک از ۲۶ بانک دیگر گزارشی درباره میزان پرداخت تسهیالت به 
پروژه مذکور ارائه نکرده اند.تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به یکی از مباحث 
مورد بحث بین کارشناسان و مسئوالن تبدیل شده است. عموم دولتمردان معتقدند 
با اختصاص سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت مصوب این طرح، پیشبرد آن 
قابل انجام است. در سوی دیگر، کارشناسان معتقدند بانک ها فاقد چنین منابعی 
هستند. البته به تازگی مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با آیت ا... حسینی بوشهری، 
عضو هیئت رییســه مجلس خبرگان رهبری گفته که محدودیتی در تامین مالی 
نهضت ملی مسکن وجود ندارد.آسودگی خاطر محمود شایان احتماال از چگونگی 
تامین سهمیه ۶۳ هزار میلیارد تومانی این بانک است که البته تا کنون صرفا ۴۵۸۲ 
میلیارد تومان تسهیالت از طرف این بانک به حساب سازندگان واریز شده است. 
به جز بانک مسکن ۲۶ بانک دیگر نیز در این زمینه  تعهداتی دارند که هنوز آماری 
در زمینه عملکرد خود در طرح نهضت ملی مسکن ارائه نداده اند.آنطور که مسئوالن 
بانکی می گویند تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله خواهد بود که ۳ سال 
دوران مشارکت و ۱۷ سال طول مدت بازپرداخت است. اما مشکل این جاست که 
تجربه نشــان داده بانک ها تمایل چندانی به پرداخت وام های درازمدت ندارند.

طبق قانون، بانک ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیالت خود را به بخش مسکن 
اختصاص دهند؛ اما سال ۱۳۹۹ از ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیالتی که توسط 
سیستم بانکی پرداخت شد، سهم بخش مسکن ۱۰۴ هزار میلیارد تومان معادل 
۵.۵ درصد بود. در حالی که بنا به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بخش 
خدمات که عموما غیرمولد است، ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده 
است.یکی از موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید و تامین مسکن، ایجاد 
صندوق ملی مسکن اســت که در ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به این 
صندوق اختصاص یافته است. وزیر راه و شهرسازی گفته که انتظار ما بیش از این 
عدد بود؛ اما برای شروع کار خوب است و می تواند تحول جدی در حوزه مسکن ایجاد 
کند.به جز وام بانکی، آورده متقاضیان نیز در طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی 
شده که ظاهرا نمی توان چندان روی آن حساب باز کرد. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری 
که برای این طرح تایید شدند تا کنون ۲۲۰ هزار نفر آورده حدود ۴۰ میلیون تومان 

اولیه را واریز کرده اند و عمده آنها مربوط به طرح اقدام ملی اســت که سال ۱۳۹۸ 
آغاز شده است.قرار اســت به هر واحد نهضت ملی مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت با حداکثر مدت بازپرداخت ۲۰ ساله تعلق بگیرد. نرخ سود آن نیز 
برای اقشار مختلف، متفاوت اســت و دولت می گوید که دهک های اول تا سوم 
بیشترین یارانه و مشوق های دولتی را دریافت خواهند کرد. اقساط ماهیانه ۳ تا 
۴ میلیون تومان هم اعالم می شود؛ اما محاسبات از مبالغ باالتر برای دهک های ۴ 
تا ۸ حکایت دارد.کارشناسان معتقدند عدم تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن 
می تواند این پروژه را دچار مشکل کند. از طرف دیگر اعطای تسهیالت به پروژه های 
کالن را تورم زا می دانند؛ تورمی که می تواند رشــد قیمت ها در بازار مسکن را نیز به 
همراه داشته باشد. اتفاقی که در پروژه مسکن مهر افتاد و برداشت حدود ۵۰ هزار  
میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، از عوامل ایجاد تورم در دولت های نهم و دهم 
عنوان شد. وزیر راه و شهرسازی معتقد است: »مسکن مهر تورم زا بود، اما نهضت 
ملی مسکن تورم زا نیست؛ چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای 
اجرای آن در نظر گرفته نشده است. بانک مرکزی برای ساخت مسکن مهر خط 
اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار شد تورم به وجود آمد. منبع 
مالی طرح نهضت ملی، تسهیالت بانک هاست که در گذشته به موضوعات دیگر 
اختصاص داده می شد، اما اکنون و بر اساس مصوبه مجلس و قانون جهش تولید 

مسکن ۲۰ درصد تسهیالت باید به بخش مسکن تعلق بگیرد«.
همچنین علی صالح آبادی،رییس کل بانک مرکزی طی نشستی با حضور وزیر راه 
و شهرسازی  گفته: »برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن عالوه بر تسهیالت 
بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی 

نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد«.
شنیده می شــود بانک ها اعالم کرده اند درخصوص پرداخت تسهیالت بلندمدت 
دچار محدودیت های نرم افزاری هستند و به تدریج تا پایان سال جاری این مشکل 
را رفع می کنند. یکی از پیشــنهادات آن است که بانک ها سهمیه متعهد شده خود 
در طرح نهضت ملی مسکن را به بانک مسکن بدهند تا این بانک وظیفه پرداخت 
وام ها را به عهده بگیرد. اما هنوز خبری از اجرای این پیشنهاد نیست و اگر هم قرار 
باشد به مرحله اجرا برسد پیش نیازهایی همچون اجرای تفاهم نامه های متعدد را 
می طلبد که همین مسئله می تواند سرعت اجرای پروژه را در ابتدای کار  مختل کند.

برای نهضت ملی مسکن؛

مصوبه هست؛ وام نیست!

دوران شکوه صنعت 
 گردشگری اصفهان 

تکرار می شود؟

فصل تماشای 
شهر

مسئوالن اعالم کرده اند که آلودگی های 
اخیر  زاینده رود آسیبی به سالمت آب شرب 

اصفهان وارد نکرده است؛ 

 آلودگی مرموز

صعود سپاهان به چه 
عواملی بستگی دارد؟

 شکست
  الدحیل و 

معرفت پاختاکور
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فعالیت 504 نیروگاه 
خورشیدی در استان اصفهان

 اصفهان در شاخ نزولی
 پیک ششم کرونا قرار دارد

 از حوزه ترافیک تا  رفت و روب  شهر
 پول اصفهانی ها کجا خرج می شود؟
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ترکیه مانع عبور هواپیماهای نظامی روسیه می شود
وزیر خارجه ترکیه خبر داد که این کشــور مانع انتقال نیروهای روســیه از طریق آسمان این کشور 
به ســوریه می شــود.مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت که این کشور از 

این پس حریم هوایی خــود را به روی 
انتقال نیروهای روسیه به سوریه خواهد 
بست.به نوشته رویترز، چاووش اوغلو 
که در حال سفر به اروگوئه بود، در داخل 
هواپیما به خبرنگاران گفته که این اقدام 
با هماهنگی مسکو صورت گرفته است. 
وی توضیح داد که مجوز سه ماهه ترکیه 
به روســیه برای انتقال نیرو به ســوریه 
به پایان رســیده و  در ســفر ماه گذشته 
خود به مســکو در این باره با »سرگئی 

الوروف« همتای روسی خود گفت و گو کرده است.به گفته چاووش اغلو، »رجب طیب اردوغان« نیز 
در خصوص این موضوع با والدیمیر پوتین گفت وگو کرده است.

»زلنسکی« خواهان دیدار مستقیم با »پوتین« شد
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین با تاکید بر ضرورت دیدار رو در رو و مستقیم با والدیمیر 
پوتین گفت که تنها آغازگر جنگ اســت که می تواند آن را متوقف کند.»ولودیمیر زلنسکی« رییس 
جمهوری اوکراین در گفت و گو با این شبکه خبری گفت که دیدار رو در رو با »والدیمیر پوتین« رییس 
جمهوری روسیه تنها راه دیپلماتیک برای پایان جنگ است.زلنسکی افزود: تنها کسانی می توانند 
جنگ را متوقف کنند که آغازگر آن بوده اند.زلنسکی در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان بر دیدار 
با پوتین اصرار دارد و آیا فکر می کند که گفت وگوها به جنگ پایان می دهد یا خیر، خاطرنشان کرد: 
فقط آغاز گر جنگ می تواند آن را متوقف کند. وی همچنین افزود: هر انسان سالمی راه دیپلماتیک 
را بر راه حــل نظامی ترجیح می دهد.   زلنســکی در ادامه گفت که از کشــته شــدن در این جنگ 
هراسی ندارد هرچند خانواده اش نگران این موضوع هستند.پوتین در تاریخ دوشنبه ۲۱ فوریه )۲ 
اسفندماه( ضمن انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی مسکو اعالم کرد کشورش استقالل 
جمهوری های خلق دونتســک و لوگانتسک را به رسمیت شــناخته و در کاخ کرملین قراردادهای 

همکاری و دوستی را با سران این جمهوری ها امضا کرد.

صهیونیست ها تنها گذرگاه نوار غزه را بستند
مقامات رژیم صهیونیستی اعالم کردند که تنها گذرگاه نوار غزه را مسدود کردند.صهیونیست ها ادعا 
کرده اند که بســتن تنها گذرگاه نوارغزه در پاسخ به شــلیک راکت های مقاومت فلسطین صورت 
می گیرد.این گذرگاه در حالی بسته می شود که تنها گذرگاه عبور کارگران فلسطینی است.نکته قابل 
توجه در بستن گذرگاه نوارغزه آن است که صهیونیســت ها گفته اند به جای پاسخ تالفی جویانه به 
عملیات های موشکی فلسطین، گذرگاه نوارغزه را خواهند بست تا تنش ها بیشتر نشود. این موضوع 
خود نشان دهنده نگرانی و هراس صهیونیســت ها از رویارویی جدید با مقاومت فلسطین است و 
نشان می دهد که تل آویو از طریق تنگ تر کردن حلقه محاصره به دنبال افزایش فشار بر فلسطینی 
هاست تا به زعم خود از درگیری نظامی مستقیم با مقاومت فلسطین پرهیز کند.حمالت موشکی 
جمعه شب و صبح شــنبه به دنبال چند روز درگیری در مســجد االقصی بیت المقدس و یک ماه 
خشونت نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی انجام شد.سال گذشته نیز وقوع ناآرامی 
مشابهی در ماه مبارک رمضان به جنگ ۱۱ روزه بین رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطینی در نوار 

غزه منجر شد و در نهایت تل آویو آتش بس را پذیرفت.

البی اسراییل در واشنگتن برای آشتی بن سلمان و بایدن؛

  تل آویو، نگران وقوع »اثر دومینویی« به نفع ایران است

هرتزوگ در مهمانی صبحانه سایت المانیتور، گفت من نگرانی های ایاالت 
متحده را درک می کنم، اما فکر می کنم عربســتان سعودی بازیگر بسیار 
مهمی در منطقه ما و در کل جهان اسالم است. از نظر من بسیار مهم است 
که روابط بین ایاالت متحده و عربستان سعودی را اصالح کنیم.اسراییل به 
شدت به دنبال ترغیب بایدن به نزدیکی بیشتر به ریاض و محمدبن سلمان 
است؛ اما اعضای ارشد حزب دموکرات در کنگره خواهان پای بندی بایدن 
به سخنان قبلی خودش هســتند که ریاض را »منفور« توصیف کرده بود.
ایران تنها کشور خاورمیانه نیست که اسراییل و ایاالت متحده ظاهرا در مورد 
آن اختالف نظر دارند. مقامات اســراییلی و قانون گذاران ارشد دموکرات 
درباره ایجاد روابط گرم کاخ سفید با عربســتان سعودی هم اختالف نظر 
دارند.دولت بایدن از زمان به قدرت رســیدن در ژانویه ۲0۲۱، به وعده های 
مبارزات انتخاباتی خود برای منزوی کردن عربستان سعودی عمل نکرده 
است. با این حال، روابط ایاالت متحده و عربستان سعودی رو به سردی 
گذاشته است به ویژه پس از گزارش اطالعاتی دولت بایدن در فوریه ۲0۲۱ 
که محمد بن ســلمان، ولیعهد ســعودی را به خاطر قتل وحشیانه جمال 
خاشقجی در کنسولگری عربستان در اســتانبول در اکتبر ۲0۱8 محکوم 
کرد.اکنون به دلیل طوالنی شدن مذاکرات هسته ای ایران و حمله روسیه 
به اوکراین، دولت بایدن در شرایطی حســاس با ریاض قرار دارد. آمریکا 
خواهان افزایش قابل توجه تولید نفت عربستان به صورت فوری است تا از 
افزایش قیمت ها در بحبوحه تحریم های روسیه و تورم داخلی جلوگیری 
کند.با این حال، عربستان سعودی با استناد به توافق موجود با اوپک و سایر 
متحدان، از این اقدام خودداری کرده اســت. گزارش ها درباره خودداری 
محمدبن ســلمان از گفت وگو با بایدن در ماه گذشته هم نشانه دیگری از 
سردی این روابط است. هرچند کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد؛ اما 
این گزارش ها در کنار موضع عربستان درباره جنگ اوکراین و تحریم جهانی 
روسیه، نشان دهنده میزان سردی روابط واشنگتن و ریاض است.مقامات 
اسراییلی نگرانند ســردی روابط آمریکا و عربستان با ایجاد اثر دومینویی 
منجر به جدایی ایاالت متحــده از خاورمیانه و ایجاد خأل قدرت برای ایران 
شود. برخی دیگر نگران این هستند که عربستان سعودی ممکن است در 
سطح راهبردی خود را با چین و روسیه هماهنگ کند.عربستان سعودی و 
اسراییل آشکارا درباره ایران تبادل اطالعات می کنند؛ اما هرگونه چرخش 
عربستان می تواند اسراییل را در زمینه روابط راهبردی با متحدان ابرقدرتش 

با مشکل مواجه کند.
مایکل هرتزوگ، سفیر اسراییل در ایاالت متحده، پنجشنبه گذشته نگرانی 
های اسراییل را بیان کرد و بر نیاز آمریکا به بهبود روابط خود با سعودی ها به 
خاطر امنیت منطقه ، به ویژه با توجه به احتمال ورود مجدد ایاالت متحده 
به توافق هســته ای ایران، تاکید کرد.هرتزوگ در مهمانی صبحانه سایت 
المانیتور، گفت من نگرانی های ایاالت متحده را درک می کنم، اما فکر می 
کنم عربستان سعودی بازیگر بسیار مهمی در منطقه ما و در کل جهان اسالم 
است. از نظر من بسیار مهم است که روابط بین ایاالت متحده و عربستان 
ســعودی را اصالح کنیم.وی افزود:این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند 
که به دنبال توافق با ایران باشــید. من فکر می کنم کــه ]بهبود روابط بین 

ایاالت متحده و عربستان سعودی[ برای منطقه ما بسیار مهم است.دلیل 
دیگر تمایل اســراییل از روابط گرم آمریکا و عربستان، امیدواری اورشلیم 
به پیوستن عربستان سعودی به توافق نامه ابراهیم در کنار امارات متحده 
عربی، بحرین، سودان و مراکش است.کارمیل آربیت، عضو ارشد غیر مقیم 
شورای آتالنتیک، می گوید: »اسراییل به دنبال عادی سازی روابط در سراسر 
منطقه است   و عربستان سعودی جواهر این منطقه محسوب می شود.«او 
می افزاید:»توافقنامه صلح ابراهیم بدون نزدیکی روابط عربستان و آمریکا 
امکان پذیر نخواهد بود، هرچند اسراییل اساسا ابایی ندارد نقش میانجی را 
برای کشورهایی بازی کند که به دنبال بهبود روابط با واشنگتن هستند. البته 
این هدف بلندمدت آنهاست اما فعال آنها نگرانند که برجام  منجر به قدرت 
گرفتن ایران و نیروهای نیابتی این کشور شــود و همین نگرانی مشترک 
اسراییل را به کشورهای سنی منطقه نزدیک کرده است.«رویکرد هرتزوگ 
در تضاد با متن نامه  3۲ نماینده ارشد دموکرات به آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده، درست یک روز قبل از آن اظهارات است. این 3۲ نفر 
که نماینده طیف ایدئولوژیک حزب دموکرات هستند در این نامه می نویسند 

»احیای اتحاد ایاالت متحده و عربستان دیگر معنایی ندارد«.
نامه ایــن نمایندگان، از جمله گریگوری میکس و آدام شــیف، رؤســای 
کمیته های امــور خارجه و اطالعات مجلــس، می افزاید:»ادامه حمایت 
ما از پادشاهی سعودی، که به طور سیســتماتیک و بی رحمانه شهروندان 

خود را سرکوب می کند، منتقدان را در سراســر جهان هدف قرار می دهد، 
جنگی بی رحمانه در یمن انجام می دهد و رژیم های خودکامه را در سراسر 
خاورمیانه و شــمال آفریقا تقویت می کند، در تضاد با منافع ملی آمریکا و 
ارزش های ماست«.در متن نامه آمده است: »ایاالت متحده باید بین ادامه 
وضع موجود در حمایت گسترده از یک شریک مســتبد یا دفاع از حقوق 
بشر و بازتعریف روابط به شکلی سازگار با ارزش ها و منافع آمریکا، یکی را 
انتخاب کند. این انتخاب پیامی قوی به دموکراسی ها، فعاالن مبارز برای 
دموکراسی و مدافعان حقوق بشر خواهد فرستاد و نقش مهمی در مبارزه ما 

علیه استبداد در سراسر جهان ایفا خواهد کرد.«
کارشناســان هر دو طیف سیاســی درباره تضاد مواضع هرتزوگ با نامه 
نمایندگان دموکرات اتفاق نظر دارند. تریتا پارسی، معاون اجرایی موسسه 
کوئینسی، می گوید این تضاد نشان دهنده اختالفات گسترده تر بین ایاالت 
متحده و اسراییل در مورد مسائل استراتژیک در خاورمیانه است.او می گوید: 
»اولویت اسراییل و نقطه مشــترک او با عربستان و امارات در نگه داشتن 
ارتش ایاالت متحده در خاورمیانه اســت. عالوه بر این، به دنبال متقاعد 
کردن عربستان سعودی برای پیوستن به توافق نامه ابراهیم است.داشتن 
امکان مالیم تر کردن رویکرد واشنگتن در برابر ریاض، یکی از مشوق های 
اسراییل به محمدبن سلمان برای گرفتن نظر مثبت ریاض درباره توافق نامه 

ابراهیم است«. 

مشــاور تیم مذاکره کننده کشــورمان در مورد عدم 
دســتیابی توافق وین گفت: اختالفــات داخلی در 
واشنگتن، مانع دستیابی به توافق است و در نهایت 
تبعات جنگ در اوکراین، آمریکا را به توافق با ایران 
وادار می کند.ســید محمد مرندی ، با اشاره به عدم 
تصمیم گیری آمریکا برای دستیابی به توافق خوب 
در مذاکرات وین، بیان کرد: بــه گفته آمریکایی ها، 
ایران توانسته است امتیازات قابل توجهی را در وین 
به دست بیاورد به همین دلیل در حین مذاکرات نیز 
افرادی از هیئت آمریکایی استعفا دادند و به عنوان 
اعتراض از تیم جدا شدند.مشاور تیم مذاکره کننده 
کشــورمان اضافه کرد: از طرف دیگــر، وقتی آقای 

رابرت مالی به کنگره رفت و از روند مذاکرات گزارش 
داد، واکنش ها منفــی بود. یعنی اعضــای کنگره 
معترض بودند و اعتقاد داشــتند که تیم آمریکایی 
بیش از حد عقب نشــینی کرده اســت.وی با بیان 
اینکه آمریکایی ها از آخرین روز مذاکرات به تدریج 
نسبت به توافق نهایی سســت شدند، بیان داشت: 
در روزهای آخر مذاکرات کارها داشــت به سرعت 
پیش می رفت ولی بر ســر موضوعــات مختلف از 
جمله راســتی آزمایی، لغو تحریم هــا، تضامین و 
همچنین بحث ســپاه، آمریکایی ها کار را به یکباره 
متوقف کردند.این کارشــناس مسائل بین الملل با 
تاکید بر اینکه مشــکل از داخل آمریکاست، اضافه 

کرد: نرســیدن به توافق به دلیل مشکالت داخلی 
آمریکاست و مشــکالت روزافزون جنگ اوکراین 
برای آمریکا، فشاری برای پذیرش ضرورت توافق 
توسط بایدن است.مرندی در پایان خاطرنشان کرد: 
نه پایتخت های اروپایی مشکلی برای ادامه دارند، 
نه پایتخت روسیه، نه پایتخت چین و نه تهران، بلکه 
باید منتظر ماند و دید که بایدن چه تصمیمی برای 

ادامه خواهد داشت.

