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8 صفحه
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قیمت: 3000 تومان

برداشت گل محمدی در استان امسال هم با رشد باالیی مواجه بوده است؛

فرصت خوشبوی اقتصاد اصفهان

معاون استاندار مطرح کرد:
 استفاده از همه ظرفیت ها 

برای حل مشکل کارخانه کاشی

ابالغ 360 طرح توسط 
 اداره کل طراحی 
شهرداری اصفهان

با متخلفان رهاسازی 
مواد آالینده در  زاینده رود 

برخورد می شود

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان:

دریچه های سد 
 زاینده رود تا ۹

 اردیبهشت باز بماند

»فوالد مبارکه« 
طالیه دار عصر 
دانش بنیان

در ماه مبارک رمضان، نیکوکاران اصفهانی حمایت 
بیش از10 هزار فرزند یتیم را به عهده گرفتند؛
فرصت بندگی و بخشندگی
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نمایشگاه اصفهان، هماهنگ کننده 
شرکت های ایرانی در کنفرانس سوریه

سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان 
به نمایشگاه قرآن و عترت

 ِکی ترافیک نداره؟!

  مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان می گوید اصفهان
 در سه نوبت صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی پیک ترافیکی دارد؛ 

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشــتیبانی و خدماتی )نظافت ساختمان اداره کل و برخی ادارات تابعه به 

شرح مندرج در سامانه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1401/02/06 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/02/11 

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/21 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/22 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1/170/000/000 ریال در وجه اداره کل ثبت احوال استان اصفهان بابت شرکت در مناقصه 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر- اداره کل ثبت احوال استان اصفهان- اداره منابع انسانی 

و پشتیبانی – تلفن 32674210 - 031

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2001003361000001 
اداره کل ثبت احوال واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 

استان اصفهان

اداره کل ثبت احوال استان اصفهانم الف:1308094

3 5

گالیه فرماندهی انتظامی استان 
از نبود مرا کز ماده 16 در اصفهان؛

بازپروری معتادان، 
 امر مهمی که
 بر زمین مانده است

س 
فار

س: 
عک

خبر در زاینده رود
حفظ آب حفظ زندگی است جاریست ...
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
 هیچ توافقی برای تحریم حوزه انرژی روسیه نشده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که هیچ توافقی برای تحریم بخش انرژی روسیه بین 
اعضای اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.روزنامه دی ولت به نقل از این دیپلمات بلندپایه اروپایی 
نوشت که حمایت کافی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تحریم کامل یا تعرفه تنبیهی واردات 
نفت و گاز روسیه وجود ندارد.بورل به این روزنامه آلمانی گفت: در حال حاضر، ما در اتحادیه اروپا موضع 
متحد در مورد این مسئله نداریم.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: صادرات نفت منبع 
اصلی درآمد خارجی مسکو است و بسیاری در اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به پرداخت پول های 
نفتی شدند زیرا این ها به صورت موثر هزینه جنگ در اوکراین را تامین می کنند.برخی از کشورهای 
اروپایی برای اعمال دور ششم تحریم های علیه روسیه فشار وارد می کنند و بروکسل در حال تدارک 

یک ارزیابی کامل برای تحریم نفت به عنوان یک اقدام احتمالی در آینده است.

شاهزادگان سعودی مجبور به فروش دارایی هایشان شدند
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده که شاهزادگان سعودی مجبور شده اند به دلیل قطع درآمدهای 
بادآورده شــان، اموال خود در آمریکا و اروپا را به فروش برســانند.روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« در گزارشی نوشت که در پی اقدام »محمد بن سلمان« ولی عهد عربستان سعودی در کاهش 
درآمد شاهزادگان سعودی، اعضای خاندان سلطنتی عربستان مجبور شدند بیش از ۶۰۰ میلیون دالر 
از امالک، قایق ها و آثار هنری که در آمریکا و اروپا داشتند، به فروش برسانند.در ادامه این گزارش آمده 
است که این معامالت نشان دهنده تغییرات اساسی در سرنوشت شاهزادگان مهم سعودی است که 
پیش از این ثروت های بادآورده ای را از رشد نفت در دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ در برخی انحصاری ترین 
بازارهای جهان به دســت می آوردند و چنین ثروت هایی را صرف خریــد دارایی هایی غیرضروری 
می کردند و برخی از این خاندان سلطنتی ماهیانه ۳۰ میلیون دالر صرف زندگی تجمل گرایانه می کردند.

فعالیت های سفارت روسیه در واشنگتن مسدود شد
سفیر روســیه در آمریکا از مسدود شــدن فعالیت سفارت این کشور در واشــنگتن و همچنین از 
دسترس خارج شدن حساب های بانکی این سفارتخانه خبر داد.آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در 
آمریکا اعالم کرد که فعالیت سفارت این کشور در واشنگتن به معنای واقعی کلمه توسط نهاد های 
دولتی آمریکا مسدود شده است و حساب های بانکی این سفارتخانه از دسترس خارج شده اند.

این مقام دولت روسیه همچنین تصریح کرد: »آمریکا بانک« حساب های کنسولگری های روسیه 
در هوستون و نیویورک را از دسترس خارج کرده است. ما از طریق تلفن و از راه نامه مورد تهدید قرار 
گرفتیم و در مرحله ای، مسیر خروجی سفارت مسدود شده است.آمریکا و روسیه حتی پیش از 
آغاز جنگ در اوکراین، بر سر اندازه و عملکرد سفارتخانه های خود در این دو کشور اختالف داشته اند.

»جانسون« به لو دادن اسرار نظامی متهم شد
یک مقام وزارت دفاع لهستان، »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس را به لو دادن اسرار نظامی 
متهم کرد.به نوشــته وبگاه شبکه »راشــا تودی«، مشاور وزیر دفاع لهســتان و یکی از فرماندهان 
یگان های چند ملیتی در اشــغال عراق در مصاحبه ای گفت، جانسون با اشــاره به تعلیم نیروهای 
اوکراینی در خارج از مرزهای اوکراین مرتکب اشــتباه بزرگی شده است.این مقام نظامی لهستان 
گفت: »هنگامی که در ماموریت هایی در خارج از کشــور بودیم، دشــوار بود تصور کنیم که یکی از 
سیاست مداران درباره نقشه ها یا آموزش های نظامی در تلویزیون صبحت کند.«وی با اشاره به اینکه 
جانسون »اسرار نظامی را برای روسیه افشا کرده است«، توضیح داد که »تمرینات، یک امر نظامی 

است و باید مخفی بماند. این مرد باید قبل از گفتن چنین چیزهایی، فکر کند.«

انتخابات فرانسه؛ یک پیروزی شکننده و یک شکست مقتدرانه

»مکرون« دوباره در کاخ الیزه

امانوئل مکرون گرچه با پیروزی بر رقیب راســت گرای افراطی برای دومین 
بار رییس جمهوری فرانســه شــد؛ اما کاهش آرای مکرون نسبت به دوره 
قبل، افزایش مقبولیت جبهه راســت افراطی و میزان قابل توجه کســانی 
که در انتخابات شرکت نکردند و یا رای ســفید در صندوق انداختند، بر این 
پیروزی سایه انداخته است.مردم فرانســه برای یازدهمین بار در جمهوری 
پنجم برای انتخاب رییس جمهوری کشورشــان در دور دوم به پای صندوق 
های رای رفتند. امانوئل مکرون که در سال ۲۰۱۷ نیز مقابل مارین لو پن در 
دور دوم انتخابات قرار گرفته بود این بار نیز پیروزی گذشته را تکرار کرد؛ اما 
با رای موافق کمتر و آرای مخالف بیشــتر از گذشــته.رویارویی دو رقیب با 
۵۸.۵۵ درصد رای مکرون در برابر ۴۱.۴۵ لــو پن پایان یافت. هرچند که به 
این ترتیب مکرون نخستین رییس جمهوری شد که پس از ژاک شیراک دو 
دوره رییس جمهوری فرانسه شد؛ اما پیروزی او تحت الشعاع دو  عدد بزرگ 
و مهم قرار گرفت؛ افزایش آرای رقیب و پایین بودن نرخ مشــارکت.۲۸.۰۱ 
درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند، آمار آرای سفید هم ۶.۳۵ 
درصد و آرای مخدوش ۲.۲۵ درصد اعالم شد. این امر مشروعیت مکرون را 
به عنوان رییس جمهوری همه مردم فرانسه بیش از سال ۲۰۱۷ مورد سوال 
قرار می دهد.شــبکه خبری »فرانس ۲۴« در این باره نوشت: بیست سال 
پس از آنکه نخستین حضور حزب راست افراطی در رقابت ریاست جمهوری 

در سال ۲۰۰۲ با پیروزی مقتدرانه شــیراک )۸۲.۲۱درصد( و به لطف جبهه 
جمهوری خواه فرانسه به پایان رســید، مکرون در سال ۲۰۲۲ این پیروزی را 
تنها با کسب ۵۸.۵۵ درصد آرا تکرار کرد. رایی که از خستگی مردم فرانسه در 
تالش مداوم برای سد کردن راه به قدرت رسیدن جبهه راست افراطی و نیز 
رشد این حزب با وجود همه تالش ها حکایت دارد.مکرون که دیگر نمی تواند 
برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری کشورش )در سال ۲۰۲۷( نامزد شود، 
به خوبی این سرخوردگی را درک کرده است. وی در سخنرانی خود در جمع 
هوادارانی که در پایین برج ایفل تجمع کرده بودند، گفت: می دانم بسیاری از 
هموطنانی که امروز به من رای دادند نه در حمایت از برنامه های من که برای 
سد کردن حرکت راست افراطی مرا انتخاب کردند.وی افزود: از آنها تشکر می 
کنم و به این مسئله آگاهم که این رای من را در سال های پیش رو مقید می 
کند. من مسئول احساس وظیفه آنها، دلبستگی آنها به جمهوری و احترام 
به اختالفاتی هستم که در هفته های اخیر بیان شده است.رییس جمهوری 
فرانسه گفت: به شهروندانی که در انتخابات شرکت نکردند هم فکر می کنم. 
سکوت آنان به معنای امتناع از انتخاب بود و باید به آنان نیز پاسخ بگوییم. 
همچنین به کسانی می اندیشم که به خانم لو پن رای دادند.مکرون افزود: 
خشم و اختالف نظری که آنان را به رای دادن به او واداشته است نیز باید پاسخ 
داده شود. این مســئولیت و وظیفه من و اطرافیانم خواهد بود.وی در پایان 

خاطر نشان کرد: از همین لحظه دیگر نامزد گروه و جبهه مشخصی نیستم 
بلکه رییس جمهوری همه زنان و مردان فرانسه ام.سخنان مکرون یادآور 
سخنرانی پیروزی او در سال ۲۰۱۷ است که گفته بود: باید همه تالش خود را 
بکنیم تا دلیلی برای رای دادن به احزاب تندرو وجود نداشته باشد.اما رییس 
جمهوری فرانسه نه تنها در پنج سال ریاســت جمهوری خود نتوانست این 
سخنان را محقق کند بلکه ۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر هم به طرفداران جبهه راست 
افراطی اضافه شد.به نظر می رسد مکرون در ذهن خود »ترقی خواهان و ملی 
گرایان« را جایگزین شکاف میان احزاب راســت و چپ کرده و تنها لو پن را 
رقیب خود می دانست، از حمایت همه احزاب راست و چپ از خودش در برابر 
لو پن مطمئن بود و پیروزی را تضمین شده می دانست.به همین دلیل بود که 
مکرون پس از بحران دولتش در برابر جنبش »جلیقه زردها« بیشتر تمرکز 
خود را معطوف موضوعاتی کرد که برای راست افراطی اهمیت داشت و مسائل 
مرتبط به مهاجرت، اسالم و امنیت را مطرح و بزرگ کرد. ناکامی مکرون در 
همراه کردن گروه بیشتری از فرانسویان و نیز کاستن از روند صعودی قدرت 
گرفتن راست افراطی بیش از همه از سوی »ژان لوک مالنشون« مطرح و مورد 
طعنه قرار گرفت.وی که در دور نخســت انتخابات جایگاه سوم را با اختالف 
کمی از لو پن به دست آورده بود، در نخستین واکنش به پیروزی مکرون وی 

را بدترین رییس جمهور جمهوری پنجم خواند.