پیش بینی مشاور تیم مذاکره کننده ایران: 

تبعات جنگ در اوکراین، آمریکا را به توافق وادار می کند

نماینده مردم تهران:

 مذاکرات باید نتیجه بخش باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: طرف غربی و به ویژه آمریکا باید رفتار خود را اصالح کنند و دست از زیاده خواهی بردارند تا مذاکرات با منطق جلو برود 
و به نتیجه برسد.اسماعل کوثری درباره روند مذاکرات وین، اظهار کرد: کشورهای غربی عضو برجام و آمریکا بدعهدی کردند و به همین دلیل قابل اعتماد نیستند. آنان باید 
در عمل همه تحریم های جمهوری اسالمی ایران را لغو کنند و ما هم باید فرصت کافی برای راستی آزمایی داشته باشیم چرا که راستی آزمایی زمان بر است.وی بیان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران نشان داده که اهل گفت وگو و مذاکره است، اما ما مذاکره را برای مذاکره انجام نمی دهیم، بلکه هدف ما از مذاکره آن است که حقوق ملت ایران را 
پیگیری کنیم و مذاکرات باید برای ما نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آمریکا و کشورهای غربی عضو برجام 
باید روند اشتباه خود در گذشته را اصالح کنند و این بار باید به همه تعهدات خود پای بند باشند.کوثری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران مطابق با قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها عمل خواهد کرد، تاکید کرد: آمریکا و کشورهای اروپایی که با آمریکا همراهی کردند، باید همه تحریم های ایران را لغو کنند و ایران هم پس از راستی 
آزمایی، نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام خواهم کرد.وی متذکر شد: متاسفانه تصمیمات و رفتارهای تیم مذاکره کننده دولت قبل این امکان را به طرف های مقابل داد 
تا به راحتی بتوانند از اجرای تعهدات برجام خودداری کنند، این در حالی است که ما در مجلس نهم و قبل از امضای برجام بارها به آنان گوشزد کرده بودیم که غربی ها قابل 

اعتماد نیستند و باید از آنان تضامین الزم گرفته شود.

واکنش روز

وز عکس ر

راهپیمایی حمایت از 
فلسطین در آمریکا

راهپیمایــی در »نیویــورک« و 
»شــیکاگو« آمریــکا در حمایت 
محکومیــت  و  فلســطین  از 
حمــالت صهیونیســت ها علیــه 

مسجداالقصی برگزار شد.

ارسال تسلیحات از ایران به روسیه تکذیب شد
سفارت فدراسیون روسیه در تهران اخبار منتشر شده مبنی بر ارسال تسلیحات از ایران به روسیه 
را تکذیب کرد.در بیانیه ای که بدین منظور این سفارتخانه صادر کرده، آمده است: اطالعاتی که در 
برخی رسانه ها مبنی بر ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه منتشر شده، جعلی است و با واقعیت 

مطابقت ندارد.
گفتنی است؛ چندی پیش روزنامه »گاردین« در گزارشی مدعی ارسال موشک ضدتانک از عراق 
و سامانه پدافندی باور-3۷3 از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین شد. در پی انتشار 
این گزارش از سوی گاردین، سفارت جمهوری اســالمی ایران در لندن هم این ادعا را تکذیب کرد 
و آن گزارش را غیرحرفه ای و بی اســاس خواند. در توئیتر این ســفارتخانه آمده بود: گزارش روز 
سه شنبه گاردین، با عنوان» استفاده روسیه از تســلیحات قاچاق شده توسط ایران از عراق علیه 
اوکراین« یک داستان سرایی غیرواقعی و بی اساس است و تالش برای ایجاد ارتباط بین تحوالت 
اخیر در اوکراین با تحوالت منطقه ای خاورمیانه و ذکر اسم ایران، اقدامی غیرحرفه ای و غیرقابل 

قبول است و همچنین نوعی بی احترامی به خوانندگان آن روزنامه محسوب می شود.

زمان بررسی طرح شفافیت در مجلس مشخص شد
یک عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اسالمی از بررســی طرح شــفافیت قوای سه گانه و 
دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در اولین جلسه علنی بعد از تعطیالت مجلس خبر داد.حجت 
االسالم علیرضا ســلیمی اظهار کرد: مجلس در جلســه یکشنبه هفته گذشــته دو فوریت طرح 
شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کرد. طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، طرح های دو فوریتی بعد از سه روز کاری در دستور مجلس قرار می گیرد.وی افزود: با 
توجه به اینکه جلسات مجلس شورای اسالمی، هفته جاری به منظور سرکشی نمایندگان به حوزه 
های انتخابیه تعطیل است، طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در 

اولین جلسه هفته آینده مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
محمدصالح جوکار ، رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شــورای اسالمی نیز، در 
تشــریح آخرین وضعیت بررسی طرح ۲ فوریتی شــفافیت قوای سه گانه، دســتگاه ها و سایر 
نهادها، در این کمیسیون اظهار کرد: پس از تصویب ۲ فوریت این طرح، بالفاصله جهت رسیدگی 
به کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیســیون تخصصی ارجاع شد و فورا در 

دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی با بیان اینکه رســیدگی به طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای ســه گانه در دستورکار روز سه شنبه 
هفته گذشته اعضای کمیسیون شــوراها و امور داخلی قرار داشت، افزود: پس از بررسی ها مقرر 
شد تا طرح جهت رســیدگی به کارگروه ویژه ای ارجاع شود تا جزئیات طرح مذکور مورد رسیدگی 

قرار گیرد.

درخواست »بلینکن« از ایران برای آزادی یک جاسوس 
وزیر امورخارجه آمریکا با طرح ادعاهایی ضد ایرانی در اظهاراتی مداخله جویانه خواســتار آزادی 

یک جاسوس دوتابعیتی ایرانی -آمریکایی شد.
آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا در پیامی در حســاب کاربری خــود در توئیتر ادعاهایی را 
درباره بازداشــت افراد دوتابعیتی در ایران مطرح کرد و مدعی شد که با آنها همچون گروگان های 
سیاســی برخورد می شــود.بلینکن در ادامه از ایران خواســت تا عماد شرقی شــهروند ایرانی 
-آمریکایی را هرچه زودتر آزاد کند. بنابر گزارش شبکه صدای آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران نیز  روز شنبه با تکرار این ادعاها گفت که عماد شرقی، دقیقا چهار سال 
پیش در چنین روزی دستگیر شد.مالی مدعی شد: او از همه اتهامات تبرئه شد اما بعد به صورت 

غیابی محاکمه و سپس دستگیر شد و از آن زمان بیش از ۵00 روز را در زندان گذرانده است.

کافه سیاست

توضیحات »کاظمی قمی« 
 درباره ماجرای مرزی
 ایران و افغانستان

 نماینــده ویــژه رییس جمهــور در امــور 
افغانستان، گفت: در تماســی که با وزارت 
کشــور و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید 
شــد که اقدامات باید متوقــف و موضوع 
در چارچــوب کمیســیون عالــی مرزی و 
مدرنیزاسیون اســناد دو کشور حل و فصل 

شود. 
»حســن کاظمی قمــی« نماینــده ویژه 
رییس جمهور ایــران در امور افغانســتان 
درباره ماجرای مرز دوغارون اظهار داشت: 
امروز طالبان اقدام به جاده ســازی بدون 
هماهنگی قبلــی درمحدوده مرز دوغارون 
و نقض مرز کــرد  که مرزبانــی جمهوری 

اسالمی ایران مانع شد.
وی افزود: در تماســی که با وزارت کشور و 
دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شــد که 
اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب 
کمیســیون عالی مرزی و مدرنیزاســیون 
اســناد دو کشور حل و فصل شــود. منابع 
آگاه از والیت هرات از بــروز یک تنش در 
مرز اســالم قلعه میان مرزبانان جمهوری 
اســالمی ایران و نیروهــای طالبان خبر 
دادند.به گفته شــاهدان عینی، این تنش 
پس از آن بــروز کرد کــه نیروهای مرزی 
طالبان قصد ســاخت یک جاده در منطقه 
مرزی دو کشور را داشــتند که با مخالفت 
نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی ایران 

روبه رو شدند.
این اقــدام ایران بــا مقاومــت نیروهای 
طالبان مواجه شد و پس از بحث و مشاجره 
دو طرف به حالت آماده باش درآمدند.یک 
منبع آگاه در هرات در گفت وگو با خبرنگار 
سایت افغانستان خبرگزاری فارس، درباره 
این حادثه گفت که فعال مرز اسالم قلعه تا 
اطالع ثانوی بسته شده و نیروهای امنیتی 
طالبان به ســمت مرز در حرکت هستند.

مقامات طالبــان تاکنون درباره این حادثه 
موضعی اتخاذ نکرده اند.

بین الملل



دوشنبه 05 اردیبهشت  1401 / 23 رمضان 1443 / 25 آوریل  2022 / شماره 3513

فعالیت 504 نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۵۰۴ نیروگاه خورشــیدی در استان 
فعال است که از این تعداد ۲۰ نیروگاه در شهرستان اصفهان استقرار دارد.مهدی ثقفی اظهار داشت: 
۱۰۰ نیروگاه در غرب و ۴۵ نیروگاه در جنوب استان مستقر شده است.وی به ۲۵۱ نیروگاه در شرق  
و شمال و ۸۸ نیروگاه در مرکز استان اشاره کرد و افزود: سال گذشــته ۵۰۰ فقره وام برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی تخصیص یافته است.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان از خرید تضمینی ۲۰ ســاله برق از متقاضیان نیروگاه خورشیدی خانگی خبر داد و افزود: 
سهمیه استان اصفهان ۸۰۰ فقره وام برای احداث نیروگاه خورشیدی است که به دلیل زیربار نرفتن 
برخی از بانک ها در تخصیص وام، سهمیه اصفهان به ۶۷۰ فقره تقلیل یافت.وی به روی آوری صنایع 
به احداث نیروگاه های خورشید اشــاره کرد و گفت: نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی خورشیدی شرکت فوالد 
مبارکه، ۱۰۰ مگاواتی شــرکت مهام شرق در کوهپایه و ۲۰ مگاواتی شــرکت برق و انرژی در منطقه 
جرقویه از این جمله است.ثقفی، از فسخ قرارداد ۵۰ ساختگاه نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت 
۷۹۴ مگاوات خبر داد و گفت: این طرح ها در یک مــاه آینده به متقاضی جدید تعلق می گیرد و به 

دنبال تخصیص زمین برای ۱۷ ساختگاه مربوط به نیروگاه  خورشیدی بزرگ هستیم.

14 هزار منزل روستایی سنددار می شوند
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان ضمن اشاره به صدور سند ویژه بیش از ۲۴۶هزار واحد روستایی 
و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر اســتان اصفهان تاکنون گفت: ۱۴هزار واحد مســکونی نیز در سال جدید 
سنددار می شوند.غالمحسین خانی با اشاره به بهسازی و ساخت مســکن روستایی اظهار داشت: 
این طرح از سال ۱3۸۴ با ساالنه ۲۰۰هزار واحد در دســتور کار قرار دارد که تسهیالت الزم با نرخ پنج 
درصد ارائه می شود و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شد که در پایان سال به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت.وی با بیان اینکه منتظر هستیم تا ابالغ بانک مرکزی توسط بانک های 
عامل اجرایی شود، افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰هزار واحد سهمیه استان اصفهان بوده که تاکنون نیز 
ادامه داشته و حدود چهارهزار و ۸۰۰ واحد عقد قرارداد کردند.مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با 
بیان اینکه ۸۰هزار واحد روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر از ابتدای اجرای طرح تاکنون با دریافت 
تسهیالت اقدام به بازسازی منازل خود کردند، ابراز داشت: ما ساالنه ۱۰هزار واحد سهمیه داریم و این 
سهمیه نیز در سال جاری به ما ابالغ می شــود.وی با بیان اینکه ۹3۵ روستای استان اصفهان دارای 
طرح هادی هســتند، گفت: ۱۹۰ طرح هادی روستاهای اســتان اصفهان در دست بازنگری است و 

اقدامات الزم در این در دستور کار است و با نهادهای مرتبط جلسات مختلف برگزار می شود.

4 خودروی ارزان  قیمت جانشین پراید می شوند
 سرپرســت دفتر صنایع خودروی وزارت صنعــت، معدن و تجارت خبر داده  کــه با هدایت وزارت 
صنعت و با همکاری سایپا و ایران خودرو، طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام است که می توان 
محصوالتی را بر مبنای آن تولید کرد  تا مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشــد.عبدا... 
توکلی الریجانی، با بیان اینکه محصوالت این پلتفرم مشــترک، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار 
می آید، افزود: طبق محاســبات انجام شــده قرار است دســت کم ۴خودروی مختلف روی این 
پلتفرم مشترک در شرکت های خودروســاز داخلی تولید شــود که میانگین قیمت آن رقمی بین 
۱۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان یا معادل ۵تا ۶هزار دالر اســت.توکلی الهیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ 
خودرویی نتوانسته در حوزه قیمت جایگزین پراید شود، تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در تولید 
خودروهای داخلی تیراژ تولید است، به طوری که اگر تیراژ تولید از یک محدوده پایین تر باشد تولید 
آن خودرو، صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم اقتصادی در حال طراحی، 
ساالنه 3۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشــته باشد و هم بتواند از نظر 

قیمت جایگزین پراید شود.

بخشی از اراضی زیر کشت گندم در شرق اصفهان به دلیل بی آبی  از بین رفته و خوراک دام و گوسفند شده است؛

فقط دو روز دیگر

تراژدی که سال گذشــته برای کشاورزان  پریسا سعادت
اصفهانی اتفاق افتاد، امســال هم دامن 
محصوالت زراعتی را خواهد گرفت که قربانی نبود مدیریت منابع آب 
و تخصیص صحیح حقابه هاست.با وجود جاری شدن جریان زاینده 
رود طی دو دوره در بهار امسال؛ اما ایجاد وقفه در آبدهی به زاینده رود 
و تشنه بودن زمین ها و مزارع موجب شــده تا آب به بخش هایی از 
مزارع کشاورزان در شرق نرســد و حاال محصول برخی از آنها خوراک 
دام خواهد شد، اتفاق تلخی که امید کشاورزان را به ناامیدی کشانده 

است. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان اصفهان گفته 
است: از زمانی که آب زاینده رود در نوبت سوم برای کشاورزان باز شد، 
دو تا سه روز آب در دریچه های آبیاری کشــاورزان به دلیل کمبود آب 
قابل توزیع نبود و حجم آب بســیار پاییــن بود.محمدرضایی افزود: 
اگرچه به مرور این شرایط بهتر شد، اما متاسفانه در انتهای شبکه ها و 
کانال های آبیاری کشاورزان با کمبود آب روبه رو شده اند.عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان اصفهان با اشاره به بازدید 
فرماندار اصفهان و برخی مسئوالن آب منطقه ای و میرآب زاینده رود 
از شرق اصفهان گفت: در این بازدید مشــخص شد بخشی از اراضی 

کشاورزی زیر کشت گندم در شرق اصفهان تشــنه و هنوز آبی به آنها 
نرسیده اســت.وی افزود: اگر جریان زاینده رود حداقل دو روز دیگر 
ادامه یابد و حداقل تا هفتم اردیبهشت آب از سد جاری باشد، اندکی 
جبران حجم پایین جریان آب در این نوبت را می کند.محمدرضایی با 
تاکید بر اینکه خواسته کشاورزان تداوم جریان زاینده رود است، گفت: 
به دلیل تصمیم وزارت نیرو امکان چنین کاری وجود ندارد و قرار است 
در سه نوبت آب به مدت ده روز برای کشت کشاورزان شرق اصفهان از 
سد زاینده رود باز شود و در این فاصله جریان آب به مدت هفت روز در 
دریچه های آبیاری کشاورزان نباشــد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرستان اصفهان افزود: طبق توافق صنف کشاورزان، آب 
منطقه ای، جهادکشاورزی و استانداری اصفهان قرار است هفت روز 
بعداز قطع آب، دوباره آب در دریچه های کشــاورزان جاری شود.وی 
درباره برداشت آب زاینده رود در باالدست، گفت: به گفته مسئوالن آب 
منطقه ای اصفهان، احتماال دریافت حقابه کشــاورزان غرب اصفهان 
اکنون به پایان رسیده باشــد و اکنون با کاهش دبی از سد زاینده رود 
در این مدت رودخانه برای کشــاورزان شــرق اصفهان جریان دارد.

محمدرضایی از مدیریت آب استان خواست جریان زاینده رود حداقل 
تا دو روز بعد از پنجم اردیبهشت ماه برای جبران کمبود آب در چند روز 

اول دوره ادامه یابد.این وضعیت در حالی است که مسئوالن و مدیران 
شــرکت آب منطقه ای می گویند ا مکان باز مانــدن زاینده رود برای 
روزهای آینده وجود ندارد .بر اساس  آمار، زاینده رود تا همین جا و با 
این حجم از آبدهی برای رودخانه رسما تابستان پر چالشی پیش رو 
خواهد داشت. طی روزهای گذشته مدیرعامل آب منطقه ای درجمع 
مدیران صداوســیمای مرکزاصفهان با اشــاره به کاهش ۶۰ درصدی 
بارش ها در بلندمدت در کوهرنگ افزود: در سال آبی جاری ۵۱۶ میلی 
متر بارش در کوهرنگ داشته ایم که این میزان در سال آبی قبل هزار 

و ۲3۴ میلیمتر بارش بوده است.
مســعود میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه هرســال آبی از اول مهر 
تا آخر شهریور سال بعد اســت، گفت: هم اکنون ۶ماه ازسال آبی ۹۶ 
گذشــته و ســال قبل هزار و ۲۰۰میلیون مترمکعب آب واردسدزاینده 
رودشده است.با احتساب میزان بارش های اخیر و مصرف آشامیدنی 
و تبخیر و اگــر هیچ آب کشــاورزی در اســتان هــای چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان برداشــت نشــود، پایان شــهریور ذخیره سد به 
کمتر از ۱۵۰میلیون مترمکعب آب می رســد که این رقم برای تامین 
آب آشــامیدنی پنج میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان هشداری 

جدی است.

رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: استفاده از 
شــرکت های دانش بنیان در صنایع تا پیش از این 
یک ضرورت بوده و امروز بــرای صنایع تحقق این 
امر یک وظیفه است.سید عبدالوهاب سهل آبادی 
در نشست مشــترک مدیرکل اداره امور مالیاتی با 
جامعه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه 
اســتان اصفهان اولین پارک علم و فناوری کشور 
را راه اندازی کرده و انتظار ما اســتفاده بیشتر از این 

فضا توسط صنایع است، اظهار داشت: ارتباط صنایع 
و شــرکت های دانش بنیان باید توسعه یابد.وی با 
بیان اینکه رؤسای انجمن های صنعتی باید در زمینه 
ارتباط با شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه های 
خود را ملزم کنند، افزود: برای این امر نیز در قانون 
تســهیالتی برای صنایع در نظر گرفته شده که باید 
مورد استفاده قرار گیرد.رییس خانه صنعت و معدن 
ایران در ادامه با بیان اینکه امروز استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنایع امری 
ضروری است، ابراز داشت: تا پیش از این به عنوان 
یک مزیت این امر را پیگیــری می کردیم و امروز 
با توجه به فرمایشــات رهبر معظم انقالب این امر 

وظیفه است.وی در ادامه ضمن تسلیت شب های 
قدر و همچنین لزوم توجه صاحبــان صنایع برای 
آزادی زندانیان در راســتای انجام مسئولیت های 
اجتماعی افزود: از همه صاحبان صنایع درخواست 
داریم نسبت به این امر خداپســندانه که در نهایت 
منجر به کاهش آســیب های اجتماعی می شــود 
توجه داشته باشــند.همچنین امیر کشانی، عضو 
خانه صنعت و معدن استان اصفهان در این نشست 
با اشاره به اینکه پیشــنهاد راه اندازی »پویش ملی 
صنعت دانش بنیان« از اصفهان برای کشور ارسال 
شده است، گفت: چنانچه این امر محقق شود شاهد 

تحوالت خوبی در این بخش خواهیم بود.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:

استفاده از شرکت های دانش بنیان در صنایع یک وظیفه است

نقل قول  روز

اگر جریان زاینده رود حداقل دو روز دیگر ادامه یابد و 
حداقل تا هفتم اردیبهشت آب از سد جاری باشد، اندکی 

جبران حجم پایین جریان آب در این نوبت را می کند

قام مسئول بانک مرکزی خبر داد:

دریافت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری و مسکن با سفته
یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: از متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری و مسکن 
اعتبار سنجی می شود، اگر اعتبار کافی موجود باشد، حتی به ضامن هم نیازی نیست و با سفته 

مراحل پرداخت انجام خواهد شد.
رییس گروه بانک های تخصصــی اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: گزارش مشــخصی از 
اینکه متقاضیان پس از مراجعه به بانک ها، نتوانســته اند تسهیالت )قرض الحسنه فرزندآوری 
و مسکن( دریافت کنند، در دســت نیست.وی با بیان اینکه زیرساخت ســامانه، شبکه اینترنت 
است و امکان دارد در روزهای اول دچار مشکالتی باشد، افزود: همان روزی که دستورالعمل ابالغ 
شد ما سامانه را راه انداختیم و ثبت نام ها شروع شده است.صحابی با اشاره به اینکه شرایط این 
وام هم مثل وام ازدواج است، تصریح کرد: از متقاضیان تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری و 
مسکن اعتبار سنجی می شود، اگر اعتبار کافی موجود باشد، حتی به ضامن هم نیازی نیست و با 
سفته مراحل پرداخت انجام خواهد شد. اگر هم شــرایط اعتبار سنجی اش مناسب نباشد نهایتا 

به یک ضامن نیاز است.

توزیع گوشت تنظیم بازار بدون وقفه ادامه دارد
مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: با توجه به کمبود عرضه دام سبک، پشتیبانی امور دام با 
افزایش عرضه به دنبال تنظیم بازار است.رضا سالمی  افزود: در شرایط کنونی، دامداران به سبب 
بهره مندی از علوفه مراتع و صحرا رغبتی به عرضــه ندارند که همین امر منجر به کمبود عرضه دام 
سبک در بازار شده است.به گفته وی، پشــتیبانی امور دام با توزیع از محل ذخایر داخل و واردات 
به دنبال تنظیم بازار است.بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو گوشت 
گوسفندی ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، سردست ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار 
تومان، سردست ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و گوشت چرخ کرده مخلوط ۱۷۰ هزار تومان است.مدیر کل 
پشتیبانی امور دام گفت: توزیع گوشت در شــبکه های مصرفی ادارات، تعاونی و اتحادیه پرنده و 
ماهی بدون وقفه ادامه دارد، همچنین تکایا و مساجد در بحث های نذورات و کمک های مومنانه 

می توانند نیازشان را تامین  کنند.

یک مقام صنفی اعالم کرد:

 افزایش سه برابری قیمت نان های صنعتی
رییس اتحادیه نان های صنعتی کشور با اشاره به افزایش قیمت سهمیه گندم این صنف، گفت: 
قیمت هر عدد نان صنعتی تا چند روز دیگر  دســت کم تا 3 برابر افزایش خواهد یافت.محســن 
لزومیان،  اولین نوع از نان هایی که تحت تاثیر افزایش قابل توجــه قیمت خرید تضمینی گندم 
رشد قابل خواهد داشت را نان های صنعتی عنوان کرد. به گفته وی؛ به اتحادیه اعالم شده قیمت 
سهمیه هر کیلوگرم گندم نان های صنعتی از ۲ هزار   و ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته 

است. 
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشــور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 
۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که از این میــزان، مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰  تومان به عنوان 
اصل قیمت تعیین شــده و یک هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شــد. قبل از آن 
مجلس قیمت خرید تضمینی گندم را از کشاورزان با ۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده بود. قیمت 
خرید تضمینی گندم در ســال ۱۴۰۰ ، مبلغ ۵ هزار تومان بود. به عبارت دیگر افزایش قیمت در هر 
کیلوگرم گندم ۶ هزار و ۵۰۰ بوده است. این میزان افزایش قیمت برای خرید تضمینی یک محصول 
کشاورزی بی سابقه است و به نظر می رســد تصمیم دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی 

گندم تحت تاثیر روند رو به افزایش قیمت جهانی این محصول استراتژیک باشد.

کافه اقتصاد

مدیرکل منابع طبیعی استان:اخبار

معدن گچ قانونی در شرق اصفهان نداریم
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه معدن گچ قانونی در شرق اصفهان نداریم، گفت:۴۵۰ هکتار از اراضی تخریب شده توسط معادن در سجزی 
با کاشت نهال و بذر بازسازی شده است.محمدعلی کاظمی اظهار داشت: معادن گچ، خاک رس و شن و ماســه با توجه به اینکه طی بیش از 3۰ سال فعالیت در دشت 
سجزی تخریب بسیار زیادی داشتند با پیگیری ها و همکاری ادارات منابع طبیعی، محیط زیست و صمت خوشبختانه اواخر سال ۱3۹۹ تعطیل شدند و اکنون معادن گچ 
قانونی در شرق اصفهان نداریم.وی با بیان اینکه در شرق اصفهان و مناطق کویری استان، قاچاق و برداشت غیرمجاز خاک اتفاق می افتد، افزود: با وجود تعطیلی معادن 
گچ و کوره های آجرپزی اما کوره هایی که اکنون فعالیت می کنند برای تامین ماده معدنی خود، خاک غیرمجاز برداشت می کنند و حتی در برخی معادن دارای مجوز استان 
نیز این تخلف مشاهده می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه یگان حفاظت این نهاد تاکنون شماری از خودروها را که از اراضی ملی در 
سجزی، محمدآباد و مزرعه شور غیرمجاز خاک برداشت می کردند، شناسایی و متوقف کرده است، ابراز داشت: مردم نیز هرگونه تخلف در این زمینه را با شماره گیری 
۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان برای پیگیری، گزارش کنند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرایط بر تشدید آلودگی هوای شهر اصفهان تاثیر گذار است، 
محل استقرار و فعالیت معادن براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی باید مکان یابی شود، از این رو ما نیز اعالم آمادگی کردیم که گروه آمایش سرزمین، هر نقطه ای 

در اراضی ملی را که خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان، شناسایی و تایید کنند برای انتقال معادن گچ و آجر در اختیار آنان قرار دهیم.

برداشت ازگیل
برداشــت ازگیل در مناطق 
شــمالی کشــور آغاز شده 

است.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 سیاست های نادرست 
عامل گرانی هاست

رییس اتاق اصنــاف اصفهــان گفت: برای 
برخی کاالهای اساســی بیش از یک سال 
ذخیره داریــم و در عمل کمبــودی در بازار 
نداریم، امــا به دلیل نحوه توزیع نادرســت 
کاالهــا از کالن تا خــرد و نبــود داده های 
آماری درست، شاهد نوســانات قیمتی در 
بازار و گاهی کمبود کاالها می شویم.رســول 
جهانگیری با اشــاره به وضعیت اصناف در 
اصفهان، اظهار کرد: در ایام نوروز و فروردین 
امسال اگرچه به شرایط ایده آل قبل از کرونا 
برنگشتیم، اما شــرایط بازار بهتر از گذشته 
بود.وی با بیان اینکه امسال کسبه به واسطه 
سفرهای نوروزی و ... خوشبختانه فعالیت 
بهتری داشتند، افزود: اکنون، ابتدای سال 
اســت و ما هر چه قدر تثبیــت قیمت ها را 
داشته باشیم، بازار به سمت امنیت بیشتری 

خواهد رفت.
رییس اتاق اصناف اصفهان بــا بیان اینکه 
شــاید بیــرون از بــازار گفته می شــود که 
کســبه اجناس را گــران می فروشــند، اما 
چنین موضوعــی صحت نــدارد، گفت: به 
طور قطع کســبه در امنیت و ثبات اقتصادی 
راحت تــر کســب و کار می کننــد و در این 
شــرایط می توانند جنس خود را بفروشند 
و با اطمینان خاطر دوبــاره خرید کنند.وی 
با اعتقاد بر اینکه آرام آرام به ســمت امنیت 
بازار می رویم، اظهار کرد: اگر ثبات قیمت ها 
و نرخ ارز را داشته باشیم و ارزش پول کشور 
حفظ شــود به طور قطع با ثبات اقتصادی، 
کســب و کار رونــق بیشــتری می گیــرد.

 جهانگیری بــا تاکید بر اینکه شــرایط بازار 
در اواخر ســال گذشــته و ابتدای امســال 
حکایت از امنیت اقتصــادی دارد، تصریح 
کرد: امیدواریم با تثبیــت قیمت ها و ثبات 
نرخ ارز بــا هر قیمتــی، آرامــش و امنیت 
اقتصــادی به فعــال اقتصــادی برگردد و 
دغدغه ای بابــت تامین مــواد اولیه و مواد 
مجــدد کاالهایی که قصد فــروش دارند را 

نداشته باشیم.
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تمرکز بر آموزش و حذف محل های سنتی دفن پسماند در چهارمحال و بختیاری؛

علم در خدمت محیط زیست
اجرای مدیریت هرمی پســماند، تنوع در  سمیه کریمی 
قالب های آموزشی مرتبط با کاهش تولید 
زباله و همراهی دستگاه ها در حذف روش های سنتی دفن زباله و تمرکز 
محل های دفن و بازیافت در۶ منطقه از جمله راهکارهایی است که به گفته 
کارشناســان، می تواند در زدودن زبالــه از طبیعت و حفــظ آب و خاک 
چهارمحال وبختیاری موثر باشــد.در چهارمحال و بختیاری سرانه تولید 
پسماند خانگی در حال حاضر به ازای هر نفر ۷۲۵ گرم برآورد می شود که 
بخشــی از آن را نیز زباله های پالستیکی تشــکیل می دهند.کارشناسان 
معتقدند با وجود اقدامات مناسب برای مدیریت علمی پسماند در استان 
طی چند سال اخیر، همچنان برای رسیدن به شرایط مطلوب و اجرای دقیق 
هرم مدیریت پسماند و کاهش زباله های پالســتیکی راه بسیاری باقی 
است، راهی که به گفته متولیان امر، عالوه بر ارائه آموزش های همگانی در 
راستای فرهنگ سازی در کاهش تولید زباله، به همکاری های همه جانبه 
بین دستگاه های اجرایی به ویژه دهیاری  ها، شهرداری ها و بخشداری ها و 

همچنین ایجاد سایت های منسجم تفکیک و بازیافت از زباله نیاز دارد.

تولید 250 هزار تن پسماند شهری و روستایی  
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری درباره شــرایط 
بازیافت پسماندها در اســتان، ابتدا آماری از تولید زباله را ارائه می کند و 
می گوید: سالیانه حدود ۲۵۰ هزار تن پسماند شهری و روستایی و ۱۰۰ تن 
پسماند ویژه و بیمارستانی در استان تولید می شود که در سال های گذشته 

اقدامات خوبی برای مدیریت صحیح این پسماندها صورت گرفته است.
شهرام احمدی، راه اندازی نخستین مرکز پسماند شهری با ظرفیت پایش 
روزانه ۲۵۰ تن زباله در شهرستان شهرکرد، بهره برداری از نخستین واحد 
مدیریت و بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی با هدف جمع آوری زباله 
تولیدی در مطب ها و آزمایشگاه های بخش خصوصی و صدور مجوز برای 
ایجاد واحد مدیریت پسماند صنعتی را از جمله این اقدامات می داند.وی 
به بازیافت المپ های کم مصرف توســط یکی از شرکت های دانش بنیان 
چهارمحال و بختیاری نیز اشــاره و تصریح می کند: این شــرکت که توان 
دریافت بازمانده المپ های کم مصرف از رده خارج شده و بازیافت آن ها را 

دارد از موارد ویژه در مدیریت پسماند در کشور به شمار می رود.
احمدی همچنین در رابطه با بازیافت پالستیک در چهارمحال و بختیاری، 
فعالیت موثر یکی از واحدهای تولیدی استان را یادآور می شود و می گوید: 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کف پوش های خانگی و صنعتی کشــور 
 )PET( در شهرستان بروجن توانسته است با اســتفاده از بازیافت پت

بطری های نوشابه و آب معدنی سهم مهمی را در این مورد ایفا کند.

صدور 133 مورد اخطار زیست محیطی برای دهیاری ها و بخشداری ها
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از 
صحبت های خود و در پاسخ به این سوال که برای مدیریت زباله های رها 
شده در طبیعت و حاشیه شهرها که عمده آن ها را هم زباله های پالستیکی 
و نخاله های ساختمانی تشکیل می دهند، چه اقدام موثری در استان اجرا 
می شود؟ می افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه نظارتی 
است و متولیان اصلی در دفع و یا بازیافت زباله را شهرداری ها، دهیاری ها 
و بخشداری ها تشکیل می دهند که بارها در این باره با این مجموعه ها در 
استان رایزنی و هماهنگی شده اســت.احمدی تصریح می کند: در سال 
گذشته یک هزار و ۵۲۳ مورد پایش از محل دفن زباله ها در استان انجام 
شد و بابت مشکالت پیش آمده ناشی از رهاسازی زباله در طبیعت و دفع 
غیراصولی آن نیز ۱۳۳ مورد اخطار به شهرداری ها و دهیاری داده شد که 
متاسفانه به دلیل رفع نشدن برخی مشــکالت، هم اکنون ۶۸ پرونده در 

مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه وجــود محل های متعدد دفن زباله نیز در اســتان خود 
عاملی برای پخش شدن ریز زباله ها در طبیعت و آلودگی های خاک و آب 
و همچنین افزایش آمار اخطارها و پیگیری های قانونی دفن غیراصولی 
پسماند است، یادآور می شود: چهارمحال و بختیاری به لحاظ توپوگرافی 

از مناطق با ارتفاع باالست و تعداد مکان های مسطحی که بتوان از آن  برای 

دفن زباله استفاده کرد، چندان چشمگیر نیست و نزدیک بودن این واحدها 
به مراکز سکونتگاهی، منابع آب و زیرساخت های مختلف را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

تمرکز مراکــز دفــن و بازیافت زبالــه در چهارمحــال و بختیاری؛
ضرورتی که نیاز به همراهی دارد

این مسئول زیست محیطی در ادامه یادآور می شود: در مدیریت پسماندها 
در چهارمحال و بختیاری باید به سمتی حرکت شود که تنها ۶ سایت دفن و 
بازیافت زباله در استان وجود داشته باشد.احمدی، اقدامات انجام شده 
برای تمرکز مراکز دفن و بازیافت زباله را متذکر می شود و می گوید: یکی 
از این مراکز همان واحد مدیریت پسماند شهرستان شهرکرد است که با 
همکاری بخش خصوصی فعالیت خود را دنبال می کند، جانمایی و اخذ 
مجوزها برای ایجاد چنین سایتی به صورت مشترک برای شهرستان های 
فارسان و کیار نیز انجام شده است.وی می افزاید: تالش می شود تا پایان 
امسال چند شهر دیگر اســتان نیز به طرح های متمرکز مدیریت پسماند 
بپیوندند تا به مرور زمان محل های ســنتی دفن زبالــه به ویژه در مناطق 

جنگلی غرب و جنوب چهارمحال و بختیاری حذف شوند .

مدیرعامــل جمعیت هــالل احمــر چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به ســه حادثه کوهســتان در 
شهرســتان های بروجــن و اردل، گفــت: ۶ تیم 
عملیاتی جمعیت هالل احمر استان به سه حادثه 
کوهســتان در شهرســتان های بروجــن و اردل 
امدادرســانی کردند که تالش نیروهــا بی نتیجه 
ماند و دو نفر جــان خود را از دســت دادند.ایرج 

کیانی با اعــالم این خبــر اظهار کــرد: در حادثه 
اول  تیــم امــداد و نجــات کوهســتان جمعیت 
هالل احمر شهرســتان بروجن بــه محل حادثه 
اعزام شــدند.وی افزود: طبیعت گرد ۶۷ ســاله 
اهل شــهر ایذه بوده که متاســفانه قبل از حضور 
 نیروهای امدادی به دلیل مشــکل ایجاد شــده

 فوت شد.

 در حاثه دوم مصدوم ۶۵ ســاله در اراضی اطراف 
روستای چشــمه علی دچار افزایش فشار خون و 
درد در ناحیه قفسه سینه شده و تیم امداد و نجات 
پایگاه گدار کبک شهرستان بروجن در ساعت ۱۲ به 
محل اعزام شدند، نیروهای اعزامی پس از انجام 
خدمات امدادی مصدوم را به پایین مراتع منتقل 

و تحویل عوامل اورژانس دادند.

عضو شورای اسالمی شهر شهرکرد گفت: باتوجه 
به اینکه جلسات شورا به منظور ارائه برنامه  افراد 
ثبت نامی به صورت مستمر انجام می شود، امید 
است در نخستین روزهای اردیبهشت ماه شهردار 

شهرکرد انتخاب شود.
ماشاا... ایزدی با اشاره به اینکه انتخاب شهردار 
فرآیندی زمان بر اســت، اظهار کرد: ۳۵ نفر برای 

تصدی شهرداری شــهرکرد ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد تاکنون ۱۳ نفر در جلسات شورا حضور 
پیدا کرده و برنامه هــای خود را ارائــه   داده اند، 
باتوجه به اینکه جلسات شورا به منظور ارائه برنامه  
افراد ثبت نامی به صورت مستمر انجام می شود، 
امید است در نخســتین روزهای اردیبهشت ماه 

شهردار شهرکرد انتخاب شود.

وی افــزود: اعتقــاد دارم بایــد از ظرفیــت  
نیروهــای بومی برای مدیریت شــهر اســتفاده 
شــود، گرچــه توانمنــدی، اســتعداد و ظرفیت 
هر فرد برای قرار گرفتن در منســب شــهرداری 
بررســی می شــود تا مشخص شــود در شرایط 
 کنونی چه کســی می تواند به بهبود اوضاع شهر

 کمک کند.