سفیر آذربایجان در ایران از سفر معاون وزیر خارجه 
ایران به این کشــور در روزهای آتی خبر داد و گفت: 
در ماه آینده معاون نخست وزیر آذربایجان به ایران 

سفر می کند.
علی علیــزاده  دربــاره آخرین تحوالت و ســطح 
روابط سیاســی و دیپلماتیک میان ایــران تهرانـ  
باکو اظهار کرد: ســطح روابط ایــران و آذربایجان 
همان طور که رییس جمهــور گفتند به ویژه در زمان 
ریاست جمهوری آقای رییســی ارتقا یافته است. 
در مالقات هایــی صمیمــی و دوســتانه ای که دو 
رییس جمهور در عشق آباد داشتند، دو طرف اعالم 

کردند که روابط دو کشــور به مرحلــه جدیدی وارد 
شده اســت.وی تاکید کرد، طبق دستور رهبران دو 
کشور تمام زیرساخت ها و بخش های مربوطه برای 
تحکیم روابط اقدام کردند و روابط ســیر صعودی 
دارد.علیــزاده درباره اجرای قرادادهای مشــترک 
دو جانبه و چندجانبه تصریح کــرد: در مدت زمان 
کوتاهی بعد از مالقات دو رییس جمهور، چند تفاهم 
مشــترک بین دو  کشور امضا شــده است که یکی 
از آنها، قرارداد انتقال ســوآپ گاز از ترکمنستان به 
آذربایجان اســت که از خاک ایران می گذرد.سفیر 
آذربایجان در ایران درباره پیشــرفت کار در قرارداد 

سوآپ گازی تصریح کرد: بعد از امضای قرارداد، از 
ماه ژانویه کار شروع شده و به خوبی پیش می رود.

در هفتم آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور سید ابراهیم رییسی 
و الهام علی اف در حاشیه اجالس اکو قراردادی سه 
جانبه توسط وزرای نفت دو کشــور امضا شد که بر 
اساس آن قرار است ســاالنه یک و نیم تا ۲ میلیارد 
متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 

از خاک جمهوری اسالمی ایران انتقال یابد.

سفیر باکو در تهران: 

 سطح روابط ایران و آذربایجان در دولت »رییسی«
 افزایش یافته است

منابع رسانه ای صهیونیستی از تصمیم »ایال هوالتا« مشاور امنیت رژیم اسراییل برای سفر به آمریکا در هفته جاری و دیدار با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا برای گفت وگو در خصوص ایران خبر دادند.این در حالی است که هفته گذشــته یک دیپلمات صهیونیستی ادعا کرد، آمریکا تصمیم خود درباره موضوع 
رفع تحریم ها از سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران را به اروپایی ها اعالم کرده است. به گزارش ایرنا، رسانه صهیونیستی»تایمز اسراییل«به نقل از این مقام 
صهیونیستی مدعی شد که آمریکا به اروپایی ها گفته است قصد ندارد سپاه را از فهرست موسوم به سازمان های تروریستی خارجی خارج کند. مقام صهیونیستی 
در ادامه ادعاهای خود گفت که مذاکرات وین عمدتا به خاطر خواســته ایران از آمریکا برای خروج سپاه از این فهرست متوقف شده است. کاخ سفید اعالم کرد 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا روز یکشنبه به وقت محلی با نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی درباره مسائل منطقه و ایران گفت وگو کرد و دعوت 
او را برای سفر به سرزمین های اشغالی پذیرفت. کاخ سفید عصر یکشنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای و تایید اخبار درباره این گفت وگوی تلفنی افزود: جو 
بایدن، رییس جمهوری آمریکا با نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل گفت وگو کرد.در بیانیه کاخ سفید در راســتای سیاست هراس از نفوذ منطقه ای ایران ادعا 
شده است: در این گفت وگو دو طرف در مورد چالش های مشترک امنیتی منطقه ای و جهانی، از جمله تهدید ناشی از ایران و نیروهای نیابتی آن گفت وگو کردند. 

اظهار نظر  روزسفر مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمرکز  بر ایران

پیام رهبر معظم  انقالب به آیت ا... جوادی آملی
رهبر انقالب اسالمی در پیامی درگذشت همســر مکرم آیت ا... جوادی آملی را تسلیت گفتند.متن 

پیام به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

آیت ا... جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته
درگذشــت همســر مکرم  آن جناب رحمت ا... علیها را به حضرتعالی و فرزنــدان محترم و دیگر 
بازماندگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسألت 

دارم.
والسالم علیکم و رحمت ا...
سید علی خامنه ای

تصویب قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئوالن
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون نظارت بر اموال و سفرهای 
مسئوالن با ضمانت اجرایی در این کمیســیون به تصویب رســید و برای تصویب نهایی در صحن 
مجلس مطرح می شود.محمد تقی نقد علی  اظهار کرد: قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئوالن 
در کمیســیون حقوقی و قضایی به تصویب رســید و برای بررســی در صحن مجلس در کارتابل 
نمایندگان بارگذاری شده و در کل این قانون مراحل کمیســیونی خود را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: با تصویب نهایی این قانون در مجلس اموال مســئوالن و سفرهای آنان به خوبی رصد 
خواهد شد و معامالت مقامات در سامانه ای ویژه در هیئت نظارت بر اموال مسئوالن شفاف سازی 
می شــود. نکته مهم قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئوالن این اســت که این قانون ضمانت 

اجرایی خواهد داشت.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: قانون نظارت و رصد اموال مسئوالن در گذشته ضمانت 
اجرایی نداشــت که در قانون جدید این ضمانت در اجرا و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده 
است. پیگیری مســتمر را در این قانون پیش بینی کردیم، چرا که در گذشــته این نظارت مستمر 
وجود نداشت که بر این اساس هرگونه افزایش دارایی و هر گونه معامله ای در سامانه رصد خواهد 
شد.نقدعلی خاطرنشان کرد: در کمیســیون قضایی، قانون مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن 
نیز به تصویب رســید و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح خواهد شد. همچنین قانون 
حمایت از افشا کنندگان فساد در دستور کار کمیته های کمیســیون قرار دارد که این قانون نزدیک 

به ۷۰ ماده دارد.

ورود یک دیپلمات طالبان به  تهران
یک دیپلمات طالبان برای فعالیت در سفارت افغانســتان در ایران وارد تهران شد تا به عنوان دبیر 
سوم مشغول به کار شود.به دنبال انتشار برخی گزارش ها در مورد پذیرفته شدن سه دیپلمات طالبان 
توسط وزارت امورخارجه  ایران و ورود آن ها به تهران، یک منبع مطلع در سفارت افغانستان در تهران 
از ورود تنها یک دیپلمات دولت اسالمی طالبان به تهران خبر داده است.اما درباره دو دیپلمات ادعا 
شده دیگر این منبع خاطرنشان کرد که فعال یک نفر به تهران آمده و دو دیپلمات دیگر، شاید بعدا 
به ایران بیایند.این در حالی اســت که گزارش برخی رسانه ها در مورد ورود سه دیپلمات  طالبان به 
تهران ضد و نقیض است؛ از یک سو گفته شده که این سه دیپلمات به عنوان دبیرهای  اول تا سوم 
سفارت افغانســتان در تهران معرفی شده اند و از سوی دیگر، قرار اســت دیپلمات های طالبان در 
کنسول گری های افغانستان در مشهد، زاهدان و تهران جابه جا شــوند.در هر حال منبع مطلع در 
سفارت افغانســتان در تهران  گفت که تنها یک دیپلمات وارد شده به تهران، این دیپلمات در سطح 
پایین »دبیر سوم« بوده و قرار است دو دیپلمات دیگر نیز در صورت ورود، در سفارت تهران مشغول 

به کار شوند.

اخبار

نماینده مجلس: 

اتفاقی که برای »قالیباف« 
افتاد، نباید بزرگ می شد  

نماینده مردم رشت گفت:به تازگی در رابطه 
با رییس مجلس اتفاقی رخ داد که اگر هم 
اشتباه کوچکی بوده است تا این حد نباید در 
سطح ملی و خارج از کشــور بلد و بزرگش 

می کردند.
جبــار کوچکی نــژاد دربــاره انتقاداتــی که 
این روزها بــه نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی می شــود مبنی بر این که گفتار و 
عملکــرد برخــی از نماینــدگان مجلس با 
یکدیگر یکسان نیست و مشاهده می شود 
نمایندگان بر خالف حرف های شــان عمل 
می کنند، گفت: قطعــا هر قوه ای که در نظام 
جمهوری اســالمی فعالیــت می کند گاهی 
اوقات عمکلردش دارای یکســری ایراد و 
اشکال است؛ اما متاســفانه اخیرا برخی ها 
روی پــروژ ه ای کار می کنند کــه این پروژه 
هدایت شــده و برای زدن مجلس شورای 

اسالمی است.
این نماینــده مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: مجلس یازدهم مجلسی 
اســت که مقام معظم رهبری آن را انقالبی 
و بی نظیر خطاب کردند و امروز برای این که 
این عنوان مقام معظم رهبــری را کمرنگ 
کنند با انواع تهمت هــا نمایندگان و مجلس 
شورای اسالمی را مورد خطاب قرار می دهند، 
البتــه در بعضی مواقع هم متاســفانه خود 
همــکاران نماینده دقت هــای الزم را انجام 
نمی دهند و به شــایعات دامن می زنند.وی 
تاکید کرد: معتقدم نمایندگان مجلس باید 
دقت کنند هر حرفی نزنند و اگر  حرفی هم 
می زنند به آن اعتقاد داشــته باشند و  عمل 
کنند، بــه خصوص در این اوضــاع و احوال 
اقتصادی که مردم انتظــار دارند نمایندگان 
در زندگی شخصی خودشــان به شعارها و 
تعهداتی که در زمــان انتخابات دادند مبنی 
بر این که زندگی شخصی شــان را به مردم 
نزدیک می کنند، جامعه عمل بپوشانند و از 
بیت المال و عناوین خودشان سوءاستفاده 

نکنند.

به نظر می رسد مکرون در ذهن خود »ترقی خواهان و 
ملی گرایان« را جایگزین شکاف میان احزاب راست 
و چپ کرده و تنها لو پن را رقیب خود می دانست، از 
حمایت همه احزاب راست و چپ از خودش در برابر لو 

پن مطمئن بود و پیروزی را تضمین شده می دانست

بین الملل

شهرداری نایین باستناد مصوبه 1-8 شماره 78/6/395 مورخ 1400/12/23 شورای محترم اسالمی 

شهر نایین در نظر دارد نســبت به واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری شهر نایین را با قیمت 
پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و پالن تفکیکی وکروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1401/02/18 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارک مورد نیاز بــه انضمام یک فقره فیش واریزی نقدی به حســاب 0105850675005 
شهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الک و 
مهر شده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، 

کارت ملی و دیگر اسناد مزایده( به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده: 

۱- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، به امور مالی 
شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به انعقاد 
قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف تلقی شده و در این صورت سپرده تودیعی 

متقاضی به نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. 
۲- کلیه هزینه ها و چاپ آگهی در روزنامه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می 

باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳- قیمت پیشنهادی بایســتی به عدد و حروف نوشته شــود و در صورت مبهم بودن مبلغ 

پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
۵- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و 

شهرداریها مصوب دی ماه ۱۳۳۷
۶- پیشنهاد دهنده باید تمام اســناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و 

به مزایده گزار تسلیم نماید.
۷- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه وکارت ملی و اسناد حقوقی شرکت خود را ضمیمه درخواست در 
پاکت )ب( ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی  آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات 
در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اســناد مالی و تعهد آور و گواهی کد اقتصادی نیز 

ضمیمه نمایند.
۸- سپرده نفرات دوم و ســوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد 

نخواهد شد. 

آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی – شهردار نایینم الف:1304866

نوبت دوم



سه شنبه 06 اردیبهشت  1401 / 24 رمضان 1443 / 26 آوریل  2022 / شماره 3514
معاون استاندار مطرح کرد:

استفاده از همه ظرفیت ها برای حل مشکل کارخانه کاشی اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در کمیته ویژه ای که برای بررسی مشکالت کارخانه 
کاشی اصفهان تشکیل شده است؛ از همه ظرفیت های قانونی برای حل مشکالت این شرکت استفاده 
خواهد شد.امیررضا نقش درخصوص آخرین وضعیت کارخانه کاشــی اصفهان، اظهار کرد: این شرکت 
خصوصی بوده که در سال ۱۳۸۸ واگذاری آن انجام شده است و مشکالت متعددی در بخش مالکیت 
و شــکایات حقوقی دارد.وی افزود: آخرین پیگیری ها درخصوص وضعیت این شرکت در سال گذشته 
توسط مدیریت آن انجام و مواردی از جمله مســائل مالیاتی، بیمه ای و کارت بازرگانی در ستاد تسهیل 
استان بررسی شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مدیریت این شرکت در ستاد 
تسهیل متعهد شد که با رفع مشکل کارت بازرگانی و صادرات معوقات، آن را پرداخت کند که این اقدام در 
بهمن ماه اتفاق افتاد و مشکل کارت بازرگانی شرکت برطرف شد.وی ادامه داد: برای بررسی و حل مشکالت 
این شرکت، کمیته ویژه ای با حضور همه دستگاه های اجرایی و نظارتی در هفته آینده تشکیل خواهد شد.

 نمایشگاه اصفهان، هماهنگ کننده شرکت های ایرانی
 در کنفرانس سوریه

شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان به عنوان هماهنگ کننده شرکت های ایرانی در سومین کنفرانس 
بازسازی سوریه حضور دارد.سفیر کشور سوریه در جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر ضرورت حضور 
گسترده شــرکت ها به ویژه بخش خصوصی ایران در کنفرانس بازسازی سوریه گفت: این کنفرانس 
فرصت بسیار مناسبی است تا شــرکت های خصوصی ایرانی با زمینه های جدید و گسترده سرمایه 
گذاری در سوریه آشنا شوند و سهم قابل توجهی از بازسازی این کشور را به خود اختصاص دهند.شفیق 
دیوب با اشاره به قانون جدید سرمایه گذاری کشور سوریه افزود: این قانون با در نظر گرفتن معافیت 
های گمرکی، تسهیالت، حمایت ها و ضمانت سرمایه گذاری، زمینه حضور سرمایه گذاران را در سوریه 
تسهیل کرده است.سومین کنفرانس بازسازی سوریه با عنوان افق ها و فرصت های سرمایه گذاری در 4 
تا 7 خرداد ماه سال جاری )25 تا 2۸ می 2022( در شهر دمشق برگزار می شود و نمایشگاه بین المللی 
اصفهان به عنوان هماهنگ کننده شرکت های ایرانی برای حضور در این کنفرانس فعالیت خواهد کرد.

در همین راستا و با هدف ایجاد بستر مناسب برای معرفی پتانسیل های تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایرانی، شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان برپایی پاویون ملی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی 
بازسازی سوریه را در تاریخ 6 تا ۱0 مهر ۱40۱ )2۸ سپتامبر تا 2 اکتبر 2022( در دستور کار قرار داده است.

رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی:
55 درصد از واحدهای فناور در اصفهان در سطح بسیار خوب 

قرار دارند
رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: حدود 55 درصد از واحدها 
و شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در این شهرک، در سطح بسیار خوب قرار دارند.حمید مهدوی 
افزود: هر سال همه واحدها و شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
بر اساس شاخص های گردش مالی، پیچیدگی فناوری، بازارهای جدید، صادرات، فروش داخلی، نیروی 
انسانی، تحقیق و توسعه و میزان اتکا به سرمایه داخلی ارزیابی می شوند و به آنها امتیاز تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه سقف این امتیاز ۱00 است و امتیاز باالی 75 در سطح بسیار خوب ارزیابی می شود، اظهار 
داشت: شرکت های دارای امتیاز باالی 50، سطح بندی می شوند و بر اساس نتایج آخرین ارزیابی صورت 
گرفته، حدود 55 درصد از آنها در سطح بسیار خوب قرار دارند.مهدوی با اشاره به اینکه این امتیازبندی نقاط 
ضعف و قوت شرکت ها در بخش های مختلف را نشان می دهد، اضافه کرد: شرکت های در سطح بسیار 
خوب تشویق می شوند و بر اساس نقاط قوت و با هدف توسعه بازار، به آنها خدمات الزم صورت می گیرد. 

برداشت گل محمدی در استان امسال هم با رشد باالیی مواجه بوده است؛

فرصت خوشبوی اقتصاد اصفهان

گل محمدی شاید تنها ماده کشــاورزی تولید شده در ایران باشد که هر 
سال تولید و فروش آن با رشد چشمگیری همراه است و حاال به تنهایی 
به عنوان یک صنعت پولساز آن هم در بخش های کویری ایران شناخته 
می شــود. در کل دنیا نزدیک به 50 هزار هکتار گل محمدی کشت می 
شود و از این میزان سهم ایران بیش از ۳0 هزار هکتار است. سال گذشته 
ایران رتبه اول صادرات اســانس گل محدی در دنیا را داشت. با جهشی 
چشمگیر در وزن و ارزش صادراتی بر اساس آمار در سال ۱400 ، دو هزار 
500 کیلوگرم از این گل  با ارزش 202 میلیون و 4۳0 هزار دالر صادر شد. با 
وجود این گردش مالی چشمگیر اما همچنان قیمت اسانس گل محمدی 
ساخته شده در ایران از سطح جهانی فاصله زیادی دارد. در سطح فناوری 
و برندینگ هم مانند سایر کاالهای کشاورزی مختص ایران مثل زعفران 
به شدت ضعیف هســتیم. ترکیه و بلغارســتان رقبای جدی جهانی ما 
هستند که هم اکنون با استفاده از تکنولوژی های برتر و به روزتر اسانس و 
محصوالت گران تری از گل تولید می  کنند. خوشبختانه امسال هم تولید 
گل محمدی با افزایش همراه بوده است آنگونه که مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان گفته است: ســطح زیر کشت گل محمدی در 
استان اصفهان امسال سه هزار و 900  هکتار پیش بینی می شود که نسبت 
به سال گذشته ۱50 هکتار افزایش داشته است که در این سطح زیر کشت 
۱2 هزار  تن برداشت گل مورد انتظار است.احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: 

برداشت گل محمدی از اواسط فروردین ماه از مناطق گرمسیر در استان 
آغاز شده است و به مرور در شهرستان های معتدل و سردسیر تا اواخر 
اردیبهشت و حتی اوایل خردادماه  بســتگی به گرمای هوا ادامه خواهد 
داشت.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: در 
استان کاشان با 2600 هکتار، شاهین شهر و میمه با ۳50 هکتار، گلپایگان 
با 250 هکتار و آران و بیدگل با ۱50 هکتار شهرســتان هایی هســتند که 
بیشترین سطح زیر کشت را دارند و شهرهای دیگر کشت کمتری دارند.

رییس زاده ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای کشت 
و صادرات فرآورده های گل محمدی اقدام به برگزاری کالس و کارگاه و 
بازدید های علمی و عملی و همچنین پرداخت یارانه نهال یا قلمه ریشه دار 
به متقاضیان کشت کرده و تولید کنندگان را به تولید، محصول با کیفیت 
و کمیت مناســب هدایت کرده اســت.وی افزود: ما بیش از 2000 واحد 
فراوری گل محمدی، گالب و اسانس در استان داریم که عمده این واحد 
ها به طور سنتی فعالیت دارند، البته تعدادی هم به صورت صنعتی فعال 
هستند که اقدام به خرید گل از مردم و تبدیل آن به گالب و اسانس می 
کنند.احمد رضا رییس زاده عنوان کرد: یک واحد بسیار خوب تولید کشت 
بافتی در استان که از طریق تکنولوژی دانش بنیان کشت بافت، قلمه ریشه 
دار گل محمدی تولید می کند و در اختیار متقاضیان که کشــت جدید یا 
توسعه کشت قبل دارند، قرار می دهد.وی اظهار کرد: استان اصفهان رتبه 

دوم تولید گل محمدی در کشور را به خود اختصاص داده است و طبق آمار 
گمرک استان در سال ۱400، نزدیک به یک هزار دویست تن انواع گالب 
و اسانس و عرقیجات و همچنین غنچه گل خشک به ارزش 2/۱میلیون 
دالر به کشور های خارجی که عمده آن کشورهای عربی و حاشیه خلیج 
فارس و کشــورهای اروپایی مثل آلمان، بلغارستان، اسپانیا و انگلیس 
صادر شده است که امیدواریم امسال هم این صادرات ادامه داشته باشد 

و باعث ارز آوری شود.
رشد سطح زیر کشت و جهش تولید خوب این صنعت نیاز به کارآمدتر 
شدن و به روز آوری را الزامی می کند. از ابتدای امسال تقریبا تمام مدیران 
و مسئوالن بخش صنعت و اقتصاد استان از دانش بنیان ها حمایت کرده 
و اعالم می کنند که امسال این بخش اهمیت و کارایی بیشتری در نگاه 
مدیران استانی خواهد داشت . بهترین اتفاق ممکن این است که این دو 
بخش یعنی صنعت سنتی گالب گیری و دانش بنیان های رو به پیشرفت 
اصفهان با یکدیگر مرتبط شوند. نیاز صنعت گل استان به تکنولوژی و نیاز 
بخش دانش بنیان به دیده شدن و عملی کردن ایده ها می تواند موجب 
جهش تولید و سودآوری در این بخش شود. درآمدی که نه آب چندانی 
می خواهد نه آلودگی زیادی دارد و در صورت گسترش می تواند بار بخش 
گردشگری استان را هم به دوش بکشد. سه گانه ای که برای کشیدن بار 

اقتصاد معلول اصفهان می تواند یک راه نجات باشد.

رییس گروه بهره برداری و نگهداری از شــبکه های 
آبیاری و زهکشــی شــرکت آب منطقه ای استان 
اصفهــان گفت: تیم هــای تخصصی شــرکت آب 
منطقه ای اســتان اصفهان در هفت روز اخیر موفق 
به توقیــف و ضبط 70 عدد پمپ غیرمجاز شــدند.

مجید نصر اظهــار کرد: همزمان با رهاســازی آب 
تخلفاتی در حریم و بســتر رودخانه و شبکه های 

آبیاری صورت می گیرد، این تخلفات شــامل حفر 
و اســتفاده از چــاه غیرمجاز و برداشــت از طریق 
ادوات غیرمجاز به منظور پمپــاژ آب به زمین های 
کشــاورزی و دســتکاری دریچه های کانال های 
آبیاری و شکستن ســر دهانه انهار سنتی است که 
در این مرحله از رهاسازی آب، قرار بر آبگیری آنها 
به منظور انجام کشت بهاره نبوده است.وی افزود: 
در این مرحله از رهاســازی، با وجــود تخصیص 
نیافتن آب به کشــت محصوالت آب بر مانند برنج 
و …، برخــی از کشــاورزان در مناطق باالدســت 
با شکســتن ســر دهانه انهار، اقدام به آبگیری و 
استفاده غیرمجاز از آب رهاسازی شده و تخصیص 
یافته برای باغات غرب و کشاورزان شرق کرده اند 

کــه تیم های گشــت زنی به صورت شــبانه روزی 
ضمن شناسایی متخلفان و معرفی آنها به مراجع 
قضایی با آنها برخورد جدی داشــته اند؛ متخلفان 
با اینگونه اقدامات موجب هدر رفت بخشی از آب 
اختصاص داده شدند و همین امر سبب اخالل در 
نظام آبرسانی شــد.نصر اضافه کرد: متاسفانه طی 
حدود هفت روز گذشته هنگام عملیات گشت زنی، 
متخلفان با ماموران شرکت آب منطقه ای درگیر و 
به تعدادی از این پرسنل آســیب جدی وارد کرده 
کرده اند، به طوری کــه تعدادی از این افراد تاکنون 
در بیمارستان بســتری و تحت مراقبت قرار دارند 
همچنین متخلفان بــه تعــدادی از خودروها نیز 

خسارت زده اند.