حوادث کوهستان در چهارمحال و بختیاری باعث  جان باختن دو نفر شد شهردار شهرکرد در نخستین روزهای اردیبهشت انتخاب می شود

 افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب 
نرم افزار و محصوالت قرآنی در شهرکرد

نمایشگاه بزرگ کتاب، نرم افزار و محصوالت قرآنی در فرهنگسرای شهرکرد با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی و فعاالن قرآنی در ۲۵ غرفه افتتاح شد.ابراهیم شــریفی در آیین افتتاحیه نمایشگاه بزرگ 
کتاب، نرم افزار و محصوالت قرآنی در شــهرکرد با تاکید بر اینکه برای نشر احکام قرآن باید از تمامی 
امکانات استفاده کنیم، اظهار کرد: ظرفیت های بزرگی در استان برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه 
در حوزه قرآن وجود دارد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: هنرمندان، 
پیشکسوتان عرصه  تولید آثار قرآنی، گروه های تواشیح و هنرهای نمایشی اتفاقات خوبی را در تولید آثار 
قرآنی رقم زده اند و اصحاب رسانه نیز همواره حامی فعاالن قرآنی بوده اند.وی تاکید کرد: در نمایشگاه 
بزرگ کتاب، نرم افزار و محصوالت قرآنی در شهرکرد فرصتی برای نشر احکام قرآنی فراهم شده  و باید 
از تمامی ظرفیت ها برای این کار استفاده کنیم.شریفی تاکید کرد:  باید نقاط ضعف و قوت در بحث 
تولید محتوا در نمایشگاه بزرگ کتاب، نرم افزار و محصوالت قرآنی به متولیان برگزاری این نمایشگاه 
یادآوری شود، نظرات مردم در این حوزه بسیار ارزشمند است.این نمایشگاه از ۳۱ فروردین ماه به مدت 

یک هفته پذیرای عالقه مندان به این آثار است.

توزیع 500 بسته معیشتی میان زلزله زدگان شهرستان کوهرنگ
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری  گفت: همزمان با ۲۱ رمضان ســالروز شهادت 
حضرت علی )ع(، ۵۰۰ بسته معیشتی بین زلزله زدگان شهرستان کوهرنگ توزیع شد.ایرج کیانی اظهار 
کرد: در ماه مبارک رمضان و در استقبال برگزاری کنگره ۱۰هزار شهید جامعه عشایری کشور ، جمعیت 
هالل احمر استان با مشارکت خیرین، بسته های معیشتی و پتو بین ۵۰۰ خانوار زلزله زده در بخش های 
بازفت، صمصامی و مرکزی شهرستان کوهرنگ  توزیع کرد.وی افزود: پتو، برنج، روغن، انواع حبوبات، 
انواع کنسروجات، چای و قند از جمله اقالمی بودند که بین مردم زلزله زده شهرستان کوهرنگ توزیع 
شد.کیانی با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله در شهرستان کوهرنگ، ۲۱ تیم امدادی، ۱۲۰ نیروی امدادگر 
و  ۲۸ دستگاه آمبوالنس و خودروی امدادی به منطقه اعزام شد، تصریح کرد: با توجه به برنامه عملیاتی 

این جمعیت و بانک اطالعاتی موجود، مجموع ارزیابی ها در کمتر از چهار ساعت به پایان رسید.
 

 بستری هفت بیمار کرونایی چهارمحال و بختیاری
 در بخش های مراقبت  ویژه

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون هفت بیمار با شرایط 
بحرانی و حال عمومی نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان 
هستند.سید علی درخشان افزود: هم اکنون ۳۴ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در 
مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هســتند که از این تعداد ۲۱ نفر مثبت قطعی و مابقی در 
انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شــان هستند.درخشان خاطرنشان کرد: هم 
اکنون به لحاظ شیوع بیماری کرونا شهرستان های بروجن، اردل، کیار و سامان در وضعیت نارنجی 

و شهرستان های شهرکرد، بن، خانمیرزا، لردگان ،فارسان و کوهرنگ در وضعیت زرد  به سر می برند.

15 دستگاه اتوبوس در شهرکرد بازسازی می شود
سرپرست شهرداری شهرکرد گفت: با پیگیری های انجام شده، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در 

قالب اسناد خزانه جهت بازسازی و تعمیر ۱۵ دستگاه اتوبوس به این شهرداری اختصاص یافت.
عبدالصادق نجفی با بیان اینکه توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و نوسازی و بازسازی ناوگان مورد 
توجه مسئوالن شهری اســت، اظهار کرد: تعداد اتوبوس ها با توجه به میزان جمعیت شهر جوابگوی 

مسافران است؛ اما دغدغه این است که باید به سمت بازسازی ناوگان با کمک دولت حرکت کرد.

بام ایراناخبار
رنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
2/52 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 3873 مورخ 1400/12/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم کبوتر نکوئی 
رســتم آبادی به شناســنامه شــماره 816 کدملی 4689168245 صادره فرزند 
عبدالمجيد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 144/51 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی آقا رمضانپور )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت 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 انتشــار 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: 1401/01/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/05

م الف: 1298597  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/53 آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي 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 قضايي تقديم 
نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2957- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي قدرت اله 
روح اللهي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 15 صادره ازگلپايگان درششدانگ 
گاوداری و استخر به مساحت 12782.28 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 17 

و 18فرعي از 49 اصلي واقع در بخش3 محرز گرديده است.
2- رای شماره3890و 4294و4295 و 4296- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد برومندراد فرزند حسين بشماره شناسنامه 148 صادره ازگلپايگان دردو 

دانگ مشاع و آقاي وحيد برومندراد فرزند حســين بشماره شناسنامه 38 صادره از 
گلپايگان دريک دانگ مشــاع و آقاي غالمرضا بالين پرست فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 4 صادره ازگلپايگان در دو دانگ مشاع و خانم رقيه برومندراد فرزند حسين 
بشماره شناســنامه 757 صادره ازيزد دريک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 242.84 مترمربع مجزي شده از پالک647  اصلي واقع دربخش1 محرز 

گرديده است.
3-  رای شماره4248- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهين سيفعلي 
فرزند خدمتعلي بشماره شناســنامه 1457 صادره از لردگان درششدانگ ساختمان 
به مساحت 349.45 مترمربع مجزي شده از پالک1221 فرعي از27 اصلي واقع در 

بخش3 محرز گرديده است.
4- رای شــماره54- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضاعلي عطائي 
فرزند حسينعلي بشماره شناســنامه 17 صادره از خوانســار در ششدانگ مغازه به 
مساحت 68.02 مترمربع مجزی شده از پالک2690 و 1463فرعي از5 اصلي واقع 

در بخش4 خريداري از مالک رسمي آقاي عليرضا اسعدی محرز گرديده است.
5- رای شــماره4247- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمدرضا 
مقصودي فرزند محمدتقي بشماره شناســنامه 89 صادره ازگلپايگان در ششدانگ 
مغازه به مساحت 55.85 مترمربع مجزي شده از پالک509 فرعي از 6 اصلي واقع 

در بخش4 محرز گرديده است.
6-  راي شــماره4249- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي صفرعلي 
ابراهيمي فرزند صدراله بشماره شناســنامه 143 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 191.14 مترمربع مجزي شــده از پــالک 375 فرعي 
 از9 اصلي واقع دربخــش2 خريداري از مالک رســمي آقاي صدرالــه ابراهيمي 

محرز گرديده است.
7- رای شــماره4250- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر سهرابي 
فرزند فرج بشماره شناســنامه 53 صادره ازگلپايگان در ششــدانگ ساختمان به 
مســاحت 532.24 مترمربع مجزي شــده از پالک226 فرعي از4 اصلي واقع در 

بخش2 محرز گرديده است.
8- رای شماره4199- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي عالئي فرزند 
علي اکبر بشماره شناســنامه 5 صادره از گلپايگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
11.02 مترمربع مجزي شده از پالک2فرعي از4535  اصلي واقع در بخش1 محرز 

گرديده است.
9- رای شماره4197- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم محبوبه جديدي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 30 صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت 
28 مترمربع مجزي شــده از پالک1 فرعي از1689 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گرديده است.
10- راي شــماره4243- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدهاشم 
شجاعي فرزند سيدمحمدتقي بشماره شناسنامه 885 صادره ازگلپايگان درششدانگ 

ساختمان به مساحت 49.28 مترمربع مجزي شــده از پالک194 فرعي از 1870 
اصلي واقع در بخش1 محرز گرديده است.

11- رای شماره4269- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم راضيه سخائي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 601 صادره ازگلپايگان درششدانگ ساختمان به 
مســاحت 127.14 مترمربع مجزي شــده از پالک 685 فرعي از9 اصلي واقع در 

بخش2 خريداري از مالک رسمي آقاي مهدي طاليي محرز گرديده است.
12- رای شماره3302- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي موقوفه حاج حسن 
شهرياري در ششدانگ ساختمان موقوفه به مساحت 44.20 مترمربع مجزي شده 

از پالک 1272 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
13- راي شماره52- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قهرماني 
فرزند حسمت اله بشماره شناسنامه 94 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 179.07 مترمربع مجزي شده از پالک 25 فرعي از 4024 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گرديده است. 
14- راي شــماره62و 63- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي احمد 
اميدواري فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 411 صادره ازگلپايگان در دو دانگ 
و هشتصد و سی و دو هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع و آقاي مرتضي اميدواري 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 46 صادره از گلپايگان در سه دانگ و هشتصد 
و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشــاع از ششدانگ يک قطعه زمين به 
مساحت 8983.63 مترمربع مجزی شــده از پالک 1فرعي از1763 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گرديده است.
15- رای شماره4244- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اشرف شريفي 
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 16792 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مســاحت 148.26 مترمربع مجزي شــده ازپالک 1فرعي از3175 اصلي واقع 

دربخش1خريداري از مالک رسمي آقاي اسماعيل احمدي محرز گرديده است.
16- رای شماره53- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدعباس حسيني 
فرزند سيدمحمود بشماره شناسنامه 3337 صادره از تهران درششدانگ ساختمان 
به مساحت 542.57 مترمربع مجزی شده از پالک 195 فرعي از 4 اصلي  واقع در 

بخش2 محرز گرديده است.
17- راي شــماره60و 61- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي عبداله 
شهرياري فرزند محمد بشماره شناسنامه 41437 صادره از گلپايگان درسه دانگ 
مشــاع و آقاي حميدرضا تقدسي فرزند جالل بشماره شناســنامه 1618 صادره از 
گلپايگان درسه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 379.95 مترمربع 

مجزي شده از پالک1624 فرعي از3 اصلي واقع در بخش2 محرز گرديده است.
18- راي شماره55- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اهلل شفيعي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 16 صادره از گلپايگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
24.95 مترمربع مجزي شده از پالک 3 فرعي از 1605 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گرديده است.

19- رای شــماره 3977- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي بقعه مير حمزه 
وقبرســتان ابلوالن در ششــدانگ موقوفه بقعه مير حمزه و قبرســتان ابلوالن به 
مساحت 105208 مترمربع مجزي شــده از پالک 1 فرعي از4769 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گرديده است.
20- رای شماره4198- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سرورسادات 
اسمعيلي قوهکي فرزند ســيدمحمد بشماره شناســنامه 447 صادره از فريدن در 
ششدانگ زمين مشــتمل بر انباري به مســاحت 149.60 مترمربع مجزي شده از 
پالک 228 فرعي از1  اصلي  واقع دربخش2 خريداري از مالک رسمي آقاي احمد 

موسوي محرز گرديده است.
21- رای شماره59- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد احمد موسوي 
فرزند سيد حبيب بشماره شناســنامه 16 صادره ازاليگودرز در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 395.29 مترمربع مجزی شــده از پالک 228 فرعي از1 اصلي واقع در 

بخش2 محرز گرديده است.
22- رای شــماره4245 و4246- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
اســماعيل جمالي فرزند حسنعلي بشــماره شناســنامه 260 صادره از گلپايگان 
در ســه دانگ مشــاع و آقاي جواد جمالي فرزند حسنعلي بشــماره شناسنامه 31 
صادره از گلپايگان درســه دانگ مشــاع از ششدانگ يک ســاختمان به مساحت 
 240.69 مترمربع مجزي شــده از پالک 11 فرعي از 725 اصلي واقع در بخش1 

محرز گرديده است.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/05
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/20

م الف: 1307162 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
فقدان سند مالکیت

2/54 شــماره نامــه: 140185602015000257 - 1401/01/30 نظر به اينکه 
آقای ابراهيم مرتضوی بنی فرزند عبدالکريم  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی 
که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ 
يکدستگاه آپارتمان پالک 8816  فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شهر بخش 
9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 133026 سری 
الف سال 98  صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت جابجايی 
مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با 
مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت 
اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را 
 طبق مقــررات صادر و به متقاضی تســليم خواهد کــرد. م الف: 1306589  

مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (



دوشنبه 05 اردیبهشت  1401 / 23 رمضان 1443 / 25 آوریل  2022 / شماره 3513
 امضای تفاهم نامه ساخت 32 هنرستان
 با مشارکت فعاالن اقتصادی اصفهان

استاندار اصفهان از امضای تفاهم نامه ساخت ۳۲ هنرستان در جوار صنعت با مشارکت و همراهی 
فعاالن اقتصادی در استان اصفهان خبر داد.سیدرضا مرتضوی در نشست روز ملی تکریم خیرین 
»آیین سپاس همدلی« که با اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و جمعی از فعاالن 
اقتصادی برگزار شد، از خدمات ارزنده نیکو کاران مدرسه ســاز تشکر کرد.به گفته وی، مهم ترین و 
اولویت دارترین شورای فرهنگی استان، »شورای آموزش و پرورش« و فرزانه ترین مجمع استان، 
»مجمع خیرین مدرسه ساز« هستند. مرتضوی گفت: صنعتگران و فعاالن اقتصادی اصفهان در ماه 
مبارک رمضان، با امضای  تفاهم نامه ساخت ۳۲ هنرستان در جوار صنعت باعث رشد و شکوفایی 
تعلیم و تربیت در بخش آموزش های هنرســتانی خواهند شد.اســتاندار اصفهان افزود: ساخت 
هنرستان در جوار صنعت از برنامه های بسیار با اهمیتی است که مورد توجه قرار گرفته و در این راه 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی با ایجاد هنرســتان هایی درکنار فعالیت صنعتی خود، باعث مهارت 

آموزی به کوکان و نوجوانان استان خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد استان:

2۷ هزار خانواده در اصفهان تحت حمایت کمیته امداد هستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: بیش از ۲۷ هزار خانواده با جمعیتی 
بیش از ۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند. کریم زارع  اظهار کرد: بیش 
از ۹۰ درصد از افراد تحت حمایت ما جزو مستحق ترین خانواده ها محسوب می شوند.مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان با ۱۲۰ نوع خدمت در 
دستور کار کمیته امداد قرار دارد، تصریح کرد: بیش از ۳۰ درصد از مشاغل در کشور توسط کمیته امداد 
ایجاد می شود و پایداری مشاغل ما نسبت به دستگاه های دیگر باالتر است.زارع خاطرنشان کرد: سه 
هزار خانواده از این جمعیت، در حاشیه شمالی شهر زندگی می کنند که در حد وسع در خدمت آن ها 
هستیم. عمده این خانواده ها با کرامت و آبرودار هستند و دغدغه اصلی ما حفظ کرامت آن هاست تا 
مشکالت اقتصادی خدشه ای به عزت نفس آن ها وارد نکند.وی با اشاره به تفاهم نامه میان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و مدیریت شهری گفت: البته مطالبه و خواسته ما بیشتر بود؛ اما با توجه به 
اقتضائات و محدودیت ها این تفاهم نامه تصویب شد. از شورای شهر می خواهیم که برای حمایت از 
محرومان، کمیته امداد را یاری کند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان تصریح 
کرد: امسال در حوزه اشتغال، متعهد به خدمت رسانی به پنج دهک پایین جامعه شدیم، افراد بیکار 

جویای کار حتی اگر مددجو نباشند نیز مورد توجه ما هستند.

پابند الکترونیک با ابزار دانش بنیان طراحی و عرضه می شود
مدیرکل ستاد اجرایی فرمام امام)ره( اصفهان گفت: پابند و دســت بند الکترونیک با ابزار دانش 
بنیان توسط این ستاد طراحی و برای کاهش جمعیت زندان ها عرضه می شود.تورج حاجی رحیمیان 
افزود: این تکنولوژی در ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در حال برنامه ریزی و انجام عملیات تولید 
است تا به واســطه آن جمعیت زندان ها کاهش یابد.وی بیان کرد: از طریق این دست بند و پابند، 
مددجویان زندان در محیط زندگی خود فعالیت داشــته ولی تحت نظــارت قضایی قرار دارند؛ اما 
اینگونه از جمع خانواده دور نبوده و آســیب های آن کاهش می یابد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمام 
امام)ره( اصفهان با اشاره به حمایت های این نهاد از زندانیان اظهارداشت: ایجاد اشتغال و کمک به 
خانواده های زندانیان از جمله فعالیت هایی است که توسط بنیادهای تحت مجموعه ستاد اجرایی 
امام صورت می گیرد.وی خاطرنشان کرد: کمک به تحصیل، معیشت، بهداشت و درمان به خانواده 
نیازمندان صورت می گیرد  که همزمان با ســالروز شهادت حضرت علی)ع( 44۳ بسته معیشتی 

آماده شده و در بین خانواده آنان توزیع  شد.

مسئوالن اعالم کرده اند که آلودگی های اخیر زاینده رود آسیبی به سالمت آب شرب اصفهان وارد نکرده است؛ 

 آلودگی مرموز

دست به دست شدن فیلمی از آلودگی آب  پریسا سعادت
زاینده رود در منطقه فالورجان که لکه های 
سیاه به همراه کف فراوان بر روی سطح آب در حرکت بود، نگرانی های 

زیادی را در میان مردم ایجاد کرد .
 اینکه منبع این آلودگی چه بوده و چرا چنین حجمی از مایعاتی ظاهرا 
صنعتی وارد زاینده رود شده، هنوز مشخص نیست. مسئوالن تاکید کرده 
اند که این مواد نفتی نیست، اما نوع آن هنوز از سوی هیچ مقامی اطالع 
رسانی نشده است. وجود این آالینده ها نگرانی از سالم نبودن آب شرب 
را هم در پی داشــت؛ اما مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اعالم 
کرده که آب شرب اصفهان سالم و بدون آلودگی است.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان اصفهان درباره وجود لکه هایی بر آب زاینده رود و تغییر 
رنگ آب در منطقه فالورجان، گفت: لکه های موجود بر روی زاینده رود 
رفع شده و اکنون منتظر نتیجه نمونه آزمایشات آب منطقه ای هستیم و 
البته آب شرب سالم است.منصور شیشه فروش درباره مشاهده برخی 
لکه های چربی در آب زاینده رود در شهرســتان فالورجــان، اظهار کرد: 
گزارشی مبنی بر وجود لکه هایی کف آلود بر روی آب زاینده رود در منطقه 
فالورجان داده شــد که بالفاصله عوامل آب منطقه ای و آزمایشگاه این 
شرکت به این منطقه اعزام شدند.وی با بیان اینکه نمونه برداری از آب 

زاینده رود و لکه های موجود انجام شده است، افزود: اگرچه این لکه ها 
چربی و یا روغن نیست، اما در حال بررسی است و اکنون وجود لکه های 
کف آلود در زاینده رود در منطقه فالورجان رفع شــده اســت.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: گروه های گشت و بازرسی آب 
منطقه ای براساس نوع مواد موجود در رودخانه، در حال بررسی تغییر 
رنگ آب زاینده رود در منطقه فالورجان هســتند.وی البته تاکید کرد: 
در سوابق گذشــته این گونه بوده که گاهی تانکری ته مانده پساب های 
خود را وارد زاینــده رود می کرد و احتمال مــی رود لکه های بر روی آب 
زاینده رود، مواد شوینده  باشد.شیشه فروش تصریح کرد: خوشبختانه 
لکه های موجود بر روی زاینده رود رفع شده است و اکنون منتظر نتیجه 
نمونه آزمایشات آب منطقه ای هستیم.وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه 
اکنون آب شرب این منطقه و اصفهان از لحاظ سالمت مشکلی ندارد، 
گفت: تنها در یک مقطعی رنگ زاینده رود تغییر کرد.مدیرکل مدیریت 
بحران استان اصفهان درباره رســیدن این لکه ها بر روی زاینده رود به 
اصفهان، اظهار کرد: حجم این مواد و لکه ها بسیار کم بوده و به اصفهان 
نمی رســد و مورد خاصی وجود ندارد.شیشه فروش درباره کیفیت آب 
شرب اصفهان با توجه به ذخیره اندک ســد زاینده رود، اظهار کرد: تیم 
بررسی کیفی آب از خود شرکت آب منطقه ای در محل سد زاینده رود، 

رودخانه، کانال ها و چاه ها حضور دارند و نسبت به بررسی سالمت آب 
اقدام می کنند، همچنین مرکز بهداشــت، آزمایشــگاه آب و فاضالب 
و محیط زیســت، منابع آب را از نظر بهداشتی و ســالمت آن بررسی و 
پایش خواهند کرد.وی با تاکید بر ســالمت آب شرب اصفهان، افزود: 
سد زاینده رود و میزان ورودی و خروجی و حجم آب آن همواره توسط 
شرکت آب منطقه ای پایش می شــود. همچنین مدیر محیط زیست و 
کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان هم گفت: علت تغییر 
رنگ آب در رودخانه زاینده رود آلودگی نفتی نیست .مسعود سیدی پور 
با بیان اینکه نمونه برداری از ماده تخلیه شده در رودخانه زاینده رود در 
شهرستان فالورجان انجام شــد، اظهار داشت: طبق پایش های اولیه، 
تغییر رنگ آب رودخانه به علت آلودگی نفتی و روغنی نیست؛ اما برای 
ساعاتی باعث کدورت باالی آب در پشت سد آبشار شده بود که به مرور 
غلظت آن کاهش یافت.وی با بیان اینکه نگرانی بابت آلودگی آب شرب 
وجود ندارد، افزود: نتیجه نمونه برداری ها از ماده در روزهای آتی اعالم 
می شود.مدیر محیط زیســت و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خاطرنشان کرد: حجم ماده تخلیه شده متمرکز و زیاد نبوده، 
اما سبب کدورت آب شده بود و به نظر می رسد این مواد توسط یک تانکر 

تخلیه شده باشد.