رییس شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای استان اصفهان:

۷0 پمپ غیرمجاز توقیف شد

خبر  روز

سطح زیر کشت گل محمدی در استان اصفهان امسال 
سه هزار و 900  هکتار پیش بینی می شود که نسبت به 
سال گذشته ۱۵0 هکتار افزایش داشته است که در این 
سطح زیر کشت ۱2 هزار  تن برداشت گل مورد انتظار 

است

دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون: 

400 زندانی در شهرک صنعتی تیران و کرون به کارگیری شدند
دادســتان عمومی و انقالب تیران و کرون گفت: 400 زندانی دارای رای بــاز طی دوران محکومیت در 
شهرک های صنعتی این شهرستان به کارگیری شدند.رضا عباسی افزود: این دسته از زندانیان با اشتغال 
در مراکز صنعتی عالوه بر کسب درآمد و کمک به معیشت خانواده های آنان حرفه نیز می آموزند.وی 
بیان کرد: امکان کار و اشتغال آنان  پس از دوران محکومیت نیز در مراکز تولیدی و خدماتی فراهم شده 
که فرصتی تازه برای آنان است.دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون اضافه کرد: اشتغال زندانیان 
مانع از ورود مجدد آنان به زندان به دلیل درآمد و نیازهای اقتصادی می شــود. وی با بیان اینکه نباید 
خانواده زندانیان را فراموش کرد، اظهارداشت: محکومیتی که متوجه سرپرست خانواده شده نباید زن 
و بچه آنان دچار مشکل اقتصادی بشوند که در این راســتا کمک خیرین و اشتغال آنان راهگشا بوده 
است.عباسی، زندان را فرصتی جهت اصالح تربیت بیان کرد و افزود: پس از این دوران فرد به جامعه 
بازگشته و زندگی خود را ادامه می دهد که اگر در دوران محکومیت حرفه ای بیاموزند پس آن مشغول 

به کار شده و دیگر به بند بر نمی گردند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان:

 45 درصد متقاضیان کار کاشان 
دانش آموختگان دانشگاهی هستند

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشــان گفــت: 45 درصد متقاضیان کار در این شهرســتان 
دانش آموختگان دانشگاهی هستند.حسن رمضانی اظهار داشت: ۳۳ درصد از متقاضیان کار غیربومی 
و یک سوم از آنان بانوان هستند.وی افزود: در شرایط کنونی به دلیل اینکه نرخ رشد جمعیت منطقه 
کاشان از ابتدای دهه 70 پایین تر از متوسط کشوری و استانی بوده ، طبیعی است که ورودی متقاضی 
به بازار کار شتاب چندانی ندارد.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان، تطبیق نداشتن مدرک و 
دانش جوانان دانشگاهی با مهارت مورد نیاز واحدهای صنعتی کاشان را  چالشی برای این شهرستان 
بیان و اضافه کرد: از سوی دیگر غالب جوانان کاشانی دارای مدرک دانشگاهی هستند و تن به هر کاری 
نمی دهند.وی تصریح کرد: طی 2 سال گذشته گسترش بازارهای مالی موجب شده که بخش عمده ای 
از جوانان فعالیت و وقت شان را در بازارهای مالی مانند بورس داخلی و حتی ارز دیجیتال صرف کنند و 
دیگر حاضر نیستند تن به انجام فعالیت فیزیکی بدهند.رمضانی، جمعیت کارگری کاشان را افزون بر 
70 هزار نفر برشمرد و گفت: افزون بر پنج هزار و 500 بیمه شده اصلی در این شهرستان وجود دارد که به 

همین تعداد نیز واحد صنفی صنعتی، کشاورزی و خدماتی در شهرستان فعال است. 

 بررسی مشکالت مناطق صنعتی و مشاغل خانگی برخوار 
در سفر استاندار 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
شهرستان برخوار با بررسی مسائل مربوط به مناطق صنعتی و مشاغل خانگی برگزار شد.امیررضا 
نقش در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان برخوار که در جریان سفر استاندار 
اصفهان به این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شاهد پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به 
همراه هیئت همراه در شهرستان برخوار هستیم.وی افزود: در حال حاضر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استانی ویژه شهرستان برخوار تشکیل شده که در این جلسه مصوبات خوبی را داشتیم.نقش 
با بیان اینکه مســائل و مشــکالتی که برخی صنایع و واحدهای تولیدی در این شهرستان داشتند 
به صورت خاص بیان شــد، عنوان کرد: مواردی در خصوص کارگاه های شیرینی پزی و تولید آجر 
شهر سین، منطقه صنعتی دولت آباد و… مطرح شد که درباره اینها تصمیم گیری و مصوبات ابالغ 

می شود و امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می شود، موانع و مشکالت این صنایع حل شود.

کافه اقتصاد

اخبار
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

دریچه های سد زاینده رود تا ۹ اردیبهشت باز بماند
رییس اتحادیه خواربار اصفهان:

 تنها 5درصد مردم 
 توان خرید برنج ایرانی

 را دارند
رییس اتحادیه خواربار اصفهان با اشــاره 
به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱00 هزار 
تومان، گفت: امروز تنها 5 درصد ایرانی ها 
و یا اصفهانی ها توان خرید برنج ایرانی را 
دارند.مصطفی بحق درباره افزایش دوباره 
قیمت برنج ایرانی، اظهار کرد: متاســفانه 
سال گذشته محصول برنج شمال بین 25 
تا ۳0 درصد کم بود، همچنین هزینه های 
برنج کاران دو تا ســه برابر افزایش یافت.

وی افزود: از سوی دیگر چند شرکت برنج 
در شمال کشور با خرید برنج های داخلی، 
به نوعی قیمت این محصول را در بازار باال 
بردند و به نوعــی خرده پاها قیمت برنج را 
گران نمی کنند.رییــس اتحادیه خواربار 
اصفهــان تاکید کرد: در کنــار گرانی برنج 
داخلی، قیمت برنج خارجی در بازار تغییر 
نکرده و به فراوانی ایــن محصول در بازار 

موجود است.
وی با اشاره به اینکه همواره ذائقه بسیاری 
از ایرانی هــا برنــج ایرانی اســت، گفت: 
متاســفانه قیمت برنج ایرانی ســاعتی 
در حال افزایش اســت و هیچ نظارتی در 
بازار نیســت.بحق اظهار کرد: امروز برنج 
ایرانی دست بنکدار و یا دالل نیست و در 
انحصار یک تعداد کشاورزی است که نیاز 
به پول ندارند و هر ســال برنج خود را نگه 
می دارند تا در تیرماه کشت سال جدید به 
ثمر برسد، سپس با قیمت گذاری برنج را 

وارد بازار می کنند.
وی با پیش بینــی قیمت برنــج در بازار 
طی ســال جاری، گفت: اگر برای ســال 
جدید قیمت برنــج را پاییــن نگه دارند، 
کشــاورزان حاضر به کشــت نمی شوند و 
این موجب التهاب در بازار می شــود.وی 
افزود: نمی توان بازار برنــج را پیش بینی 
کــرد و اکنــون برنــج داخلــی در بازار 
 محــدود اســت و در انحصار یــک تعداد 

کشاورز  قرار دارد.

صنایع شیمیایی شهدای اصفهان – عبدالرحیم صفاریم الف:1308477

مناقصه عمومی ) آگهی شماره 100/09 – 1401 (
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر )استان اصفهان( در نظر دارد ۸ دستگاه الکتروموتور را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. تامین کنندگان واجد 
شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد با شماره تلفن : 03152322600 داخلی 83816 

)معاونت بازرگانی( تماس حاصل نمایند. 
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: با توجه به اینکه پس 
از بازگشایی زاینده رود آب با چهار روز تاخیر به شرق اصفهان رسید ،کشاورزان 
درخواست دارند دریچه های ســد زاینده رود تا 9 اردیبهشت باز بماند.حسین 
وحیدا اظهار کرد: آب رودخانه زاینده رود به شرق اصفهان رسید و کشاورزان در 
حال آبیاری زمین های خود هستند اما نارضایتی های بسیاری نیز در این بین 
وجود دارد.وی افزود: پس از بازگشایی، آب رودخانه زاینده رود با چهار روز تاخیر 
به زمین های کشاورزان شرق رسید.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان گفت: عمال در ۱0 روزی که آب رودخانه بازگشایی شده فقط شش روز 
آب به شرق اصفهان رسیده است. در ابتدای بازگشایی دبی آب کم بوده و آب 
با تاخیر به شرق رسید.وحیدا اضافه کرد: همچنین برخی مشکالت مدیریتی 
در آب منطقه ای و میراب منجر به نارضایتی کشاورزان شده است. در این نوبت 
بازگشایی آب زاینده رود در باالدست میزان برداشت های غیر مجاز قابل توجه 
نبود.وی ادامه داد: بی ســامانی و نظام گســیختگی رودخانه در باالدست و 
پایین دست چم آسمان منجر شد آب در صحرای اطراف این سد جاری شود، 
بندهای این منطقه اصالح نشده بود و اکنون که خروجی سد به ۱00 متر مکعب 
بر ثانیه رســید، آب صحرای اطراف را فراگرفت. الزم بود پیش از بازگشــایی 

رودخانه پایش شــده و پیش بینی های الزم انجام می شد.عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: کشت کشاورزان نیز آسیب بسیاری دیده 
است و شــاید بتوان با کوددهی و آبیاری بخش حداقلی از این گشت را نجات 
داد. علف گندم باید حداقل 70 سانتی متر رشد کرده و سپس خوشه دهد، اما 
گندم های فعلی شرق اصفهان در ارتفاع ۱5 سانتی متری خوشه کرده و کیفیت 

گندم آن بسیار کم است.
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استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با اصحاب رسانه: 

۷۰۰ پروژه  نیمه تمام در منطقه داریم 

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با جمعی از مدیران رسانه و اصحاب 
رسانه استان چهارمحال و بختیاری دیدار کرد و گفت: برآوردها نشان 
می دهد ۷۰۰ پروژه نیمه تمام از سال های گذشته در استان وجود دارد.

غالمعلی حیدری در دیــدار با مدیران رســانه اســتان چهارمحال و 
بختیاری،  اظهار داشــت: با پیگیری های جدی و مستمر در خصوص 
بودجه اســتان، حدود هزار میلیارد تومان از مالیات استان کم شد و 
به تبع اعتبارات ملی و اســتانی افزایش یافت که این  اتفاق بســیار 

خوبی بود.
وی گفت: ۷۰۰ پروژه  نیمه تمام از ســال های گذشته در استان وجود 
دارد، یکــی از فرصت هایی که برای تکمیل ایــن پروژه ها باید غنیمت 

شمرد، سفر رییس جمهور به استان است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: اولویت ســنجی 
پروژه های نیمه تمام، پیشران و اشتغالزا با اولویت محرومیت زدایی 
به صورت مساوی در تمام اســتان جزو راهبردهای استانداری برای 

تدوین برنامه سفر رییس جمهور به استان است.
حیدری بیان داشت: امید است با این مصوبات در سال جاری و چند 
سال آینده تکمیل پروژه ها سرعت بگیرند. در حوزه راه نیز گام بلندی 
برداشته شده است، توسعه و تکمیل جاده های ترانزیتی و محورهای 

اصلی در دستور کار قرار گرفت.