طبق پایش های اولیه، تغییر رنگ آب رودخانه به علت 
آلودگی نفتی و روغنی نیست؛ اما برای ساعاتی باعث 
کدورت باالی آب در پشت سد آبشار شده بود که به مرور 

غلظت آن کاهش یافت

با مسئولان جامعه

معاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: یکی از اولویت های مهم این دستگاه 
در سال جاری، اســتقرار ســوادآموزی کارآمد در 
راستای توسعه عدالت آموزشــی در استان است.

نســرین باباپور افزود: الزمه ســوادآموزی کارآمد، 
ارائه هدفمند و نظام یافته خدمات ســوادآموزی و 
پیگیری مستمر اجرای این موضوع در استان است.

وی، فرصت ســازی و فرصت آفرینی در راســتای 
توسعه عدالت آموزشی و اســتفاده از ظرفیت های 

درون و برون سازمانی به منظور استقرار سوادآموزی 
کارآمد را از مهم ترین وظایف مسئوالن سوادآموزی 
در  استان اصفهان برشــمرد و گفت:  سال گذشته 
سه طرح سوادآموزی مدرسه محور، توانمندسازی 
سوادآموزان و پیوند ســواد و زندگی در استان آغاز 
و اجرا شــد. باباپور به اهمیت نقش سواد اولیا در 
ترغیب و یا برعکــس در بازماندگی و ترک تحصیل 
دانش آموزان اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم 
نهضت سوادآموزی در استان توانمندی و افزایش 
نرخ سواد اولیا به منظور پیشگیری از ترک تحصیل 
در دانش آموزان اســت.وی  افزود: یکــی دیگر از 
اقدامات در این زمینه طرح پیوند سواد و زندگی بود 
که با اجرای طرح یادگیری محلی در بخش هایی از 

استان شامل دهاقان، ناحیه چهار اصفهان، جرقویه 
و فالورجان در سال گذشته اجرا شد.وی با بیان اینکه 
در زمان حاضر۱۶ مرکز سوادآموزی محلی در استان 
اصفهان وجــود دارد، گفت: در ایــن مراکز عالوه بر 
خواندن و نوشتن، مهارت های زندگی و آموزش های 
نویــن در حوزه فناوری هم به ســواد آمــوزان ارائه 
می شــود.   معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان همچنین بــه آیین نامه اجرایی 
مدارس و تبیین وظایف مدیران و ارکان مهم مدرسه 
درخصوص سوادآموزی و پژوهش های انجام شده 
در زمینه نقش و تاثیر ســواد اولیا در شاخص های 
مهمی از جمله سالمت روانی و  پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان، اشاره کرد.

معاون سوادآموزی استان:

سوادآموزی کارآمد، اولویت سال جاری آموزش و پرورش اصفهان است

نجات یک بانو در 
کوه صفه اصفهان

بــه همــت آتش نشــانان 
اصفهانی، یــک بانوی ۵4  
به دلیــل ناتوانــی درادامه 
پیمایش مسیر در کوه صفه 

نجات یافت.

نجات غاز خاکستری در ابوزید آباد به دست  کودک ۸ ساله
کودک ۸ ساله ســاکن شــهر ابوزید آباد که برای تفریح همراه پدرش به دشــت های مجاور این 
شهر رفته بود، یک قطعه غاز خاکســتری را نجات داد.محمدطاها سهرابی، کودک ۸ ساله اهل و 
ساکن شهر ابوزید آباد زمانی که همراه پدرش برای تفریح به دشت های مجاور این شهر رفته بود، 
یک قطعه غاز خاکســتری را مشــاهده می کند و برای درمان به منزل خود می برد.این دوستدار 
کوچک محیط زیست پس از تیمار و اطمینان از شرایط سالمت حیوان، با مسئول پناهگاه حیات 
وحش یخاب تماس گرفته و غاز را تحویل  می دهد.  غاز خاکستری )Anser anser( دسته ای 
از غازهاست که در مناطق تاالبی، باتالق ها، دشت های سیالبی، ســاحل دریاچه ها و رودخانه ها 
زندگی می کند و در کنار اراضی باتالقی و روی زمین آشیانه می سازد. غاز خاکستری در ایران، به 

صورت مهاجر و در بیشتر مناطق زیستگاهی دیده می شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان:
 شواهد قابل استناد مبنی بر وجود پلنگ

 در چادگان وجود ندارد
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان چادگان با اشــاره به گزارش های محلی مبنی بر 
مشاهده پلنگ در بخش چنارود گفت: شواهد و قرائن قابل استنادی دیده نشده ؛  اما با توجه به 
توپوگرافی و پوشش گیاهی و حیات وحش منطقه امکان وجود پلنگ در منطقه را به صورت کامل 
تایید یا رد نمی کنیم. در روزهای گذشته خبری مبنی بر مشاهده پلنگ در منطقه چنارود شهرستان 
چادگان در فضای مجازی منتشر شــد.در همین راســتا مجتبی حاجتی، رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان چادگان با اشــاره به گزارش های محلی مبنی بر رویت پلنگ در منطقه 
اظهار داشت: در این رابطه شواهد و قرائن قابل استنادی دیده نشده و عکس و فیلم های ارسال 
شده به اداره شهرستان از فاصله بسیار دور تصویر برداری شده اســت.وی با اشاره به اینکه تایید 
یا رد این موضوع نیاز به شواهد قابل استناد دارد، گفت: با توجه به  توپوگرافی و پوشش گیاهی و 
حیات وحش منطقه چنارود، امکان رؤیت پلنگ در منطقه را به صورت کامل تایید یا رد نمی کنیم 
، ولی تایید موضوع نیاز به دالیل و شواهد قابل اســتناد یعنی عکس و فیلم دارد.حاجتی ضمن 
اظهار خرســندی از نگرانی مردم فهیم و حامی محیط زیســت، گفت: در هر صورت از عزیزانی که 
مانند همیشه حامی محیط زیست بوده و در این رابطه احساس نگرانی کرده اند، تشکر می کنیم.

 

 عدم تمکین معدن منطقه کامو به حکم قضایی 
برای توقف فعالیت

معدن منطقه کامو نسبت به حکم قضایی توقف فعالیت تمکین ندارد و از این رو مردم و کشاورزان 
از ادامه فعالیت ناراضی هستند.

فعالیت معدن سنگ آهن واقع در ارتفاعات قله گرگش در رشته کوه کرکس منجر به تخریب محیط 
زیست و کاهش شدید دبی آب این منطقه شده و زندگی مردم و کشاورزان دو شهر کامووچوگان 
و جوشقان قالی را باخطرات جدی مواجه کرده است.پیگیری های مستمر مردمی و شورای شهر 
کامو و چوگان و همچنین نظرات کارشناسی سازمان محیط زیست و امور آب منجر به صدور رای 
دیوان عدالت مبنی بر تعطیلی موقت معدن تا بررســی های کارشناسی بیشتر شد.متاسفانه بعد 
از حدود ۱۰ روز از صدور رای دیوان، ذی ربطان هنوز به رای دادگاه تمکین نکرده اند و مانع فعالیت 
معدن نشدند تا جایی که مردم نسبت به این موضوع معترض شدند که با حضور بخشدار منطقه 
در میان مردم نسبت به رفع دغدغه آنان اقدام  شد. شهر کامو و چوگان به دلیل آب وهوای خاص 
و آســمانی زالل، میزبان رصدخانه ملی ایران نیز بوده که سال گذشته توسط رییس جمهور وقت 

ازطریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

سخنگوی علوم پزشکی:

اصفهان در شاخ نزولی 
پیک ششم کرونا قرار دارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از بهبــود رونــد کرونایــی در مراکز تحت 
پوشــش خبر داد و گفــت: در حال حاضر 
هیچ شهرستان قرمزی در استان اصفهان 
نداریم و ۵ شهرســتان در وضعیت آبی، ۱۱ 
شهرســتان در وضعیت زرد و ۵ شهرستان 
هم در وضعیت نارنجی قــرار دارند.پژمان 
عقدک  با اشــاره بــه وضعیــت کرونا در 
اســتان، اظهار داشت:اســتان اصفهان از 
بعد از تعطیالت عید نوروز کامال در شــاخ 
نزولی پیک ششــم قرار گرفتــه و در این 
دو هفته اخیر روند نزولــی را طی می کند 
و موارد ابتال، بستری، بســتری در بخش  
مراقبت های ویژه و فــوت در حال کاهش 

است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه اگــر این رونــد نزولی تا دو 
هفته دیگر ادامه پیدا کند تعــداد بیماران 
بســتری در بخــش مراقبــت ویــژه و 
بیمارســتان ها کاهش چشــمگیری پیدا 
خواهد کرد، گفــت: ظرف یک مــاه آینده 
به تدریج بیمارســتان ها از تعــداد بیماران 
 کرونایی خالی می شــود و آمارها به صفر 
خواهد رسید. عقدک ادامه داد: در بهمن و 
اسفند سال گذشته ۸ درصد موارد بستری 
بیماران کرونایی را  کودکان و دانش آموزان 
تشــکیل می دادند ولی در حال حاضر این 
شــرایط بهتر شده و بازگشــایی مدارس و 
آمد و شدها در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین، 
مختصری آمار را باال برد ولی دوباره کاهش 
یافــت.وی تصریح کــرد: اکنون ســویه 
غالب امیکرون اســت و درصد بســیاری 
از مبتالیــان بدون عالمت یــا عالمت های 
بسیار خفیف هســتند و در بسیاری مواقع 
با همزمان شــدن فصــل بهــار و آلرژی و 
بیشــتر شــدن بیماری های ویروســی و 
ســرماخوردگی در بازگشایی مدارس، اگر 
 هم عالمتی داشته باشند  به مراکز درمانی

 مراجعه نمی کنند.

استاد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:

کنترل ریزگردهای سمی در هوا، نیازمند جریان دائمی زاینده رود است
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: تداوم جریان زاینده رود و احیای تاالب بین المللی گاوخونی برای مدیریت پدیده ریزگردهای سمی و گرد 
و غبار اصفهان ضروری است.محمد کوشافر افزود: آب و خاک در طبیعت همراه هم هستند و جداکردن آنها که  در دوره های مختلف  کنارهم بوده اند، فرآیندهای 
مخرب و غیر معمول زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان تصریح کرد: خشکی زاینده رود از مهم ترین علل 
فعال شدن کانون های داخلی گرد و غبار و ریزگردهاست؛  ذرات معلق حاصل از بستر خشک این رودخانه  به طور معمول در مناطقی درشت تر از بستر گاوخونی 

هستند و مسافت کمتری را طی می کنند؛ اما شدت خطر آنها به این دلیل بیشتر است که از میان شهر با تراکم جمعیت باال عبور می کنند.
کوشافر افزود: تاالب بین المللی گاوخونی از کانون های دارای پتانسیل ریزگردها و تشدید کننده آلودگی هواست که با استمرار خشکی رودخانه احتمال فعال 
شدن آن وجود دارد.وی تصریح کرد: در این ناحیه ذرات بسیار ریز، ظرفیت این را دارند که مسافت های طوالنی را در جهت افقی و عمودی طی کنند، همانطور که 
استدالل می شود گرد و غبار کشور منشأ  بیرونی دارد و از طرف کشورهای همسایه است، ذرات ریز تاالب گاوخونی نیز توان این را دارند که محدوده بسیار وسیعی 

در داخل و حتی خارج کشور را آلوده کنند.



به نظر می رسد هیئت فوتبال استان مازندران و هم چنین باشگاه نساجی درخواست 40 هزار صندلی برای تماشاگران خود در بازی نهایی جام حذفی داشته اند.
رحیم درزی خلردی، رییس هیئت فوتبال استان مازندران در این باره می گوید: » بعد از سال ها دو تیم شهرستانی به فینال رقابت های جام حذفی راه یافته اند که 
این موضوع از جذابیت خاصی برخوردار است و باید به بهترین نحو از این رویداد بزرگ برای ایجاد شور و نشاط در میان هواداران فوتبال استفاده کرد. به همین 
دلیل شایسته است مسئوالن امر با توجه به پتانسیل هواداری موجود چه در مازندران و چه در استان مرکزی، بیشترین ظرفیت را به حضور هواداران در ورزشگاه 
آزادی اختصاص دهند. تمامی هیئت های فوتبال در سطح شهرهای مازندران در حال تالش و تکاپو برای اعزام هواداران هستند و ان شاءا... در روز چهارشنبه شاهد 
بیش از 40 هزار هوادار نساجی در ورزشگاه آزادی هستیم. از تمام ظرفیت های موجود در مازندران برای موفقیت تیم نساجی استفاده خواهیم کرد و امیدواریم تا 
روز چهارشنبه در یک دیدار جذاب، با حضور اکثریت هواداران، نساجی مازندران جام را با خود به خانه بیاورد.«در بازی نساجی – مس از مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی و با موافقت استاندار تهران و هم چنین شورای تامین 35 هزار صندلی به تماشاگران تیم نساجی اختصاص داده شد. باشگاه نساجی و هم چنین هیئت 
فوتبال استان مازندران در حالی چنین درخواستی را مطرح کرده است که پیش تر مدیر عامل باشــگاه آلومینیوم اراک خبر داده بود که سهمیه دو تیم در بازی 
نهایی 12500 تماشاگر است که ممکن است 5000 صندلی جدید به سهمیه دو باشگاه در بازی فینال جام حذفی اضافه شود. باشگاه نساجی نسبت به تخصیص 

این سهمیه که البته هنوز به طور رسمی اعالم نشده، موضع گرفته است.

نساجی40هزاربلیتمیخواهد
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خشمتمامنشدنیهواداران»پیاسجی«
پاری سن ژرمن شنبه با تساوی مقابل النس، قهرمان لیگ فرانسه شد اما به نظر می رسد که هواداران 
این تیم از این موفقیت چندان خوشــحال نشدند.پاریســی ها به دومین تیم تاریخ فرانسه تبدیل 
شدند که ده قهرمانی کسب می کنند؛ اما در دقیقه 75 بازی مقابل النس، هواداران افراطی در پارک دو 
پرنس از ورزشگاه خارج شدند و برای جشن قهرمانی نماندند. در دقایق پایانی بازی فقط هواداران 
النس شعار می دادند. البته جام قهرمانی در بازی هفته پایانی مقابل متز به بازیکنان »پی اس جی« 
اهدا خواهد شد. وراتی در پایان بازی در مورد رفتار هواداران »پی اس جی« گفت:»هواداران را درک 
نمی کنم. فوتبال برد و باخت دارد. همیشه با تمام توان باید بازی کنیم. ما هم انسان هستیم. هواداران 
از شکست مقابل رئال ناراحت هستند؛ اما باید به جلو نگاه کنیم.« مارکینیوش دیگر بازیکن »پی اس 
جی« هم گفت:» هواداران؟ نباید فراموش کنیم که قهرمان شدیم. این شرایط ناراحت کننده است. 

عاشق فوتبال هستیم و سعی می کنیم لذت ببریم. باید با این شرایط کنار بیاییم.«
 

واکنشجنجالییکفوقستارهبهسوالیدرموردآیندهاش
در خبرها آمده بود لواندوفسکی که فصل آینده آخرین فصل قراردادش با بایرن مونیخ است، در 
انتهای فصل جاری از باواریایی ها جدا می شــود و احتماال بارسلونا مقصد بعدی این بازیکن 33 
ساله خواهد بود. ستاره لهستانی بایرن نیز بعد از قهرمانی تیمش حاضر به رد این موضوع نشد. 
لواندوفسکی در پایان بازی تیمش برابر دورتموند که با پیروزی 3-1 باواریایی ها و گلزنی خود او 
همراه بود، درباره آینده اش گفت: »به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد. من چیزهایی را که در رسانه ها 
نوشته شده است، خوانده ام اما خودم به شخصه چیزی نشــنیده ام. تنها چیزی که می دانم این 
است که به زودی قرار است که با مسئوالن باشگاه جلســه ای داشته باشم، اما نمی دانم که در آن 
جلســه و بعد از آن، چه اتفاقی قرار است رخ دهد. باشــگاه هنوز در مورد قرارداد و آینده ام با من 

صحبتی نداشته و  تا االن که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.«
 

»امباپه«:آینده؟!هیچچیزیتغییرنکردهوحرفیندارم
ستاره فرانســوی در مورد آینده اش حرف جدیدی به زبان نمی آورد. کیلیان امباپه از رفتار هواداران 
ناامید نیست. پاریســن ژرمن با النس 1-1 مســاوی کرد و به دهمین قهرمانی خود در تاریخ لیگ 
یک فرانسه دست یافت. کیلیان که در به دست آمدن این قهرمانی نقش اساسی داشت و شایعات 
پیوستنش به رئال مادرید نیز به شدت داغ اســت، در مصاحبه پس از بازی گفت: »تصمیم گیری 

در مورد آینده ام؟ هیچ چیز تغییر نکرده است؛ به همین در این لحظه حرفی برای گفتن ندارم.«
 

تکلیفسوپرجاماسپانیامشخصشد
فینال کوپا دل ری تکلیف شرایط تیم ها در سوپرجام اسپانیا را مشخص کرد. سوپرجام اسپانیا در 
سال های اخیر به شکل متفاوتی برگزار  شده و به جای تک بازی با سه بازی برگزار می شود بدین 
ترتیب که دو تیم از کوپا دل ری و دو تیم از اللیگا به این تورنمنت راه پیدا می کنند. قهرمان اللیگا به 
مصاف نایب قهرمان کوپا می رود و نایب قهرمان اللیگا به مصاف قهرمان جام حذفی خواهد رفت. 
بتیس در ضربات پنالتی قهرمان کوپا دل ری شد و والنسیا به نایب قهرمانی رسید.در حال حاضر 
رئال مادرید با 15 امتیاز اختالف نسبت به بارسلونا صدرنشین اللیگاست و تیم کاتاالن با یک بازی 
کمتر، در رده دوم قرار دارد. اگر بارســلونا بازی معوقه مقابل رایو را ببرد، اختالفش با رئال مادرید 
به 12 امتیاز می رســد. رئال از پنج بازی بعدی اللیگایی خود فقط به چهار امتیاز نیاز دارد تا قهرمان 
شود. اگر رئال قهرمان اللیگا شود، در نیمه نهایی کوپا به مصاف والنسیا می رود. از سویی اگر بارسا 
بتواند نایب قهرمان اللیگا شود و در رقابت با تیم هایی نظیر سویا و اتلتیکو موفق شود، در نیمه نهایی 

سوپرجام باید به مصاف بتیس برود.