جوان گرایی اولویت مهم در انتصابات
وی با اشاره به اعتبار قابل توجه در خصوص کشاورزی، گفت: بخشی از 
اعتبارات در بخش کشاورزی تملک و تسهیالت است، با توجه به شعار 
سال باید کشاورزی را از شکل سنتی به شکل نوین تبدیل کرد تا بتوان 

تولیدات بیشتری داشت.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: منابع دولتی بخش 
کوچکی از توسعه را بر عهده دارد؛ اما بخش خصوصی می تواند کمک 
بزرگی به توسعه باشد، اکنون برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

میدان باز است.
وی با اشاره به چارچوب انتصابات در اســتان، گفت: افراد منتخب و 
منتصب باید پاک دست، جهادی، انقالبی و متخصص باشند، همچنین 
جوان گرایی در کنار اســتفاده از تجارب بزرگان، از اولویت های مهم در 

انتصابات است و سعی می شود عدالت شهرستانی هم رعایت شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: نگاه و راهبرد استانداری 
پیگیری حقوق مردم در مجاری قانونی و رسمی است، هرگز به دنبال 
هیاهو و جنجال آفرینی نیستیم. ۷ شهرستان در این مدت به صورت 

میدانی بررسی شدند، مشکالت آن ها احصا و پیگیری می شود. دیگر 
شهرستان ها نیز به صورت میدانی بررسی و بازدید می شوند.

پروژه بهشت آباد، مجوز زیست محیطی ندارد و غیرقانونی است
حیدری در پایان خاطرنشــان کرد: تامین آب پایدار برای تمام استان 
از مجاری قانونی در دستور کار و رایزنی ها انجام شده است. عالوه بر 
تامین آب شرب پایدار، بر حفظ منابع آبی نیز مصمم هستیم، در کنار 
اعتبار سال گذشته برای پروژه بن-بروجن که 5۰۰ میلیارد تومان بود، 

4۰۰ میلیارد تومان دیگر هم تامین اعتبار شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به مطالبات صنفی اصحاب 
رسانه، مطرح کرد: باید مطالبات اصحاب رسانه مورد توجه قرار گیرد 
چرا که آن ها پیش قراوالن مرزهای فرهنگی کشور هستند، همچنین 
باید سهمیه بیمه اصحاب رســانه افزایش پیدا کند.حیدری در پایان 
خاطرنشان کرد: پروژه انتقال آب بهشت آباد اصال مجوز زیست محیطی 
ندارد و بر این اساس قانونی نیســت، ما نیز با پروژه های غیرقانونی 
مخالف هستیم.در این دیدار، اصحاب رسانه به بیان نظرات و سواالت 
خود پرداختند و اســتاندار و معاونین سیاسی امنیتی اجتماعی، امور 

عمرانی و  امور اقتصادی وی به سواالت مدیران رسانه پاسخ دادند.

ضرورت احداث کارخانه مدیریت پسماند در شهرستان فارسان
شهرستان فارسان یکی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری است که به دلیل وسعت کم جغرافیایی 
و تراکم جمعیت با مشکل کمبود زمین مواجه است، کمبود زمین در این شهرستان موجب شده که 
محل مناسبی برای دفن صحیح و اصولی زباله های شهری و روستایی این شهرستان وجود نداشته 
باشد.گاهی شاهد این موضوع هستیم که زباله ها به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی در طبیعت رها 
می شوند، شهر باباحیدر در شهرستان فارسان نیز از این موضوع مستثنی نبوده و اخیرا شاهد رها شدن 
زباله ها درمناطق طبیعی و کوه های این شهر هستیم.فرماندار فارسان اظهارداشت: یکی از مشکالت 
جدی که در شهرستان فارسان  وجود دارد نبود مجموعه متمرکز برای مدیریت پسماند در  شهر فارسان، 
باباحیدر و شهرها و روستاهای دیگر این شهرستان است.سید هادی صالحی افزود: مجموعه ای که 
بتواند حداقل هایی را برای دفن زباله و مدیریت آن داشته باشد به دلیل محدودیت هایی که برای تهیه 
زمین در شهرستان وجود دارد، نیست.صالحی عنوان کرد: طی سال های گذشته پیگیری هایی برای 
حل این مشکل در شهرستان انجام شــد تا یک کارخانه پسماند برای شهرستان فارسان و شهرهای 
همجوار ساخته شود؛ اما به دلیل برخی مالحظات و مسائل اجتماعی در منطقه هدف، ساخت کارخانه 
این اتفاق رخ نداد.وی با اشاره به اینکه این مشکل تنها مشکل شــهر باباحیدر نیست و در شهرها و 
منطقه های فارســان، پردنجان، چلیچه، جونقان و بیدکل هم وجود دارد و زباله ها در بخش مرکزی 
شهرستان دفن می شود، گفت:شهرستان فارسان به دلیل وسعت جغرافیایی کوچک ترین شهرستان 
استان است که بیشترین تراکم جمعیت را دارد و محدودیت زمین در آن بسیار جدی است.صالحی 
بیان کرد: یکی از درخواست هایی که ما در سفر هیئت دولت به استان داریم این است که مصوب شود 
یکی از شهرداری های شهرستان بتواند با حمایت دولت یک کارخانه مدیریت پسماند در بازه زمانی 

چند ساله در شهرستان ایجاد کند تا مشکل حل شود.
 

ذخایر خونی چهارمحال و بختیاری به 6.3 روز  رسید
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: در شب ۱۹ رمضان استقبال خوبی برای اهدای خون 
از سوی مردم صورت نگرفت، اما در شب ۲۱ رمضان با استقبال اهداکنندگان مواجه شدیم، به طوری 
که اکنون ذخایر خونی استان به ۶.۳ روز رسیده است.حسین هاشمی اظهار کرد: با توجه به تعطیالت 
نوروزی و آغاز ماه رمضان آمار اهداکنندگان خون در استان کاهش یافت، یعنی ذخایر خونی به 5.۱ روز 
رسید، اما خوشبختانه مدیریت خوبی در این راستا صورت گرفت.مدیرکل انتقال خون چهارمحال و 
بختیاری افزود: متاسفانه استقبالی برای اهدای خون در شب ۱۹ رمضان از سوی مردم صورت نگرفت، 
اما در شب ۲۱ رمضان با استقبال اهداکنندگان مواجه شدیم و اکنون ذخایر خونی استان به ۶.۳ روز 
رسید.وی تصریح کرد: طول عمر پالکت تنها سه روز است، به همین دلیل باید اهدای خون به صورت 
مدام و مستمر انجام شود تا مشکلی در زمینه ذخیره خون و پالکت ایجاد نشود.هاشمی بیان کرد: 
مرکز انتقال خون شهرکرد در روزهای عادی شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۱۸ و پنجشنبه ها از ساعت ۸ 
تا ۱۲:۳۰، پایگاه بروجن از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ تا ۱۳، فارسان روزهای زوج از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳، 
بن پنجشنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و دو هفته یک بار به صورت سیار آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

 

سرپرست فرمانداری خانمیرزا منصوب شد
غالمعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری در حکمی، »یدا... خالدی« را به عنوان سرپرست 
فرمانداری شهرستان خانمیرزا منصوب کرد.گفتنی است از اواسط سال ۹۸ تاکنون، یوسف مرادی در 
سمت فرمانداری خانمیرزا مشغول به کار بود. یدا... خالدی، سرپرست جدید فرمانداری شهرستان 
خانمیرزا پیش از این سرپرستی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری را 
برعهده داشت.همچنین استاندار چهارمحال و بختیاری در احکامی جداگانه و بنا به پیشنهاد سرپرست 
معاونت امور عمرانی استاندار، داریوش رضایی را به عنوان سرپرست دفتر فنی استانداری چهارمحال و 

بختیاری و احمد رییسی را به عنوان سرپرست معاونت دفتر فنی استانداری منصوب کرد.

اخبار

700 پروژه  نیمه تمام از سال های گذشته در استان 
وجود دارد، یکی از فرصت هایی که برای تکمیل این 
پروژه ها باید غنیمت شمرد، سفر رییس جمهور به 

استان است

بام ایران
م

سنی
: ت

س
عک

مفاد آراء
2/55 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 11302 - 1400/09/21 هيات دوم آقــای عبدالمطلب 
درخشان به شناسنامه شماره 853 کدملي 5558773855  صادره کوهرنگ فرزند 
بهرام  در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 245/45 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از مالکيت احمد سليمی بابوکانی از سند شماره 2093 مورخ 1324/3/22 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان ) از مازاد ميزان تملکی دولت کسر گردد(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/06

م الف: 1299482  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/56 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14408 - 1400/11/28 هيات اول آقای حمزه عابدی جونی 
به شناسنامه شماره 15 کدملي 1293113476  صادره اصفهان فرزند حسن  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 88/95 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 4 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مرتضی جوانی جاوانی از سند شماره 36473 مورخ 1370/2/19 

دفترخانه شماره 94 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 14409 - 1400/11/28 هيات اول آقای مصطفی مارانی  
 به شناسنامه شماره 4093  کدملي 1283000997  صادره اصفهان فرزند يداله  در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 88/95 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 4 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت مرتضی جوانی جاوانی از سند شماره 36473 مورخ 

1370/2/19 دفترخانه شماره 94 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/06

م الف: 1299221  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/57 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
1400 هيــات اول آقــای /12  رديــف 1- راي شــماره 15633 - 24/

 رسول عمرانی به شناســنامه شــماره 39 کدملي 5129641035  صادره فرزند 
منوچهر  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 175/90 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از مالکيت حيدر رجبيان از سند شماره 59365  مورخ 1351/10/17 دفترخانه شماره 
29  اصفهان و  با توجه به نامه شماره 16/1400/47963 مورخ 1400/10/29 اداره 

کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/06

م الف: 1299250  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صــادره هيات هــاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
 اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت

 لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 15710 - 1400/12/26 هيات چهــارم آقای مصطفی 
عسگری رنانی به شناسنامه شماره 281 کدملي 1289970432  صادره اصفهان 
فرزند کريم  در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
318/56 متر مربع از پالک شماره 851  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رســمی کريم عسکری مورد 

ثبت صفحه 295  دفتر 428 امالک
رديف 2- راي شماره 15711 - 1400/12/26 هيات چهارم خانم فاطمه بهراميان 
رنانی به شناسنامه شماره 5 کدملي 1290099561  صادره اصفهان فرزند رمضان  
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 318/56 
متر مربع از پالک شماره 851  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی کريم عسکری مورد ثبت صفحه 

295 دفتر 428 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/06

م الف: 1299109  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 

وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001732 مورخ 1400/12/28 خانم اشــرف 
سليميان ريزی فرزند بهرام نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 86/47 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21

م الف: 1307045 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

2/60 شــماره نامــه: 140185602024000949- 1401/01/31  نظــر بــه 
اينکه ســند مالکيت چهارده حبــه و چهاردهم حبه مشــاع از هفتــاد و دو حبه  
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 12792 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش پنج 
 اصفهان به نام زهرا موســوی- با قيد به اينکه حق فســخ يکطرفه برای مصالح

 )خانم سکينه موســوی کرکوندی( بقوت خود باقيســت و مقر له حق استفاده از 
فسخ يکطرفه مادام الحيات خود دارد- تحت شــماره چاپی 874362 ه 99 و دفتر 
الکترونيــک 140020302024019241  ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت 
سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 1401/001125 مورخ 
1401/01/17 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل 
شــماره 140102155862000027  مورخ 1401/01/17 و رمزتصديق 90251  
به گواهی دفترخانه 6 اصفهان رســيده است مدعی اســت که سند مالکيت آن به 
علت نقل مکان مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنای سند مالکيت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئيــن نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهی ظــرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 1307758 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
2/61 شــماره نامه: 140185602024000931 - 1401/01/30  نظر به اينکه 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 4516 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش پنج  
اصفهان به نام حســن نکوئی نيا تحت شماره چاپی مسلســل 833208 ب 98 و 
شــماره دفتر الکترونيک 139820302024021177 ثبت و ســند مالکيت تک 
برگ صادر و تسليم گرديده است و نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1401/001334  - 1401/01/20 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا 
شهود آن ذيل شــماره 22161 - 1401/01/20 به گواهی دفترخانه 91 اصفهان 
رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود 

ســند مالکيت نزد خــود می باشــد از تاريــخ انتشــار اين آگهی ظــرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به 
اين اداره تســليم و رســيد اخــذ نمايد تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظــرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1308124 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
دعوت به افراز 

2/62 نظر به اينکه آقــای عباس گيوی پــور فرزند علی طی درخواســت وارده 
140021702118002233 مورخ 1400/04/28 تقاضای افراز ســهم مشــاعی 
خود را از پالک 169 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش يــک حوزه ثبتی قمصر را 
نموده و به علت مشــخص نبودن اقامتگاه خوانده به شــرح : 1 - نگين 2 - نسيم 
3 - عليرضا همگی جهرمــی فرزندان محمود از طريق صدور و انتشــار آگهی به 
منزله ابالغ را نموده است لذا به اســتناد ماده 3 و قســمت اخير ماده 6 آئين نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه 1357 از نامبردگان باال دعوت 
به عمل می آيــد در تاريخ 1401/02/26 در ســاعت 9 صبح جهت افراز ســهم 
مشاعی خواهان فوق الذکر در محل وقوع ملک مذکور حضور بهم رسانيد . متذکر 
ميگردد برابر نظريه مشــورتی اداره حقوقی قوه قضائيه به شماره 7/2454 مورخ 
1361/6/7 که بدين شــرح اعالم ميگردد و اصوال عدم حضور شرکاء و مالکيت 
های مشــاعی مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود . لذا اين آگهی وفق ماده 18 
آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رســمی الزم االجرا و به کليه اشخاص ذينفع ابالغ تا 
در صورتی که بين شرکاء و مالکين مشــاعی مهجور ) صغير ، مجنون ، غيررشيد ( 
و يا غائب يا مفقوداالثر وجود دارد به اســتناد ماده 313 قانون امور حسبی و طبق 
رای وحدت رويه به شــماره 3530 مورخ 60/1/15 هيئــت عمومی ديوان عالی 
کشور مراتب توسط نمايندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصميم مبنی افراز 
يا رد افراز به شايســتگی دادگاه محل وقوع ملک صادر شود اين آگهی فقط يک 
 نوبت منتشــر و عمليات افرازی در ســاعت 9 صبح موعد مقرر انجام خواهد شد . 
م الف: 1306870 نرجس نوش آبادی  سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

قمصر 
فقدان سند مالکیت

2/63 شــماره نامــه: 140185602010001093- 1401/02/01 محمدرضــا 
افخمی فرزند نصراله باستناد يکبرگ استشــهاد محلي که هويت و امضاء شهود 
رسما گواهي شده مدعي اســت که ششــدانگ پالک 10 فرعي از 3181 اصلي 
در گلپايگان بخش 1 که در ذيل صفحــه 582 و 585 دفتر 35 و صفحه 175 دفتر 
37 بنــام محمدرضا افخمی فرزند نصراله طبق ســند رســمی 5959 و 5956 - 
1360/02/23 انتقال قطعی گرديده و  ثبت و صادر و تســليم گرديد و طی شماره 
5923- 1351/04/26 دفتــر 14 در رهن بانک و طــی 5957 - 1360/02/23 
 دفتر 1 در رهن شــرکت ملی نفت ايران و  معامله ديگري هم انجام نشــده است.
 نحوه گم شدن يا از بين رفتن سند : اسباب کشــي از بين رفته / مفقود شده است. 
چون درخواســت صدور المثني ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک 
اصالحي مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت مراتب آگهي مي شــود که هر کس 
مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهي ذکر شــده( نســبت به آن يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرســد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثني سند 
 مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار: 1401/02/06 
 م الــف: 1307967 محمــد ســلماني مديــر واحــد ثبتــي حــوزه ثبت 

ملک گلپايگان 



سه شنبه 06 اردیبهشت  1401 / 24 رمضان 1443 / 26 آوریل  2022 / شماره 3514
نیکوکاران اصفهانی حمایت بیش از۱۰ هزار فرزند یتیم را به عهده گرفتند؛

فرصت بندگی و بخشندگی
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با قدردانی از حضور 
خیران در پایگاه های حامی یابی استان، گفت: نیکوکاران اصفهانی از ابتدای ماه رمضان تاکنون حمایت 
از ۱۰هزار و ۷۱۲ نفر از فرزندان ایتام و محسنین را به عهده گرفتند.حمیدرضا طاهری  اظهار کرد: مردم 
نیکوکار اصفهان از ابتدای ماه رمضان تاکنون با حضور در پایگاه های حامی یابی استان، حمایت از ۱۰ 
هزار و۷۱۲ نفر از فرزندان ایتام و نیازمند را به عهده گرفتند.وی با بیان اینکه در شــب ۲۱ ماه رمضان 
امسال سه هزار و ۵۰۰ حامی، حمایت از پنج هزار فرزند تحت پوشــش این نهاد را پذیرفتند، افزود: 
مشارکت هم استانی ها در این طرح، نه تنها گره گشای بخشی از مشکالت زندگی نیازمندان است بلکه 
مسیر رشد و تعالی علمی و اجتماعی آینده سازان جامعه را هموار می کند.معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان اصفهان، خواستار حضور حداکثری خیران برای حمایت از فرزندان ایتام و 
محسنین شد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار فرزند زیر پوشش کمیته امداد استان قرار 

دارند که هنوز تعدادی از این فرزندان در انتظار حمایت خیران هستند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

 فعالیت های قرآنی در مساجد و مراکز فرهنگی اصفهان
 توسعه می یابد

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: توسعه فعالیت های قرآنی با همکاری اساتید برجسته 
قرآنی در استان اصفهان با استفاده از ظرفیت مساجد و فضاهای فرهنگی استان در دستور کار است.

مهدی فوقی اظهار داشت: سعی داریم اینگونه برنامه ها را در سطح های مختلف برگزار کنیم تا بتوان 
هم افزایی بهتری را در برنامه های قرآنی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه پیگیری مباحث قرآنی از اصلی ترین برنامه ها و اهداف سازمان تبلیغات است، ادامه 
داد: برای تحقق این امر نیازمند همکاری اساتید قرآنی هســتیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال برپایی محفل قرآنی در محور چهارباغ عباسی 
بازخوردهای خوبی را به همراه داشته است، تصریح کرد: سعی ما این است که این امر در سطح استان 
محقق شود.وی اضافه کرد: برای این امر استفاده از ظرفیت مساجد و فضاهای فرهنگی سطح استان 
اصفهان مورد توجه است که با همکاری اساتید برجسته در اســتان اصفهان بازخوردهای خوبی را به 

دنبال خواهد داشت.

 3۷ هزار شهروند در اصفهان
 طی سه ماه تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند

سرپرست بیمه سالمت استان اصفهان گفت: ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان اصفهان تحت پوشش هیچ 
یک از انواع بیمه نیستند و طی سه ماه گذشــته بالغ بر ۳۷ هزار نفر از آنها شناسایی و تحت پوشش 
بیمه رایگان ســالمت همگانی قرار گرفتند.محمد حســین صفاری اظهار داشــت: در راستای رفع 
محرومیت زدایی طرح بیمه سالمت همگانی در شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر در محالت کم برخوردار 
اجرایی و از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، اقدام به این کار صورت گرفت.وی با بیان اینکه هم اکنون 
بالغ بر ۳۲۶ هزار نفر در اصفهان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت همگانی هستند، اعالم 
کرد: بیمه سالمت همگانی یک بار در سال ۹۳ طرح موضوع و اجرایی که طی سال های اخیر از خدمات 
آن به مرور کاسته شد.سرپرست بیمه سالمت استان اصفهان با اظهار اینکه بخشی از مردم اصفهان 
اقدامی برای بیمه سالمت همگانی نکردند که به دنبال شناسایی این افراد و تحت پوشش قرار دادن 
آنها هستیم، گفت: بیمه سالمت همگانی در طرح جدید بیمه شــده ها را تحت پوشش یک پزشک 

خانواده با فرانشیز ۶ هزار تومان قرار می دهد که این امر وجه امتیاز با طرح سابق آن است.

گالیه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از نبود مراکز ماده 16 در اصفهان؛

بازپروری معتادان، امر مهمی که بر زمین مانده است

در استانی که بیش از سه هزار معتاد وجود  پریسا سعادت
دارد، تنها دو مرکز با ظرفیت اندک 4۰۰ نفر 
برای پذیرش معتادان متجاهر وجود دارد. این در حالی است که هر روز 
تعداد معتادان خیابان گرد در گوشه و کنار شهر بیشتر به چشم می آید و 
تقریبا بدون وجود مراکز ماده ۱۶ یعنی جایی برای نگهداری این افراد نمی 
توان از پلیس و یا سایر نهادها انتظار داشت این افراد را از سطح شهر جمع 
آوری کنند. مطالبه برای ایجاد این مراکز بازپروری چندین سال است که 
از سوی مقامات انتظامی بهزیستی و ســایر نهادهای اجتماعی استان 
مطرح می شود؛ اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است 
این وضعیت صدای اعتراض فرمانده انتظامی اســتان اصفهان را هم 
درآورد. ســردار محمد رضــا میرحیدری با اشــاره به بــه ایثارگری ها، 
جانفشانی ها و حماسه سازی های مردم شهرستان اصفهان در طول 4۳ 
ســال عمر انقالب اسالمی و وجود تعداد بســیار زیادی از خانواده های 
معظم شــهدا، جانبازان و علما در این شهرســتان، افــزود: مردم این 
شهرستان، شایسته بهترین خدمات هســتند و ایجاد بهترین شرایط 
امنیتی برای این مردم کمترین کاری است که می توان برای آنها انجام 
داد. از فرمانده جدید انتظار می رود از طریق تعامل با دستگاه قضایی، با 
اقتدار در برابر مجرمان عمل کرده و امنیت پایدار را در این شهرستان حفظ 

کند.سردار میرحیدری از برنامه ریزی و هدف گذاری این فرماندهی به 
منظور دست یابی به کاهش ۵۰ درصدی جرائم در شهرستان اصفهان تا 
پایان ســال جاری خبر داد و افزود: بیشتر مشــکالت و معضالت این 
شهرستان ناشی از عناصر بیرون از استان و بیرون از کشور است که باید 
با هوشمندی تمام این عناصر شناسایی و با برخوردهای مقتدرانه هیمنه 
آنها شکسته شود.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به کندی 
احداث کمپ ویژه ماده ۱۶ در استان اصفهان، اضافه کرد: یکی از مطالبات 
جدی، راه اندازی مرکز بازپروری معتادان اســت تا بتوان همه معتادان 
متجاهر را در کمترین زمان ممکن جمع آوری و به این مکان منتقل کرد.