صعود سپاهان به چه عواملی بستگی دارد؟

شکست الدحیل و معرفت پاختاکور

کامبک الدحیل برابر التعاون شــانس صعود نماینده کشورمان را به 
شدت کاهش داد.

وقتــی التعاون با برد ســه بر یــک برابــر الدحیل بــه رختکن رفت، 
خوشحالی هواداران سپاهان از نتیجه به دست آمده کمتر از طرفداران 

تعاون نبود.
اما کامبک الدحیل در نیمه دوم و گل های معز علی و ادمیلسون باعث 
شد تا این تیم قطری با نتیجه چهار بر سه بر حریف خودش غلبه  و با 
12 امتیاز صعودش را به دور بعد قطعی کند. این درحالی است که اگر 
تعاون برابر الدحیل پیروز شده بود، سپاهان با پیروزی برابر الدحیل 
این شانس را داشــت تا رتبه دوم خودش را تثبیت کند و پس از آن با 
قرار گرفتن در جمع ســه تیم برتری که رتبه دوم را کسب کرده اند، به 

دور بعد صعود کند.
 کالف قــرار گرفتن در جمع ســه تیــم دوم برتــر گروه ها بــه اندازه 
کافی پیچیده بود و اکنون با شکست تعاون برابر دحیل، طالیی پوشان 
 دیار زاینــده رود دو پیش شــرط الزم و البته ناکافی بــرای صعود به

  دور بعــد دارنــد. ابتدا آنهــا بایــد برابر الدحیــل در آخریــن بازی 
مرحله گروهی پیروز شــوند تا مجموع امتیازات شان را به 10 برسانند. 
 ســپس باید به نتیجــه بازی همزمــان بیــن پاختاکــور و التعاون 

 چشــم بدوزند چرا که آنها بــه شــرطی می توانند در رتبــه دوم قرار 
 بگیرند که پاختاکــور از نماینده میزبــان امتیاز بگیرد زیــرا التعاون 
 در صــورت پیــروزی در ایــن مســابقه 10 امتیــازی می شــود و 
 به خاطر پیروزی در بازی مســتقیم با ســپاهان، رتبــه دوم را از آن 

خود می کند.
البته درحالتی که التعاون بازی خودش را ببازد و سپاهان به الدحیل 
نبازد، باز هم شانس دوم شدن در گروه را دارد، اما بدون شک امتیاز 

الزم برای قرار گرفتن در بین سه تیم دوم برتر را ندارند.
با در نظــر گرفتن وقــوع احتمــاالت باال یعنــی پیروزی ســپاهان 
برابــر الدحیــل و توقــف التعــاون مقابــل پاختاکور، ســپاهان با 
10 امتیــاز در رده دوم جــدول قرار می گیــرد ولی همانطــور که گفته 
شــد، این شــرط برای صعود کافی نیســت؛ بــا نگاهی بــه جدول 
چهار گــروه دیگر منطقه غــرب آســیا در می یابیم که تیــم الریان با 
بازی آخــر برابر الهالل ایــن موقعیــت را دارد تا امتیــازات خودش 
 را افزایش دهــد و بــه احتمال بســیار زیاد یکی از ســه تیــم  برتر

 خواهد بود.
در گروه B مســابقات تیم نیروی هوایی عراق می تواند با برتری برابر 
بمبئی ســیتی هند، خودش را 10 امتیازی کند، هرچند تفاضل گل این 

تیم تا قبل از بازی هفته ششم از سپاهان کمتر است روی کاغذ شرایط 
بهتری خواهد داشت.

در گروه C مسابقات، فوالد با یازده امتیاز صعود خودش را قطعی کرده 
و باید با تیم ۹ امتیازی شباب االهلی بازی کند. رقابتی که اگر نماینده 
امارات با امتیاز آن را ترک کند، به احتمال بسیار زیاد به دور بعد صعود 
می کند چرا که تفاضل گل این تیم بسیار خوب است؛ اما اگر فوالد ایران 
موفق شود این تیم را شکست دهد، یکی از بزرگ ترین رقیبان سپاهان 

برای صعود از دور کنار می رود.
در گروه E این رقابت ها الفیصلی با هشــت امتیاز صدرنشــین است 
و اگر موفق به شکست الوحدات اردن شــود، قطعا به دور بعد صعود 
می کند و صدرنشــینی اش را نیز تضمین خواهد کرد. اما رقیب بالقوه 
سپاهان در این گروه تیم السد است که در صورت کسب دو پیروزی، 
ده امتیازی می شود و به احتمال بسیار باال تفاضل بهتری از سپاهان 

به دست می آورد.
بنابراین ســپاهان عالوه بر پیروزی برابر الدحیل و توقف التعاون در 
هفته آخر، برای صعود نیاز دارد تا در پایان رقابت ها نسبت به دو تیم از 
بین تیم های الریان، نیروی هوایی عراق، السد و شباب االهلی، امتیاز 

یا تفاضل گل بهتری داشته باشد.

سوال  روز

پرسپولیسیهامنتظرلیست»یحیی«برایتمدیدقرارداد
مسئوالن پرسپولیس منتظر لیست یحیی گل محمدی برای تمدید قرارداد بازیکنان هستند.مسئوالن 
پرسپولیس منتظر لیست یحیی گل محمدی برای تمدید قرارداد بازیکنانی هستند که در پایان فصل 
قرارداد آنها به اتمام می رسد.رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس در این باره اظهار داشت: منتظر لیست 

سرمربی تیم هستیم تا با هر بازیکنی که مدنظر ایشان باشد مذاکره و تمدید کنیم.
 

پیشکسوت داوری:

مدعیانسالمنبودنداورانفوتبال،سندبیاورند
 پیشکســوت داوری فوتبال گفت: مدعیان سالم نبودن داوری اگر ســندی داشتند، فکر می کنید تا 
به حال نشان نداده بودند؟محمود رفیعی در پاسخ به برخی انتقادات در مورد سالمت نبودن جامعه 
داوری فوتبال ایران اظهار داشت: اینکه عده ای بنشــینند و به راحتی صحبت های بی پایه و اساس 
را مطرح کنند، ساده است. پس این جنجال ها به نفع خودشان اســت که به آن دامن می زنند. اگر 
من مسئولیتی در فدراســیون داشــتم این مدعیان را به تریبون عمومی می آوردم و جویای سند از 
آنها می شدم و در صورت عدم وجود، آنها را برای همیشــه از کار در این عرصه محروم می کردم. البته 
 این هم خیلی برایم جالب اســت که عده ای با این هزینه ها نه تنها به ســتاره های دنیا بدل نشدند، 

بلکه باز هم ناراحت هستند.
 

شرط»فردوسیپور«برایبازگشتبهتلویزیون
خبرورزشی نوشت: عادل فردوسی پور مشکلی برای گزارشگری در صداوسیما ندارد؛ اما برای بازگشتش 
شــرط هایی دارد.این روزها دوباره زمزمه بازگشت عادل فردوســی پور به رسانه ملی شنیده می شود و 
 حتی مورد استقبال مدیران صداسیما قرار گرفته اســت اما به نظر می رسد مجری برنامه ۹0 خودش

 عالقه ای برای بازگشت ندارد و در صورتی برمی گردد که شــرط هایش عملی شوند.عادل فردوسی پور 
 می تواند به عنوان گزارشــگر در صدا و سیما فعالیت داشته باشــد؛ اما خودش نمی خواهد گزارشگری

 کند! او شرط گزارشگری اش در صدا و سیما را پس گرفتن برنامه ۹0 و تعطیل شدن برنامه فوتبال برتر 
عنوان کرده است.

 

درخشش»طارمی«برایهموطنشگرانتمامشد!
نام دروازه بان ایرانی پورتیموننزه جزو نفرات ذخیره این تیم مقابل موریرنسی دیده می شود.سید پیام 
نیازمند که هفته گذشته برای نخستین بار در فصل 22-2021 لیگ برتر پرتغال حضور ثابت در ترکیب 
پورتیموننزه مقابل پورتو را تجربه کرد و با بدشانسی 7 گل خورد، در دیدار  اخیر از ترکیب تیمش خارج 
شده و برابر موریرنسی نیمکت نشین شد.دروازه بان ایرانی پورتیموننزه که پیش از دیدار اخیرشان مقابل 
پورتو در سه مسابقه جام حذفی حضور ثابت در ترکیب این تیم داشته، مقابل موریرنسی هم حضور در 

جمع نفرات ذخیره را امتحان  کرد.
 

حادثهعجیببرایمهاجمسابقسپاهان
عماد رضا، مهاجم گلزن سال های گذشته سپاهان دچار حادثه ای در قایق سواری شد و جمجمه اش 
شکست. این مهاجم که یکی از گلزن ترین خارجی های لیگ برتر ایران محسوب می شود این روزها 
هدایت تیم جوانان عراق را برعهده دارد و همین چنــد روز پیش قراردادش به مدت دو فصل دیگر 
تمدید شده بود.عماد رضا که در کوفه مشغول قایق سواری بوده با حادثه عجیب واژگونی قایق مواجه 
شده و پس از انتقال به بیمارستان به اتاق عمل برده می شود. طبق اعالم رسانه های عراقی او دچار 

شکستگی خفیف در جمجمه اش شده و فعال تحت مراقبت در بیمارستان است.

مستطیل سبز

8لژیونردرراهبازگشت
بهلیگبرتر؟

چهار بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس و 
چهار لژیونر استقاللی در فصل جاری شرایط 
خوبی در تیم های اروپایی و عربی شان ندارند 
و این در سال جام جهانی اصال وضعیت خوب 
و خوشایندی برای آن ها نیست. کاوه رضایی، 
مهدی قائدی، محمد نادری و علی کریمی که 
به ترتیب در تیم های ادهارلی بلژیک، الشباب 
االهلی امارات، آلتای اســپور ترکیه و  الغرافه 
قطر بازی می کنند در فصل جدید یا نیمکت 
نشین بوده یا مصدوم شــده اند و از شرایط 
آرمانی دور هستند یا مثل نادری با این که در 
بیشتر بازی ها بازیکن ثابت بوده؛ اما تیمش 
شرایط خوبی ندارد و در لیگ 20 تیمی ترکیه در 

رده هجدهم است. 
محمد حسین کنعانی زادگان، احمد نوراللهی، 
شجاع خلیل زاده و مرتضی پورعلی گنجی که 
به ترتیب در تیم های االهلی قطر، الشــباب 
االهلی، الریان قطر و شــنژن چین بازی می 
کنند هم مثل چهار لژیونر اســتقاللی چندان 
شرایط خوبی در تیم های شان ندارند. به جز 
شجاع و کنعانی زادگان، دیگر بازیکنان مورد 
اشــاره به تناوب در فهرســت های تیم ملی 
بوده انــد و حاال با وضعیت نــه چندان خوب 
خود یا تیم شان نگران از دســت دادن جام 
جهانی قطر هســتند و برای همیــن باید در 
تابستان امسال یک انتخاب هوشمندانه و با 
سیاست داشته باشند و حتی برای از دست 
ندادن تیم ملی مبالغ هنگفت را هم از اولویت 
خارج کننــد. با توجه به وضعیــت فعلی این 
هفت لژیونرسرخابی، قطعا پیشنهاد خارجی 
جالبی برای آن ها وجود نخواهد داشت البته 
باز اوضاع محمد نادری بهتر از ســه نفر دیگر 
است چرا که عملکرد او نوسان زیادی نداشته 
و مشکل فقط اوضاع نامناسب تیمش است. 
با در نظر گرفتن دو عامــل جام جهانی قطر و 
نبود پیشنهاد خوب خارجی، چشم امید این 
بازیکنان احتماال  به لیگ برتر ایران خواهد بود 
و چه انتخابی بهتر از بازگشت به تیم های سابق 
و درخشش با پیراهن پرسپولیس و استقالل و 

دیده شدن توسط کادرفنی تیم ملی.

کالف قرار گرفتن در جمع سه تیم دوم برتر گروه ها 
با شکست  کنون  ا و  بود  پیچیده  اندازه  کافی  به 
تعاون برابر دحیل، طالیی پوشان دیار زاینده رود 
کافی برای صعود به لبته نا  دو پیش شرط الزم و ا

 دور بعد دارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

فوتبالیترین
سریالتاریخ

 »تدالســو« با طعم پشت 
پرده لیگ انگلســتان یک 
داستان فوتبالی جالب، پر 
از موقعیت های کمدی است 
که نگاه ما را به زندگی و کار 

تیمی تغییر می دهد. 

روئینگ ســوار شــماره یک ایران و شانس اصلی 
کسب مدال بازی های آســیایی راهی آذربایجان 
شد.بهمن نصیری، روئینگ سوار زنجانی و نفر اول 
تیم ملی تصمیم به مهاجــرت به آذربایجان گرفت. 
نصیری، قهرمــان روئینگ ســنگین وزن ایران و 
یکی از امیدهای اصلی کســب مدال در بازی های 
آسیایی هانگژو بود.ملی پوشــان قایقرانی هنگام 
خروج نصیری کنار  او در فرودگاه حضور داشتند و در 
صفحات شخصی خود، ضمن خداحافظی و آرزوی 
موفقیت برای هم تیمی خود، به ابراز تاسف از این 
اتفاق تلخ پرداخته و به مسئوالن ورزش کشور هشدار 

دادند.نصیری موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو 
نیز شــده بود، اما با توجه به اعزام تنها یک روئینگ 
ســوار به نفع نازنین مالیی کنار کشــید و از حضور 
در المپیک بازماند. وی پیــش از این یک بار دیگر 
تصمیم به مهاجرت به آذربایجان گرفته و رفته بود؛ 
اما با وعده ها و قول هایی که به او داده شد، تصمیم 
گرفت بازگردد. اکنون نصیری بار دیگر تصمیمش 
را گرفتــه و راهی آذربایجان شــده اســت.پاروزن 
زنجانی بنا به وعده مسئوالن قرار بود در آتش نشانی 
استخدام شود. بهمن مدتی هم به کار مربیگری رو 
آورد و تا آخرین روزهای قبل از مهاجرتش در اردوی 

تیم ملی حضور داشت و در کنار سایر پاروزنان تمرین 
می کرد. نصیری، سابقه مدال طالی قهرمانی آسیا 
در ماده سنگین وزن را در کارنامه داشت.در فهرست 
جدید نفرات دعوت شــده به اردوی تیم ملی برای 
حضور در بازی های آســیایی نیز نام بهمن نصیری 
به چشم نمی خورد که همین مسئله موید مهاجرت 

نصیری است.

برای حضور در مسابقات مقدماتی جهانی؛

یکورزشکاردیگرمهاجرتکرد!
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

کمک ۸0 درصدی دولت برای خرید 1۷3 اتوبوس
معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان گفت: ســال گذشته به رغم مشکالت مالی، ۱۷۳ دستگاه 
اتوبوس خریداری کردیم که دولت نیز در این راســتا در تامین ۸۰ درصد هزینه ها به ما کمک کرد.

محســن رنجبر در صحن علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه بر 
اســاس تصمیمات گرفته شده در حال 
تقویت مدهــای حمل ونقــل عمومی 
هســتیم، اظهار کرد:  مترو در روزهای 
جمعه نیــز به مــردم خدمت رســانی 
می کنــد.وی ادامــه داد: معاونــت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
باید تمــام ظرفیت هــای حمل ونقل از 
جمله مترو، تاکسی و اتوبوس را با هم 

ترکیب کند تا از کنار هم قرار گرفتن آن ها، شهروندان از خدمات رسانی مطلوبی در حوزه حمل ونقل 
عمومی برخوردار شوند.معاون مالی اقتصادی شــهردار اصفهان با بیان اینکه نگهداری سیستم 
حمل ونقل عمومی هزینه بر است، تصریح کرد: سال گذشــته به رغم وجود مشکالت مالی، ۱۷۳ 
دستگاه اتوبوس خریداری کردیم که دولت نیز در تامین ۸۰ درصد هزینه ها کمک کرد.وی با تاکید 
بر اینکه بازسازی اتوبوس ها در دستور کار مدیریت شــهری قرار دارد، خاطرنشان کرد: در تالش 
هستیم که زیرساخت ها را برای آینده توسعه دهیم تا خدمت رسانی مطلوبی در حوزه حمل ونقل 

عمومی به شهروندان ارائه شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

 تعرفه های جدید حمل ونقل عمومی
 پس از اعالم نظر هیئت تطبیق اجرایی می شود

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه پاسخ شورای اســالمی شهر درباره تعرفه 
خدمات حمل ونقل عمومی به هیئت تطبیق ارائه خواهد شــد تا جمع بندی نهایی در رابطه با نرخ 
تعرفه های مذکور انجام شــود، گفت: پس از اعالم نظر هیئت تطبیق نرخ های جدید اجرا خواهد 

شد.
 علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر، اظهار کرد: در 
این جلسه میزبان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان بودیم. در این نشست 
درباره اقدامات مشترک گفت وگو صورت گرفت و تفاهم نامه میان این مجموعه و مدیریت شهری 

که هفته گذشته به تصویب رسید، امضا و مبادله شد.
 وی با اشــاره به الیحه حمایت از ســاخت مجموعه فرهنگی در خیابان جی، گفــت: با توجه به 
نکات ارائه شده، با تخفیف ۵۰ درصدی به این مجموعه فرهنگی در مرحله صدور پروانه موافقت 
شد. سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان، گفت: الیحه پیشنهاد شــده در رابطه با شیوه نامه 
سرمایه گذاری در شهرداری اصفهان بررســی شد و به تصویب رســید. وی با بیان اینکه شورای 
اسالمی شهر اصفهان اسفند ماه سال گذشته سه نرخ در حوزه حمل ونقل عمومی را تصویب کرد، 
افزود: بخشی از مسیر قانونی این تعرفه ها در شورای اســالمی شهر طی شده بود و بخش دیگر 
مربوط به جمع بندی هیئت تطبیق در فرمانداری است، با توجه به سیاست های دولت و افزایش 
۵۷.۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، ابالغی به شهرداری ها ارسال شده بود که در تعرفه ها 
افزایش زیر ۳۰ درصد باشد، در این راستا توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان حمل ونقل 

عمومی و تامین مایحتاج زندگی و نیازهای خودرو مباحث مفصلی مطرح شد.

پولاصفهانیهاکجاخرجمیشود؟

از حوزه ترافیک تا  رفت و روب  شهر

مهدی آصالح، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان در گفت و گویی بــا »ایمنا« درخصوص بودجه 
شــهرداری، منابع درآمدی آن و مصارف بودجه صحبت کرده که در ادامه 

گزیده ای از آن را می خوانید:
کلیات بودجه شهرداری اصفهان به چه مواردی پرداخته است؟

بودجه تلفیقی سال ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته معادل 
۱۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان اســت که از این مبلغ ۱۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد 
تومان مربوط به شــهرداری و مبلغ ۱,۸۱۸ میلیارد تومــان خالص بودجه 
سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری است؛ بین بودجه شهرداری و 
سازمان های وابسته ارقامی مشترک به میزان ۳,۱۴۴ میلیارد تومان وجود 
دارد که با احتساب ارقام مشترک، بودجه سازمان ها معادل ۴,۹۶۲ میلیارد 
تومان می شود.کل منابع شــهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ برابر با مصارف 
سال برنامه ریزی شده و معادل ۱۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان است.بخش 
»درآمدها« بالغ بر ۸,۲۱۰ میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد منابع شهرداری 
اصفهان را تامین می کند که تنها از محل عوارضی تعیین شــده اســت که 
به موجب قانون کسب می شود و نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش 
داشته است؛ ســهمی برابر ۱۰ درصد معادل ۱,۲۳۴ میلیارد تومان از منابع 
درآمدی شــهرداری را بخش »واگذاری دارایی های ســرمایه ای« تامین 
می کند که تنها از منابع محل فروش و واگذاری اموال و دارایی های شهر و 

شهرداری جهت تامین منابع الزم شهرداری ها مشخص می شود.»واگذاری 
دارایی های مالی« مبلغی بالغ بر ۲,۲۳۰ میلیــارد تومان معادل حدود ۱۹ 
درصد از منابع بودجه ۱۴۰۱ شهرداری است که از منابع دریافت وام و تسهیالت 
یا فروش اوراق مشارکت به دست می آید.بخشی از مصارف شهرداری تحت 
عنوان »هزینه های جاری شــهرداری« برابر ۳,۰۱۹ میلیارد تومان و معادل 
۲۶ درصد از کل مصارف که بابت نگهداشــت ســطح خدمات شهر هزینه 
می شود، بخش دیگر مصارف تحت عنوان »تملک دارایی های سرمایه ای یا 
هزینه های عمرانی« برابر ۸,۱۵۲ میلیارد تومان و معادل ۷۰ درصد از مصارف 
شهرداری مانند ساخت پارک، توسعه شبکه حمل ونقل و سایر اقداماتی از 
این قبیل که باعث افزایش و توسعه زیرساخت های شهر و منجر به افزایش 
دارایی ها و سرمایه های شهر و شــهرداری می شود.بخش سوم مصارف با 
عنوان »تملک دارایی های مالی یا پرداخت اقســاط وام و بدهی ها« برابر 
با ۵۰۴ میلیارد تومان معادل چهار درصد مصارف شهرداری است که جهت 
بازپرداخت اقساط وام های دریافتی و بدهی های شهرداری هزینه می شود.

منابع درآمدی شهرداری اصفهان شامل چه مواردی می شود؟
درآمدها شــامل عوارض و بهای خدمات ارائه شــده و کمک دولت است و 
مشخص می کند که در یک ســال مالی چند درصد درآمدهای شهرداری از 
طریق ارائه خدمت به شهروندان و دریافت عوارض به دست آمده و چه میزان 
دولت در بودجه شهرداری سهیم بوده است.کل منابع شهرداری اصفهان در 

سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۹ 
درصد افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی 
شهرداری مبلغی بالغ بر ۶۱۶۸ معادل ۵۳ درصد از درآمدها، درآمد حاصل 
از خدمات و اموال شهرداری مقدار ۱,۸۸۲ میلیارد تومان معادل ۱۶ درصد از 
درآمدهای شهرداری اصفهان و کمک های دولت و سایرین بالغ بر ۱۶۰ میلیارد 
تومان معادل یک درصد از درآمدهای شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ را شامل 
می شود.۴,۳۷۲ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد از منابع درآمدی شهرداری 
اصفهان از درآمدهای ساختمانی و ۳,۸۳۸ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از 

منابع درآمدی شهرداری را درآمدهای غیرساختمانی تامین می کند.
مصارف بودجه شهرداری چه بخش هایی را شامل می شود؟

به طور کلی به میزان هزینه هایی که برای نگهداشــت و عمران شــهر باید 
پرداخت شود، مصارف شهرداری گفته می شود که برای فهم آسان تر، این 
هزینه ها به ســه دســته اعتبارات هزینه ای یا عمومی، تملک دارایی های 
سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود.اعتبارات هزینه ای یا 
عمومی با مبلغ ۳,۰۱۹ میلیارد تومان شامل اقداماتی همچون رفت وروب و 
نظافت روزانه معابر شهر، نگهداری فضای سبز و پارک ها، کنترل و مدیریت 
ترافیک شــهری و نگهداری تجهیزات ترافیکی نظیر چراغ ها و دوربین ها 
و ســامانه های هوشــمند ترافیکی، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و 
ورزشی، کمک و تامین مالی سازمان های خدمات رسان مثل آتش نشانی، 
اتوبوســرانی و شــرکت مترو، ســهم ۲۶ درصدی در مصارف شــهرداری 
دارد.بخش دوم مصارف بودجه شــهرداری مربوط بــه تملک دارایی های 
سرمایه ای است که مبلغی معادل ۸,۱۵۲ میلیارد تومان و ۷۰ درصد از کل 
مصارف بودجه شــهرداری را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل 
رشد ۵۱ درصدی داشته اســت؛ در واقع این بخش از مصارف شهرداری به 
فعالیت هایی اطالق می شود که پس از اتمام کار به مجموعه دارایی های شهر 
می افزاید، برای مثال هزینه هایی که بابت احداث یک خیابان صرف می شود 
پس از تکمیل و بهره برداری از آن معادل هزینه صرف شــده بر دارایی ها و 
سرمایه های شهر اضافه می شود.بخش سوم مصارف شهرداری با عنوان 
تملک دارایی های مالی است که شامل بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
دریافتی یا بازپرداخت اصل سود مشارکت یا بازپرداخت بدهی به پیمانکاران 
می شود و با عنوان »دیون عمرانی« ثبت شده است. این بخش از مصارف با 
۵۰۴ میلیارد تومان معادل چهار درصد از کل مصارف شهرداری برنامه ریزی 

شده و نسبت به سال قبل ۱۲۷ درصد رشد داشته است.
این مصارف در چه حوزه هایی است؟

مصارف بودجه شهرداری در حوزه ترافیک مبلغ ۴,۷۱۳ میلیارد تومان معادل 
۴۰ درصد از مصارف کل، حوزه خدمات شهری با ۲,۲۷۳ میلیارد تومان معادل 
۱۹ درصد، حوزه مالی اقتصادی با ۱,۵۷۴ میلیارد تومان معادل ۱۳ درصد، 
حوزه برنامه ریزی با ۱,۴۱۱ میلیارد تومان معــادل ۱۲ درصد از کل مصارف 
بودجه، حوزه فرهنگی بــا ۸۶۱ میلیارد تومان معادل هفــت درصد، حوزه 
شهرســازی با ۴۶۷ میلیارد تومان معادل چهار درصد، حوزه عمران با ۲۸۰ 
میلیارد تومان معادل دو درصد و حوزه شهرداری با ۱۰۶ میلیارد تومان معادل 

یک درصد از کل مصارف بودجه است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: با نزدیک شــدن به هفته کارگر،   الزم 
است که شهرداری اصفهان به جای برگزاری برنامه ها 
و مراسم نمادین،  صیانت از حقوق کارگران را در اولویت 
قرار دهد. میثم مداحی در دیدار با شهردار اصفهان در 
آستانه هفته کارگر اظهار داشت: شهرداری اصفهان از 
بزرگ ترین مجموعه های دارای  شاغالن کارگر  است 
که الزم است تشکل های کارگری، شورای اسالمی کار، 
انجمن اسالمی کار و جامعه اسالمی کار دراین مجموعه 
تشکیل شود.وی بیان داشت: شکل گیری تشکل های 

کارگری باعث ســاماندهی بهتر مسائل و مشکالت 
احتمالی کارگران، مشــارکت در حل وفصل مســائل 
، مشــکالت و اختالفات بین کارگران بــا کارفرمایان، 
افزایش میزان مشارکت کارگران و بهره وری از طریق 
انعقاد پیمان های دسته جمعی و قراردادهای پاداِش 
افزایش تولید و پیگیری امور آموزش و ارتقای کارگران 
می شود.سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان افزود: هفته گرامیداشت کارگر فرصتی 
برای مطالبه گری کارگــران و تریبونی بــرای تبیین 
خواسته های کارگران است که  خواسته های آنها باید 
به صورت عملی محقق شود.وی افزود: اقداماتی که 
در هفته کارگر توسط شــهرداری انجام می شود نباید 
محدود به اجرای برنامه  و مراســم  نمادین شود بلکه 
عالوه بر فضاسازی شهری، میبایست در جهت صیانت 

از حقوق کارگران نیز باشــد.مداحی بــا بیان اینکه در 
شهرداری اصفهان و شرکت های اقماری آن  حدود ۱۱ 
هزار نفر کارگر اشتغال دارند، گفت: اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل از مطالبات کارگران این مجموعه است.
وی تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل باعث رفع 
تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، جلوگیری 
از بهره کشی از کارگران و مشخص شدن شرح وظایف 
شغلی و جایگاه تخصصی کارگران خواهد شد.شهردار 
اصفهان نیز در این دیدار با بیــان اینکه موضوع طرح 
طبقه بندی مشاغل در سطح شهرداری به صورت جدی 
در حال پیگیری است، گفت: در مجموعه آتش نشانی 
اصفهان ایــن موضوع بــه زودی وارد مراحل اجرایی 
خواهد شد و طرح در سایر زیرمجموعه های شهرداری 

نیز در دستور کار است.

سرپرست اداره کل تعاون اصفهان:

شهرداری،  صیانت از حقوق کارگران را در اولویت امور خود قرار دهد

دوران شکوه صنعت گردشگری اصفهان تکرار می شود؟

فصل تماشای شهر
در بحث توسعه زیرساخت های گردشگری، اصفهان شهر گردشگرپذیری است و در تعطیالت نوروزی 
روزانه چند هزار نفر در این شــهر تردد دارند که از ابنیه و اماکن تاریخــی اصفهان بازدید می کنند. در 
این راستا نیاز اســت که زیرساخت های 
گردشگری اصفهان توســعه یابد، البته 
رونق و توســعه زیرساخت ها تنها وظیفه 
شهرداری اصفهان نیست، بلکه شهرداری 
در کنار سایر دستگاه ها باید فعالیت های 
خود را انجام دهد، هر چنــد که فعالیت 
مناســبی در این حوزه انجام شده است 
و در روزهای آخر سال مصوبه ای در مورد 
کمک به احداث مجموعه های گردشگری 
به ویژه هتل ها در ســطح شــهر اصفهان 
داشــته ایم و این موارد مقدمه ای برای افزایش زیر ساخت هاســت. باید توجه کــرد در حال حاضر 
اصفهان در شــرایط بعد از کرونا قرار دارد و به مدت دو ســال هموطنان در محدودیت های کرونایی 
بودند و در اصفهان آن طور که باید تردد گردشگر در ایام مختلف سال وجود نداشته و الزم است تمام 
دســتگاه های مرتبط تالش ویژه ای برای رونق این حوزه داشته باشند.با تزریق واکسن های کرونا و 
رعایت پروتکل های بهداشتی سطح سفر به استان اصفهان در تعطیالت نوروزی امسال ارتقا یافته است 
و باید تالش کنیم عالوه بر سفرهای نوروزی، در طول سال به خصوص فصل بهار و تابستان نیز حضور 
گردشگران در سطح شهر اصفهان به صورت پررنگ وجود داشته باشد، بنابراین  باید زیرساخت های 
گردشگری بهبود و افزایش یابد.در حال حاضر برنامه های فرهنگی مناسبی در اصفهان اتفاق می افتد 
و نیازمند تقویت زیرســاخت های الزم برای این برنامه ها خواهیم بود تا شاهد برنامه های کامل تر و 
بهتری باشیم. تاکید شورای ششــم اصفهان به شــهردار اصفهان نیز توجه به این مورد بوده است و 
شورای اسالمی شــهر رصدهای الزم را در این بخش انجام می دهد تا مدیریت شهری برای توسعه 
زیرساخت های گردشگری اقدامات الزم را انجام دهد. کارکنان در بخش خدمات ایمنی و کمیته های 
مختلف شهرداری زحمات فراوانی را بر دوش دارند، در کنار این موارد نیاز است که از نیروهای داوطلب 

و جهادی در بخش توسعه زیرساخت های فرهنگی شهر اصفهان و بخش های دیگر استفاده شود.

اولویت بندی اقدامات فرهنگی سال 1401 
ابتدایی ترین اولویت فرهنگی استفاده از مجموعه های فرهنگی برای برنامه های فرهنگی در سطح 
شهر اصفهان است. اگر کاهش تصدی گری ها اتفاق بیفتد، مشارکت پذیری شهروندان را به همراه 
دارد و هر فعالیتی که به شــهروندان واگذار شــده با کمترین هزینه و به نحو مطلوب انجام شــده 
است، شورای ششم با هدف گذاری سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تالش می کند با افزایش مشارکت پذیری 

شهروندان اتفاق های خوبی را در شهر اصفهان رقم بزند.

رویکرد شورای اسالمی شهر اصفهان
رویکرد شورای ششم اصفهان در ســال ۱۴۰۱ خدمت به مردم شــهر اصفهان به خصوص در نقاط 
کم برخوردار است و توصیه ها و برنامه ها بیشتر برای ارتقای سطح خدمت در این مناطق بوده است. 
مطالبه گری شورای ششم شــهر نیز در این بخش خواهد بود تا عدالت محوری در خصوص شهر و 
شهروندان تحقق یابد، اگر در حوزه ای کاستی هایی وجود داشته باشد، قطعا این کاستی ها مطرح 
می شود تا کیفیت خدمت رسانی در سطح شهر برای شهروندان ارتقا یابد.در نهایت نیازهایی در سطح 
شهر اصفهان مانند مقابله با آلودگی هوا، مشکالت زیســت محیطی، خشکسالی زاینده رود وجود 
دارد و رفتن به این سمت و انجام فعالیت برای کاهش مشکالت مد نظر شورای اسالمی شهر است 

تا شهر اصفهان شهری پر از آرامش برای شهروندان باشد.

با مسئولان

خبر روزسوژه روز

رییس  شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

میز خدمت؛ مکمل مالقات 
مردمی و کمیته های نظارتی

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
اســتقرار »میز خدمت« در مصالی نماز جمعه 
اتفاق خوبی  بوده و مدیریت شــهری به سراغ 
شهروندان رفته است تا پاسخگوی چالش ها 
و مشکالت آنها باشــد، در واقع »میز خدمت« 
مکمل مالقات مردمــی و کمیته های نظارتی 
شــورای ششم شــهر اصفهان اســت.محمد 
نورصالحــی با اشــاره به احصای مشــکالت 
مردمی در »میز خدمت« شــهرداری اصفهان 
در مصالی نمــاز جمعه، اظهار کــرد: طی چند 
روز گذشته فعال شدن »میز خدمت« در نماز 
جمعه برای رســیدگی به مشکالت مردمی به 
شهروندان اطالع رسانی شــده بود.وی با بیان 
اینکه تعدادی از معتمدان محــالت برای ارائه 
مشکالت مردمی از محالت شــهر اصفهان به 
»میز خدمــت« مدیریت شــهری در مصالی 
نمــاز جمعه مراجعه داشــتند، ادامــه داد: در 
مجموع حدود ۸۰ درخواســت از شهروندان به 
»میز خدمت« مدیریت شهری اصفهان برای 
رسیدگی ارائه شد و مراجعه کننده ها از مناطق 

مختلف بودند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح 
کرد: از سوی مدیریت شــهری به شهروندان 
اطالع رســانی شــده بود که محالتــی مانند 
ملک شهر، خوراسگان و رهنان که برخوردار از نماز 
جمعه مستقل هستند، در هفته های آینده در 
نماز جمعه همان محالت مدیریت شهری برای 
رسیدگی به مشکالت مردمی حضور می یابند.

وی با تاکید بر اینکه در مصالی نماز جمعه بیشتر 
افراد مراجعه کننده به »میز خدمت« شهرداری 
اصفهــان از مناطق مرکزی، جنوبی و شــمال 
اصفهان بودند، گفت: درخواست های شهروندان 
 رســیدگی به رفع نیازهــای آنهــا در محالت
  بود، بعضی از درخواســت ها مانند آســفالت
  محلــه عمومی و تعــدادی از درخواســت ها

 نیز شخصی بود، برخی افراد درخواست هایی 
در مورد امالک شــخصی خود ارائــه دادند و 
خواســتار صدور پروانه و یا رفع مشــکالت در 

ساخت وساز بودند.

در سال جاری انجام می شود؛

راه اندازی سامانه جدید توزین بار در اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: یکی از معضالت شایع در حمل ونقل بار، بارگیری بیش از ظرفیت ناوگان است که بر ایمنی و تصادفات 
تاثیر می گذارد، به همین منظور امسال سامانه های جدید توزین هوشمند ناوگان بار در حال حرکت )WIM( در شهر اصفهان راه اندازی خواهد شد. سیدعلی عبدالهی 
اظهار کرد: در حوزه حمل ونقل بار، اجرای فاز دوم طرح محدوده زمانی و مکانی تردد ناوگان حمل ونقل بار درون شهری در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: پیرو اجرای 
فاز اول طرح محدوده و زمانی تردد برای ناوگان باری باالی ۱۰ تن در سال های قبل، اجرای این طرح برای ناوگان باری زیر ۱۰ تن در سال جاری در دستور کار سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار قرار گرفته است.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در طرح محدوده و زمانی تردد برای ناوگان باری 
زیر ۱۰ تن، پیرو الزامات قانونی از سوی نهادهای باالدستی و به منظور ارتقای سطح ایمنی جابه جایی بار، کاهش خطرات جانی و خسارات مالی ناشی از تصادفات، 
افزایش ظرفیت ترافیکی معابر، کاهش ناهنجاری های دیداری و شنیداری ناشــی از تردد خودروهای حمل بار برای ناوگان حمل ونقل بار به تفکیک ظرفیت های 

مختلف، در رینگ های چهارگانه تعریف شده در شهر، محدوده و زمان های مجاز تردد مشخص شده است و برای هریک از آنها مجوز تردد صادر می شود.

عکاس باشی زنان 
اصفهان درگذشت

گوهر کرمــی از نخســتین زنان 
عکاس اصفهان بر اثر کهولت سن 
درگذشت. نخســتین زن عکاس 
اصفهان اشرف السادات مقصودی 
بود و گوهر کرمی ۱۵ سال بعد یعنی 
در دهه ۳۰ و در شــرایطی که هنوز 
سنت و عرف جامعه برای عکاسی 
مردان از زنان محدودیت قائل بود 

به این حرفه مشغول شد.

وز عکس ر
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جهادگران عرصه تولید فوالد مبارکه، فروردین ماه را به ماه طالیی تولید مبدل کردند 
و با ثبت رکوردهای غرورآفرین، کارنامه درخشــانی از تولیــد را به ارمغان آوردند.

عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه با اشاره به ثبت رکوردهای 
ماهیانه تولید در نواحی مختلف این شرکت اظهار کرد: با عنایت به اینکه شعار سال 
از ســوی مقام معظم رهبری مزین به نام »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
شــده، فوالدمردان شــرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی های دقیق، موفق شدند 
همچون سال های قبل با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و در راستای تحقق 
شعار سال، در ارتقای تولید کشــور افتخارآفرینی کنند.وی افزود: با اقداماتی که 
توسط تالشگران عرصه تولید در سال گذشته برای تعمیرات و آماده سازی خطوط 
تولید و هماهنگی میان نواحی مختلف جهت تحقق هم افزایی هرچه بیشتر برای 
بهبود شرایط فرآیندها و آماده کردن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید حداکثری با 
بیشترین توان انجام شد، در فروردین ماه شاهد رکوردشکنی های متعدد در اکثر 
نواحی تولیدی شرکت و خلق حماســه ای کم نظیر بودیم.اکبری محمدی اذعان 
داشت: عوامل متعددی در به وقوع پیوستن این رکورد موثر بود، ولی به نظر می رسد 
مهم ترین عامل، هم افزایی همه قسمت های شرکت و همدلی سرمایه های انسانی 
شرکت در تمام سطوح عملیاتی و مدیریتی و به خدمت  گرفتن همه ظرفیت های 

فرآیندی شرکت در حمایت از خطوط تولید در راستای تحقق این دستاوردها بود.