وی اظهار کرد: متاسفانه با گذشــت 4۳ سال از انقالب اسالمی، استان 
اصفهان فاقد چنین مرکز بازپروری است و اگرچه استاندار اصفهان به این 
موضوع ورود جدی داشــتند؛ اما احداث این ساختمان به کندی پیش 
می رود که نیازمند لزوم توجه مسئوالن است. مکانی که ظاهرا هنوز بنایی 
بر تکمیل آن وجود ندارد.هر چند اما و اگر های زیادی در مورد اثرگذاری 
و کارآمدی مراکز ماده ۱۶ وجود دارد و این مســئله که اصوال آیا این نوع 
برخورد با اعتیاد می تواند موثر باشد یا نه، محل بحث است اما اینکه این 
افراد حاال پاتوق های ثابتی در  سطح شهر دارند و همین موجب گسترش 
آسیب رسانی این افراد در سطح جامعه می شود حقیقتی است که بدون 

وجود مراکز ماده ۱۶ نمی توان  برا ی آنها چاره ای اندیشید. به خصوص 
آنکه نهادی مانند پلیس و بهزیستی این افراد را به همین دالیل از سطح 
شهر جمع آوری نمی کند. پیش از این دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان گفته بود: اگر چه در خصوص تعداد متجاهر در 
استان در بین دستگاه ها اختالف نظر وجود دارد؛ اما مشکل اصلی و مهم 
ما این است که برای تمام متجاهرین به اندازه کافی مکان نداریم تا برای 
بازپروری و ترک اعتیاد آنها اقدام کنیم. محسن یارمحمدیان در رابطه با 
ســاختمان ترک اعتیادی  که در نزدیکی باغ فدک از طرف شهرداری در 
حال ساخت است، اظهارکرد: شهرداری دوره قبل اعالم کرده بود تا آخر 
مهر ماه این ســاختمان به بهره برداری می رســد ولی با توجه به تغییر 
مدیریت شهری امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری تکمیل شده 

و به بهره برداری برسد.
 هر چند مدت نگهدای معتادان در این مراکز  یک تا ســه هفته است و 
نهایت زمان ماندن افراد می تواند تا شــش ماه هم برسد؛ اما در نهایت 
همین افراد باز هم بدون مراقبت و درمان مستمر در جامعه رها می شوند 
افرادی که اغلب نه سرپناهی دارند و نه از ســوی خانواده پذیرفته می 
شــوند. پس نمی توان به مراکز ماده ۱۶ به چشم یک راه عالج نگاه کرد 
ولی می شود امیدوار بود که شاهد آسیب های اجتماعی کمتری باشیم.

متاسفانه با گذشت ۴۳ سال از انقالب اسالمی، استان 
گرچه  اصفهان فاقد چنین مرکز بازپروری است و ا
استاندار اصفهان به این موضوع ورود جدی داشتند؛ اما 
احداث این ساختمان به کندی پیش می رود که نیازمند 

لزوم توجه مسئوالن است

با مسئولان جامعه

وزیر آموزش و پرورش گفت: خیران مدرســه ســاز 
به گونه ای عمــل کردند که امروز از هــر دو کالس یک 
کالس درس توســط خیران مدرسه ساز احداث شده 
 است. یوسف نوری با اشاره به طرح توسعه اجتماعی 
 محــور ۲۰۲۰ محلــه کم برخــوردار  اظهــار کــرد: 
خیران مدرســه ســاز در زمینه مدرســه ســازی به 
 گونه ای عمــل کردند که امــروز از هــر دو کالس یک
  کالس درس ســاخته خیران مدرســه ســاز است. 
 این طرح نیز با تاکیدات مقام معظــم رهبری مبنی
  بــر عدالــت آموزشــی شــکل گرفتــه اســت. تــا 

دانش آموزان از فرصت های برابر آموزشــی برخوردار 
نشوند، این امر محقق نخواهد شد. اما اگر این عدالت 
محقق شود تولید اشتغال و اشتغال بهینه را خواهیم 
 داشــت. وی با بیان اینکــه این طــرح ترمیم کننده 
عدالت آموزشی گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش در 
درون انسجام داشته باشــد همان آموزش و پرورش 
است که بتوانیم بگوییم در راســتای عدالت آموزشی 
بوده و مدرسه نیز کانون تربیت محل محور خواهد شد. 
وزیر آموزش و پرورش افــزود: از ابتدا به دنبال ایجاد 
یک قرارگاه مبتنی بر عدالت آموزشی بودیم و از امروز 
در تالش خواهیم بود که این قرارگاه عمال وارد کار شود 
و یکی از کارهایی که داریم و قــرارگاه باید آن را به جد 
پیگیری کند همین اهتمام بر مدارس 4۰۰ محله کمتر 

برخوردار اســت. نوری ابراز امیدواری کرد که تا پایان 
 ماه مبارک رمضان آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی 
طرح توســعه اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کم برخوردار 
تهیه و تنظیم شــود. جانشین وزیر کشــور  نیز در این 
جلسه اظهار کرد: توسعه امکانات آموزشی 4۰۰ محله را 
در گام اول و در یک فاصله دو ماهه اجرا خواهیم کرد؛ 
در بیمه سالمت هم چنین تجربه ای داشتیم که پس 
از طراحی و تنظیم سریع آیین نامه های اجرایی آن را 
 به اجرا گذاشتیم.علی آقامحمدی افزود: در طول این
  مــدت جلســاتی را بــا افــراد و گروه هــای

 مختلف داشتیم.همچنین جلســاتی را با مسئوالن 
دانشگاه شریف و تعدادی از اعضای اتاق اصناف برگزار 

کردیم تا بتوانیم از این طرح حمایت بیشتری کنیم.

 ساخت 50 درصد کالس های درس 
توسط خیران مدرسه ساز

جهادگران در 
مدار خدمات 
دندانپزشکی 

رایگان
تیم ســیار دندانپزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان در قالب پیام آوران 
سالمت به مدت سه روز به 
دانش آموزان شهرســتان 
فریدون شــهر ارائه خدمت 

کردند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

 کالهبرداری به بهانه پرداخت هزینه درج آگهی 
در  سایت های واسطه گر

رییس پلیس فتای استان اصفهان نسبت به شگرد جدید مجرمان سایبری با ارسال پیامک جعلی 
پرداخت هزینه درج آگهی و هدایت کاربران به درگاه فیشــینگ، هشدار داد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی اظهار کرد: بــه تازگی مجرمان 
سایبری پس از انتشار آگهی کاربران در 
سایت های واسطه گر نظیر دیوار، شیپور 
و باما، با ارســال پیامی جعلی مبنی بر 
پرداخت وجه بابت انتشار آگهی و حذف 
آگهــی در صورت پرداخــت نکردن وجه 
موردنظر، افراد را به درگاه جعلی پرداخت 
هدایت و اقدام به برداشت از حساب آنها 
می کننــد.وی با بیان اینکه شــهروندان 
به هیچ عنوان به لینک های ناشــناس و 
نامعتبر وارد نشوند و از ارائه اطالعات کارت بانکی در درگاه های مشکوک پرداخت خودداری کنند، افزود: 
مجرمان سایبری به راحتی با عناوین مختلف شــهروندان را برای ورود به درگاه های جعلی تشویق 
می کنند.رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: کاربران با صفحاتی روبه رو 
می شوند که امکان پرداخت وجه به صورت آنالین در آنها وجود دارد، درحالی که بیشتر این لینک ها کاربر 
را به صفحات فیشینگ هدایت و با دریافت اطالعات کارت بانکی اقدام به برداشت از حساب می کند.

وی با بیان اینکه عده ای فرصت طلب با شگردهای خاص به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند؛ 
به طوری که برخی کالهبرداران با درخواست مبالغ ناچیز اطالعات کارت بانکی افراد را سرقت و اقدام 
به برداشت از حساب آنها می کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان در مواجهه با این گونه موارد، مراتب را 

از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا که به صورت ۲4 ساعته فعال است، اطالع رسانی و پیگیری کنند.

فرمانده انتظامی کاشان:

 کالهبردار  یک میلیارد تومانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی کاشان گفت: فردی که به بهانه خرید یا فروش کاال از طریق نرم افزار اینترنتی دیوار 
در این شهرستان یک میلیارد تومان کالهبرداری کرده بود، پس از شناسایی مخفیگاهش در تهران  
دستگیر شد. سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: در پی شکایت شماری از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی ناشناس در پایگاه اینترنتی دیوار به بهانه خرید و فروش کاال مانند فرش دستباف، رایانه، لپ 
تاپ، دستگاه های بازی پلی استیشن، گاو، گوســفند، االغ و همچنین تور کربال از آنان کالهبرداری 
شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسی های اولیه متوجه شــدند مالباختگان در قبال خرید یا فروش کاال از 
طریق این نرم افزار اینترنتی به حســاب متهم، مبلغ مورد نظر را واریز یا جنس را تحویل داده اند اما 
شخص یاد شده پس از معامله تلفن خود را از دســترس خارج کرده و متواری شده است.به گفته 
وی، ماموران پلیس آگاهی کاشان با بررسی مستندات و اظهارات شاکیان و انجام اقدام های فنی 
و تخصصی در فضای مجازی، مخفیگاه متهم را در شــهر تهران شناسایی و طی نیابت قضایی و در 
یک اقدام عملیاتی او را دستگیر کردند.وی با اشــاره به گسترده بودن فضای مجازی و پایگاه های 
اینترنتی خرید و فروش کاالهای نو و دست دوم، از مردم خواست هنگام خرید در فضای مجازی 
دقت بیشتری  داشته باشند تا فریب افراد سودجو با ترفندهای مختلف را نخورند.فرمانده انتظامی 
کاشان تصریح کرد: شهروندانی که از این طریق مورد کالهبرداری قرار گرفته اند برای پیگیری شکایت 

خود به پلیس آگاهی این شهرستان مراجعه کنند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

با متخلفان رهاسازی 
مواد آالینده در زاینده رود 

برخورد می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به نمونه برداری و آزمایش مواد آالینده  
از رودخانه زاینده رود و برخــورد با متخلفان 
رهاسازی آالینده ها در مسیر زاینده رود، گفت: 
آب شرب اصفهان از نظر کیفی سالم است و 
مشــکلی از نظر وجود آالینده ها ندارد.منصور 
شیشه فروش ، درباره دلیل تغییر رنگ آب در 
رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: گزارشی درباره 
ورود آالینده ها به رودخانه دریافت کردیم که به 
شکل کف روی آب بود و در حالت اولیه، شبیه 
ماده شوینده به نظر می رسید.وی با اشاره به 
اعزام تیم کارشناسان شــرکت آب منطقه ای 
به محل انتشــار آلودگی، افزود: کارشناسان، 
نمونه برداری های الزم را انجام دادند و در حال 
انجام آزمایش و بررسی های فنی الزم هستند. 
قرار اســت روزهای آینده گزارش آزمایشگاه 
آب منطقه ای درباره تشخیص این ماده اعالم 
شــود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان، ورود هرگونــه آالیندگی به رودخانه 
را براساس قانون ممنوع دانست و تاکید کرد: 
باید برخورد قانونی انجام شود و آب منطقه ای 
و محیط زیست در طول مسیر با ورود آالینده ها 
برخورد کنند.وی با اشاره به تجربه تکرار چنین 
اتفاقاتی در سال های گذشــته، گفت: گاهی 
متخلفان ته مانده تانکرهایشان را در رودخانه 
زاینده رود تخلیــه می کردند؛ امــا این موارد 
تخلف پیگیــری می شد.شیشــه فروش با 
اشاره به حل شدن بخشی از این آلودگی در آب 
رودخانه، ادامه داد: به شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان اعالم شــد کــه تیم های گشــت و 
نظارت خود را در مســیر رودخانــه فعال کند 
تا با هرگونه برداشــت های غیرمجــاز و ورود 
آالیندگــی، برخورد شــود.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهــان، اظهــار کرد: 
به زودی نتایج تحقیق درباره تخلف رهاسازی 
مواد آالینده در مســیر رودخانــه زاینده رود 
 اعالم و بــا متخلفــان برخــورد قانونی الزم 

انجام می شود.