تولید 752 هزار و 350 تن  آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی
تالشگران فوالد مبارکه موفق شــدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه در واحد احیای 
مستقیم شــماره  یک به میزان 483 هزار و ۹30 تن و در واحد احیای مستقیم 
شــماره 2 به میزان 268 هزار و 420 تن، درمجموع با تولید 752 هزار و 350 تن 
آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه ناحیه آهن سازی شرکت فوالد 
مبارکه رقم بزنند.رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیای مســتقیم شــماره 1 در 
فروردین ماه 138۹ به میــزان 480 هزار و 705 تن، واحد احیای مســتقیم 2 در 
فروردین ماه 1400 به میزان 264 هزار و 460 تن و درمجموع به میزان 72۹ هزار و 
254 تن آهن اسفنجی در فروردین ماه 1400 به ثبت رسیده بود.داریوش رشیدی، 
مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: نقش سرمایه های انسانی 
و انگیزه همکاران ما در ناحیه آهن سازی در رســیدن به رکوردهای تولید روزانه و 
ماهیانه انکارناپذیر است. در واقع مسئولیت پذیری تالشگران ناحیه آهن سازی 
فوالد مبارکه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده عامل مهمی در ثبت این 
رکورد ارزشمند بود.وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی های دقیق و فراهم سازی 
مقدمات الزم برای دست یابی به رکوردهای تولید افزود: آماده سازی تجهیزات، 
شناسایی گلوگاه های خط تولید، بهینه سازی، اجرای تعمیرات مناسب و... گوشه ای 
از اقداماتی است که برای رســیدن به این افتخارات باید صورت پذیرد. از طرفی، 
کیفیت گندله ای که در واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه در حال تولید است 
نیز از نکات مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.مدیر ناحیه آهن سازی 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در کنار این، ذخیره سازی و میکس گندله 
ورودی به واحد شهید خرازی و واحد احیای مستقیم شماره 1 نیز از ماه های قبل 
برنامه ریزی شده بود تا در زمان مقرر بتوانیم با حداکثر توان کار کنیم و در مسائل 
کیفی با توجه به افزایش تولید، پارامترهای مختلف را در حدود استاندارد کنترل 

کردیم تا در نهایت بتوانیم محصوالت باکیفیتی تولید کنیم. نکته دیگر رسیدن به 
این رکوردها با رعایت مسائل ایمنی است و با افتخار اعالم می کنیم که این رکوردها 
بدون بروز هیچ حادثه ای به دست آمده که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است.

وی اذعان داشت: این رکورد ارزشــمند تولید مقدمه ای برای واحد فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه اســت تا بتواند در تولید فوالد خام به رکوردهای 
هدف گذاری شده دست یابد. این موضوع نشان از کیفیت باالتر از میزان استاندارد 

محصوالت در ناحیه آهن سازی این شرکت است.

تولید 751 هزار و 100 تن تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
غیورمردان ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با تولید 
751 هزار و 100 تن تختال در فروردین ماه سال جدید توانستند از رکورد قبلی تولید 
ماهیانه به میزان 712 هزار و 361 تن تختال که در مهرماه 1400 محقق شــده بود 
عبور کنند و خودباوری را به منصه ظهور برسانند.قاســم خوشدل پور، مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه در این خصوص بیان کرد: 
تالش شبانه روزی، برنامه ریزی و درایت غیورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم و دیگر واحدها ازجمله تعمیرات و خرید، منجر به تحقق این رکوردشکنی ها 
در تولید شد.وی عنوان داشت: این تالش ها از اسفندماه 1400 با همکاری مدیران 
ارشد شرکت و با آماده سازی و ذخیره سازی مواد اولیه تحقق یافت و تالشگران 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نخستین روز فروردین ماه برای رسیدن به 
رکورد ماهیانه تمام تالش خود را به کار گرفتند.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: در این میان 3 رکورد تولید روزانه به صورت 
متوالی شامل تولید 153، 155 و 160 ذوب به همت تالشگران ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم اتفاق افتاد که رکورد بسیار قابل توجهی بود.وی با بیان اینکه 
این رکوردها نشان از تمرکز سرمایه های انســانی برای رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده اســت، ادامه داد: ازآنجاکه این رکوردها با برنامه ریزی و درایت الزم 
انجام شد، این امر برای غیورمردان ناحیه فوالدسازی کار سختی نبود و همکاران 

ما نشان دادند که در این ماه و ماه های آینده با افزایش بهره وری و افزایش انگیزه، 
اهداف بزرگی را محقق می کنند.خوشدل پور اظهار داشت: رسیدن به رکورد تولید 
751 هزار و 100 تن تختال در فروردین ماه که به میــزان 31 هزار تن )5.5درصد( 
بیشتر از رکورد قبلی بوده و نسبت به فروردین ماه سال قبل حدود 50 هزار تن )7 
درصد( افزایش یافته، به دلیل افزایش بهره وری سرمایه های انسانی و برنامه ریزی 
برای آماده سازی تجهیزات، تعمیرات چابک و... است.وی اضافه کرد: الزم است 
از مدیریت ارشد شرکت، معاونین و همچنین تامین کنندگان ناحیه و پیمانکاران 
که نقش مهمی در رســیدن به این موفقیت داشته اند، تشکر و قدردانی کنم؛ این 
موفقیت حاصل یک کار تیمی با انجام شــات دان های چابک و سریع بود و این 
موضوع کمک زیادی به ما در ادامه مسیر رکوردزنی ها  کرد.مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه یادآور شــد: تولید ماهیانه 751 هزار و 
100 تنی تختال که حدود 151 هزار تن )حــدود 25 درصد( از ظرفیت نامی ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم بیشتر اســت، با افزایش بهره وری سرمایه های 
انسانی محقق شده است.وی تاکید کرد: دست یابی به این رکوردها در فروردین ماه 
سال جاری، بدون بروز حادثه انجام شــده و عالوه بر این، کیفیت محصوالت نیز 
مطابق استانداردهای موجود بوده است؛ در حقیقت ما با این حجم از تولید موفق 
شدیم برخی از سفارش های معوق اسفندماه سال گذشته، سفارش های فروردین 
و مقداری از سفارش های اردیبهشت را برای مشــتریان تولید و نیاز آنان به این 

محصول ارزشمند را تامین کنیم.

تولید  بیش از 504 هزار  تن کالف گرم در ناحیه نورد گرم
فوالدمردان ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه در نخستین ماه از سال جدید موفق شدند با 
تولید 504 هزار و 322 تن کالف گرم رکورد تازه ای به ثبت برسانند و رکورد قبلی تولید 
ماهیانه کالف گرم به میزان 500 هزار و 272 تن را که در فروردین 13۹8 رقم خورده 
بود، ارتقا دهند.علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در این 
خصوص اظهار کرد: جهادگران عرصه تولید در ناحیه نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه، 

پس از توفیق ثبت رکورد روزانه در 20 فروردین ماه سال جاری، موفق شدند رکورد 
تولید ماهیانه جدیدی به ثبت برسانند و برگ زرین دیگری به مجموعه افتخارات 
گروه فوالد مبارکه بیفزایند.وی افزود: این دستاورد غرورآفرین را که نتیجه همدلی، 
همت و تالش تمامی کارکنان ناحیه نورد گرم است به کلیه همکاران، ذی نفعان و 

شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم.

تولید 20 هزار و 715 تن کالف سرد در ناحیه نورد سرد
تالشگران خط اصالح شماره 4 خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
توانســتند با ثبت رکورد تولید 20 هزار و 715 تن کالف ســرد اصالح شــده برای 
نخســتین بار از ابتدای راه اندازی تاکنون، رکورد تولید در این خط را جابه جا کنند.

محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار   و    نهایی  شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
خطوط نهایی ناحیه نورد سرد ایستگاه پایانی تولید محصوالت سرد در این ناحیه 
و در خطوط تولید فوالد مبارکه اســت و به نوعی ویترین محصوالت این شرکت 
محسوب می شود.وی در ادامه افزود: ارتقای کمی و کیفی محصوالت فوالد مبارکه 
عالوه بر نظارت و کنترل دائمی محصول و انطباق آن با الزامات مشــتری در این 
خطوط از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت که با تالش کارکنان در ناحیه نورد 
سرد این شرکت، خط اصالح شماره 4 توانست تبلور بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص رفع موانع تولید باشد و به سقف جدیدی در تولید محصول سرد فوالد 
مبارکه دست یابد که این مهم گواه الطاف الهی و عزم و اراده جمعی کارکنان بوده 
و نشــان دهنده توانایی های بالقوه و بالفعل این خطوط در کسب موفقیت های 

آتی است.

تولید140 هزار و 31 تــن کالف گرم و 133 هزار و 69 تن  آهن اســفنجی در 
مجتمع فوالد سبا

افتخارآفرینان مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه در ماه جاری با تولید 140 هزار و 
31 تن کالف گرم موفق شدند رکورد تولید ماهیانه را به ثبت برسانند و رکورد قبلی 
تولید ماهیانه کالف گرم به میزان 131 هزار و 1۹0 تن را که در اردیبهشت ماه 13۹۹ 
محقق شده بود، ارتقا دهند.محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا در 
مورد کسب رکورد ماهانه تولید در فوالد سبا اظهار کرد: تالشگران مجتمع فوالد سبا 
در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« موفق به رکوردشکنی در تولید آهن 
اسفنجی و کالف گرم شدند.وی افزود: تالشگران مجتمع فوالد سبا در فروردین ماه 
1401 موفق شدند 133 هزار تن آهن اسفنجی و 140 هزار تن کالف گرم تولید کنند 
و این رکورد در حالی به ثبت رســید که 120 هزار تن از این میزان، با ضخامت های 
2 میلی متر و کمتر از 2 میلی متر تولید شده است و عرضه این محصوالت به بازار 
موجب افزایش تولید و اشتغال آفرینی در صنایع پایین دستی خواهد شد.مدیر 
مجتمع فوالد سبا متذکر شد: وجود سرمایه های انســانی دانشی و مهارتی، رمز 
موفقیت فوالد ســبا در دست یابی به این رکوردهاســت و به همین خاطر از همه 
همکاران و پیمانکاران شاغل در فوالد سبا تشــکر و قدردانی می کنم. امیدواریم 
با بهره گیری از توان شــرکت های دانش بنیان در جهت توسعه سبد محصوالت و 
کاهش هزینه ها و اســتفاده بهینه از انرژی، در مسیر خودکفایی و تولید گام های 

موثری برداریم.

فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

پایانی شیرین برای گروه فوالد مباركه در نخستین ماه سال

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

رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا، درباره برنامه »زندگی پس از زندگی« می گوید: بحث مرگ و حاالت قبل و بعد از مرگ، 
جزو پیچیده ترین مباحث دینی است و به جرأت می توان گفت که علمای ما قادر به پاســخ به خیلی از سواالت درباره جزئیات حاالت مرگ و 
حیات پس از مرگ نیستند. حجت االسالم رضا غالمی، در بخش هایی از انتقاد به این برنامه گفته است: ما متعهد هستیم، از شکل گیری تصاویر 
غیردقیق و مغشوش درباره دین از جمله درباره حیات پس از مرگ که یک مسئله کلیدی در تعالیم اسالمی است، جلوگیری کنیم. گرایش برخی 
از مردم به معنویت با دیدن این نوع برنامه ها، دلیل نمی شــود که رضایت دهیم هر تصویر نادرستی به اسم دین در اختیار مردم قرار گرفته و جا 
بیفتد. بنده قصد ندارم خوبی های برنامه تلویزیونی »زندگی پس از زندگی« را نفی کنم و درباره زحمات دوستان صداوسیما بی انصافی کنم. این 
برنامه نقاط قوتی هم دارد و خدمات ارزنده ای نیز به ویژه در ساحت مرگ اندیشی ارائه داده هرچند انتظار می رفت تحت نظر یکی از اندیشمندان 
برجسته  این عرصه طراحی و اجرا  شده و سوء برداشت هایی که به وجود می آورد، رفع شود.راویان محترم در برنامه »زندگی پس از زندگی«، هیچ 
یک از دنیا نرفته و مرگی به معنای دقیق علمی برای شان اتفاق نیفتاده است. به بیان واضح تر، فردی که روایتگر است هیچگاه نمرده و به اصطالح، 
از دنیای مردگان برنگشته، بلکه هر آنچه مشاهده کرده در زمان حیات خود )هر چند یک حیات ضعیف( رقم خورده است. از همین جهت، تعبیر 
مرگ موقت نیز برای این افراد تعبیر دقیقی نیست.این عزیزان در زمان  مشاهدات ذهنی خود زنده هستند و مکانیزم مغزشان با استفاده از انبار 
ذهنی، فعل و انفعاالت شیمیایی و از همه  مهم تر، صورت بندی خیال این تصاویر را شبیه خواب برای شان ایجاد می کند و تنها افراد کمی ممکن 
است مشاهدات ذهنی شان به جهت درجات روحی ممتازی که دارند، صادق باشد.این پدیده که در برنامه تلویزیونی »زندگی پس از زندگی« 
شاهد آن هستیم، یک امر فیزیکی است و نه متافیزیکی. در واقع همانطور که اشاره کردم، برای عموم مردم، این دستگاه پیچیده و شکوهمند مغز 
است که انسان  را در این ساحت قرار می دهد و هر آن چه در این دستگاه رخ بدهد، یک رخداد فیزیولوژیکی است و قراردادن آن در عالم  متافیزیک 
اشتباه است. مسئله اصلی این است که این  مشاهدات، در ردیف خواب عمیق قابل تعریف است. یعنی فرد، شهود در بیداری که ندارد بلکه هر 
آنچه مشاهده می کند متعلق به زمان بیهوشی یا کماست.در آخر اینکه افرادی که در این برنامه ها روایتگری می کنند به هیچ وجه دروغگو نیستند 
بلکه عمدتا انسان های خوب، راستگو و رقیق القلب به شمار می روند که واقعا درصدد بیان مشاهداتی هستند که در حالت بی هوشی به ویژه کما 
آن را تجربه کرده اند. پس این  روایت ها نه دروغ است و نه بی ارزش، ولی از توضیحات قبلی بنده روشن می شود که ارتباط دهی همه آن ها به روح 
و عالم برزخ فاقد ادله روشن است. ضمنا روح یک امر مجرد است و تقلیل آن از سوی بعضی به یک دستگاه متافیزیکی ادراکی که پس از مرگ 

از جسم جدا می شود نیز در جای خود محل تامل است و با نظریات برخی فالسفه بزرگ مانند مرحوم مالصدرا در تغایر آشکار  قرار می گیرد.

صفحه رسمی اینســتاگرامی زنده یاد حبیب محبیان که به دست خانواده 
او اداره می شود، از تخریب آرامگاه این خواننده در روستای نیاسته رامسر 
خبر داد.فرزند حبیب، در این صفحه اینستاگرامی، درباره این ماجرا نوشته 
اســت: »همه ما می دانیم که چه نوع افرادی این کار را کرده اند. این اولین 
بار نیست. هر کســی که به حقوق و حریم پدرم تجاوز می کند، می داند که 
می تواند از پسش بر بیاید. در این مورد، دوربین هایی وجود دارد که می تواند 
مجرم رو نشان بدهد. ولی متاسفانه قانون با ما نیست.«همچنین همسر 
حبیب محبیان، در ویدئویی که منتشــر شــده اســت، در این باره توضیح 
می دهد: »پس از دیدن این وضعیت، من از مســئوالن گورستان توضیح 
خواستم که چرا چراغ های اطراف مزار حبیب شکسته است؟ گفتند دو نفر 
از اهالی این جا )روستای نیاسته( با هم حرف شان شده و یک نفرشان بر 
اثر عصبانیت، این ها را شکسته اند. این پاسخ خیلی مبهم و بچه گانه بود.« 
وی  ادامه می دهد: »راستش اصال ما نمی خواستیم حبیب را این جا دفن 
کنیم. زادگاه او، شمیران تهران بود و همان جا هم بزرگ شده بود. ما نزدیکی 
رامسر، تنها یک ویال اجاره کرده بودیم و پیوند دیگری با این جا نداشتیم. 
واقعیتش، به ما اجازه داده نشد پیکرش را به زادگاهش ببریم. چون حبیب 
و من کسی را نداشــتیم که بتواند برای ما کاری بکند، پیکرش را همین جا 
دفن کردیم.«همســر حبیب می گوید: »این دومین بار اســت که به این 
آرامگاه آسیب زده اند. اگر کســانی در روستای نیاسته ناراحت هستند، ما 
می توانیم پیکر حبیب را ببریم. البته از کسانی که به شوهر من لطف دارند، 

سپاسگزارم. او به همه مردم تعلق دارد.«

با اعتراض رهبر اپوزیســیون ترکیه به قیمت های باالی انرژی و ندادن پول برق، 
مقامات ترکیه برق منزل او را قطع کردند. »کمال قلیچداراوغلو« رهبر حزب مردم 
جمهوری خواه ترکیه که برجسته ترین اپوزیسیون این کشور محسوب می شود، در 
اوایل سال جاری سوگند یاد کرده بود تا زمانی که دولت ترکیه افزایش قیمت برق 
خانگی را لغو نکرده، قبض برق خود را پرداخت نکند.با اعتراض رهبر اپوزیسیون 
ترکیه به قیمت های باالی انرژی و ندادن پول برق، مقامات ترکیه برق منزل او را 

قطع کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، »کمال قلیچداراوغلو« رهبر حزب مردم 
جمهوری خواه ترکیه که برجسته ترین اپوزیسیون این کشور محسوب می شود، در 
اوایل سال جاری سوگند یاد کرده بود تا زمانی که دولت ترکیه افزایش قیمت برق 
خانگی را لغو نکرده، قبض برق خود را پرداخت نکند.وی در ویدئویی که روز پنجشنبه 
در توئیتر خود منتشر کرد،  اعالم کرد که برق منزلش قطع شده است.از یکم ژانویه 
که مقامات ترکیه تعرفه برق را به میزان زیادی افزایش دادند، مشترکین خانگی و 
تجاری با قبوض گزافی مواجه شده اند.این افزایش قیمت ها اعتراضاتی را رقم زد 
و بسیاری از کسب وکارهای خرد قبوض خود را بر شیشه مغازه خود چسبانده اند تا 
نشان دهند که چقدر به تعطیلی نزدیک هستند.دولت ترکیه برای تلطیف این فشار، 
طرح هایی ارائه کرد، از جمله بازنگری در سقف میزان مصرف منصفانه خانگی و 
تجاری. )حد مصرف منصفانه، میزانی اســت که اگر برق مصرفی مشترک از آن 
باال بزند، مشمول تعرفه های گران تری خواهد شد.(اما قلیچداراوغلو در حمایت 
از 3.5 میلیون خانوار ترکیه که سال گذشــته به دلیل عدم پرداخت قبوض خود، 
از برق بی بهره مانده اند، از ماه فوریه قبض برق خود را پرداخت نکرده اســت.این 
سیاستمدار 73 ساله همچنین مدعی شــده که قیمت انرژی در 3 سال گذشته 

بیش از 400 درصد افزایش یافته است.

چرا برنامه تلویزیونی »زندگی پس از  زندگی« وجاهت دینی ندارد؟ اعتراض همسر  یک خواننده به تخریب آرامگاهش ترکیه، برق منزل رهبر اپوزیسیون  را قطع کرد
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