افزایش 50 درصدی ابتال به سالک در شاهین شهر
موارد ابتال به سالک در سال گذشته در شهرستان شاهین شهر ومیمه ۵۰ درصد افزایش یافته است.مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه، »لشمانیوز 
جلدی« یا سالک را بر دو نوع شهری )خشــک( و روستایی طبقه بندی برشمرد و گفت: در نوع شهری بیماری ســالک ناقل بیماری پشه خاکی »فلبوتوموس 
سرژانتی« و مخزن بیماری سگ های ولگرد هستند و بیماری از انسان به انسان قابل انتقال نیست.علی پارسا افزود:، اما ناقل بیماری سالک روستایی، پشه 
خاکی نیمه وحشی »فلبوتوموس پاپاتاسی« است که از طریق نیش پشه های جنس ماده انگل بیماری را از بعضی موش های صحرایی آلوده به انسان منتقل 
می کند.وی، استان اصفهان رامخزن اصلی عامل سالک روستایی دانست و افزود: موارد ابتال به ســالک شهرستان شاهین شهر و میمه از نوع روستایی بوده و 
کانون این بیماری در شهرستان شهر های گز، گرگاب و مناطق حاشــیه شاهین شهر )گلدیس و مسکن مهر( بوده و مهم ترین نشــانه ابتال به این بیماری نبود 
بهبودی محل نیش پشه تا ۲ هفته بعد از گزش اســت.رییس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه موارد ابتال به ســالِک شاهین شهر و میمه را در سال 
گذشته ۵۹ مورد برشمرد و گفت: در سال۹۹ موارد ابتال به سالک در این شهرستان ۲۹ نفر بوده، اما موارد ابتال به این بیماری سال گذشته در شاهین شهر و میمه 
رشد ۵۰ درصدی داشته است. وی گفت: همچنین از مجموع مبتالیان به سالک ۵4 مورد در کانون های شاهین شــهر و میمه و ۵ مورد نیز به دلیل مسافرت به 

مناطق سالک خیز آلوده شده اند.



سرمربی تیم ملی بوکس ایران از افرادی که برای او حاشیه ساخته اند تشکر کرده و آن ها را دلیل انگیزه و پیشرفت بیشتر شاگردانش دانست.علیرضا استکی درباره 
تصمیم کادرفنی برای انتخاب احتمالی ملی پوشان بوکس از رقابت های قهرمانی کشور پیش رو، توضیح داد: همانطور که مطلع هستید رقابت های قهرمانی کشور 
ما در سال گذشته دو بار به تعویق افتاد و برای اینکه وقت را از دست ندهیم، انتخابی را برگزار کردیم تا اردوهای خود را شروع کنیم. خوشبختانه این مسابقات ۲۷ 
اردیبهشت برگزار می شود و سعی می کنیم از همین مسابقات بهترین ها را انتخاب کنیم.وی ادامه داد: از روز پنجشنبه اردوهای ما تعطیل می شود تا نفرات حاضر 
در اردو برای شرکت در مسابقات به تیم های استانی خود بپیوندند. باید سعی کنیم از دل این رقابت ها بهترین نفرات را انتخاب کنیم تا برای بازی های آسیایی و 
قهرمانی آسیا دو تیم قوی و کامل داشته باشیم.سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا نفراتی هم مد نظر او هستند که معیار حضورشان در اردو قهرمانی 
کشور نباشد؟ توضیح داد: برای هیچ کس قطعیتی وجود ندارد و هر کس که می خواهد به اردو دعوت شود، فقط یک راه دارد و آن هم قهرمانی کشور است. فقط 

میثم قشالقی به دلیل آسیب دیدگی حق شرکت در قهرمانی کشور را ندارد و بقیه بوکسورها موظف هستند در این مسابقات حضور یابند.

تشکر سرمربی تیم ملی بوکس از حاشیه سازان!
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پیام دنی آلوس برای »مسی«
ستاره برزیلی بارسلونا بعد از قهرمانی مسی با پاری سن ژرمن پیامی را برای او منتشر کرد.لیونل مسی 
توانست نخستین جام خود را با پاری سن ژرمن به دســت آورد. پاری سن ژرمن با گلی که مسی به ثمر 
رساند یک تساوی برابر النس به دست آورد و همین کافی بود تا چهار هفته قبل از پایان لیگ جام قهرمانی را 
باالی سر برد. لیونل مسی با جامی که به دست آورد شمار جام های خود را به عدد ۳۹ رساند تا با رکورد دنی 
آلوس تنها ۴ جام فاصله داشته باشد. آلوس با کسب ۴۳ جام رکورد دار کسب جام در تاریخ فوتبال جهان 
است.آلوس در پیامی برای مسی نوشت: اگر روزی بیاید و رکوردم شکسته شود مشکلی نیست. دوست 
دارم که رکوردم را بهترین بازیکن جهان بشکند. آنچه را که می نویسم بیانگر غرور من نیست بلکه اعتماد به 

نفسی است که دارم. برای رسیدن به جام باید هر روز در رویای آن بود و نهایت تالش خود را به کار گرفت.
 

انتقاد تند »هامان« از لواندوفسکی
بازیکن سابق بایرن مونیخ به انتقاد تند از لواندوفسکی پرداخت و مدعی شد که این ستاه بزرگ تنها به 
خود فکر می کند.روبرت لواندوفسکی بعد از قهرمانی با بایرن مونیخ در بوندسلیگا سخنان ابهام آمیزی 
را درباره آینده خود بر زبان آورد که این با انتقاد تند دیتمار هامان همراه شــد. او گفت: لواندوفسکی می 
گوید که شرایط برای او سخت شده است و می خواهم یک سوال از او بپرسم و آن اینکه چرا در ۵ سال 
قبل که با پیشنهادهایی از رئال و سیتی همراه شد وضعیت برای او سخت نشد؟ گمانه زنی همواره درباره 
این بازیکن وجود داشته است با این حال او در ماندن شک نکرد. چرا امسال لواندوفسکی دچار شک و 
تردید شده است؟ به نظرم که او تنها به مصلحت خود فکر می کند. هامان ادامه داد: لواندوفسکی حتی از 
خوشحالی خود بعد از قهرمانی در بوندسلیگا سخن به میان نیاورد. او با بایرن همه موفقیت ها را به دست 
آورده است. لواندوفسکی سن و سال باالیی دارد و به همین خاطر باید باشگاه برای تمدید قرارداد او شتاب 

زده عمل نکند. طبیعی است که باشگاه بایرن نگران گلزنی یک مهاجم ۳۴ ساله باشد.
 

ژاوی: 

شخصیت تیم پیروز را نداشتیم
سرمربی بارسلونا تیمش را مستحق شکست در دیدار برابر رایو وایکانو نمی داند و تاکید کرد که باید به هر 
طریقی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.بارسلونا در دیدار معوقه برابر رایو وایکانو با یک گل 
شکست خورد تا شرایط این تیم در جدول رده بندی سخت شود. بارسلونا با ۶۳ امتیاز در رده دوم جدول 
رده بندی باقی ماند این درحالی است که سویا هم ۶۳ امتیازی است و اتلتیکو مادرید با ۶۱ امتیاز در رده 
چهارم جدول رده بندی قرار دارد.ژاوی در نشست خبری بعد از بازی گفت: به نظرم ما مستحق شکست 
نبودیم با این حال باید اعتراف کرد که شخصیت الزم برای پیروزی را هم نداشتیم. تالش زیادی برای 
گلزنی کردیم؛ اما توپ های ما وارد دروازه حریف نشد. با این شکست شرایط ما در جدول سخت شد 
با این حال باید به تالش خود ادامه داد.ژاوی افزود: ما شرایط را برای خود سخت کرده ایم. خودمان 
این وضعیت را به وجود آوردیم و باید به هر طریقی که شده سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. 

 

»خامس«، الریان را خسته کرد!
روزنامه مارکا مدعی شد که کیفیت و عملکرد خامس رودریگز باعث خستگی مدیران الریان شده و 
احتمال جدایی او باالست.به نظر می رسد که دوران حضور خامس رودریگز ،ستاره سابق رئال مادرید 
و تیم ملی کلمبیا در لیگ ستارگان قطر خیلی زود به سر آمده و این بازیکن در آستانه جدایی از الریان 
قرار دارد. خبری که توسط روزنامه معتبر و اســپانیایی مارکا اعالم شده است.در گزارش مارکا آمده 
است: انتظار می رفت که خامس رودریگز در قطر سلطنت کند و این بازیکن با آن همه تجربه و آن همه 
تجمالت، در الریان بدرخشد. با این حال، یک بار دیگر نشان داده شد که هر انتقال بزرگ مترادف با 

موفقیت نیست و واقعیت این است که خامس دیگر آن خامس سابق نیست.

الدحیل - سپاهان؛ جنگ نابرابر صعود در لیگ میکی موس در عربستان!

مسیر سخت سپاهان

مسابقات روز آخر لیگ قهرمانان آسیا امشب  برگزار می شود و فوالد برای صدرنشینی تالش می کند و سپاهان 
در شــرایط نابرابر برای صعود تالش خواهد کرد.دیدارهای روز پایانی لیگ قهرمانان آســیا در مرحله گروهی 
امشب برگزار می شود. این در حالی است که فوالد خوزســتان صعودش را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی 
کرده است ولی سپاهان برای صعود کارش به روز آخر و اما و اگر کشیده شد و باید در شرایطی نابرابر برای صعود 
تالش کند. سپاهان برای صعود کار دشواری پیش رو دارد. زردپوشان اصفهانی باید پیروز شوند و امیدوار باشند 
میزبان مسابقات آنها تیم التعاون عربستان مقابل پاختاکور ازبکستان تیم آخر جدول نتواند سه امتیاز را بگیرد. 
سرنوشت صعود تیم دوم از این گروه به نتیجه دو مسابقه گره خورده؛ اما در کمال تعجب شاهدیم که بازی های 
روز آخر همزمان نیست!  این در واقع اوج بی انصافی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و لیگ قهرمانان است! لیگی 
که زمانی) سال ۱۳۹۲(  کارلوس کی روش به طعنه آن را لیگ میکی موس نامید تا قوانینش را زیر سوال ببرد و 
آن را مسخره د انست!وقتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به دور از بازی جوانمردانه که شعار اصلی فیفاست، 
برگزار می شود شاید تشبیه کی روش هم خیلی بی راه نباشد. عربستان، میزبان ۵ گروه از لیگ قهرمانان آسیا 
شده و مسابقات را به صورت رفت و برگشت برگزار می کند در حالی که AFC  با میزبانی سپاهان در اصفهان برای 
دو گروه مخالفت کرد. همین مسئله باعث اعتراض برخی از سرمربیان تیم های حاضر در این دوره از مسابقات 
هم شده که  اصول بازی  جوانمردانه به هیچ عنوان رعایت نشــده و شرایط برخی تیم ها مناسب تر و مساعد تر 

بوده است. با وجود همه این مشکالت، سپاهان برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور و نام خودش هم که شده باید 
در این مسابقه به پیروزی برسد و امیدوار باشد که پاختاکور ازبکستان با انجام بازی جوانمردانه یک امتیاز از 
التعاون بگیرد.  اینکه سپاهان چند ساعت زودتر از التعاون به میدان برود و حریف عربستانی با خیال راحت 
و دانستن نتیجه تیم ایران به مصاف حریف بی انگیزه و قعرنشین می رود؛ جای تامل دارد.  الدحیل قطر هم 
صعود و صدرنشینی اش را با ۱۲ امتیاز قطعی کرده ولی دلیل نمی شود که مقابل سپاهان کامال بی انگیزه باشد. 

فوتبال دوستان ایرانی امیدوارند شاهد یک صعود رویایی و دراماتیک از سپاهان باشند.

خبر  روز

 قرض 10 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال عزیزی خادم
 به پرسپولیس!

فدراســیون فوتبال در دوره مدیریت عزیزی خادم مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به عنوان قرض به باشگاه 
پرسپولیس پرداخت کرده، موضوعی که برخالف مقررات بوده و تخلف محسوب می شود.

در چند روز اخیر با انتشــار اسنادی مشخص شده که شــهاب الدین عزیزی خادم در دوره ریاست 
خود مرتکب تخلفات متعددی شــده که بخشــی از این تخلفات به پرداخت پاداش های کالن به 
برخی از مشاوران و اعضای تیم ملی فوتبال مربوط می شود؛ اما حاال تخلف دیگری در فدراسیون 

عزیزی خادم برمال شده که قرار است کمیته اخالق درباره آن تصمیم گیری کند.
بر اساس برخی گزارش ها و تایید دو مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس، این باشگاه در اواخر ریاست 
عزیزی خادم در فدراســیون فوتبال )پیش از عزل در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰( مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 
از فدراســیون فوتبال به صورت قرض دریافت کرده و طی یک قرارداد، موعد بازپرداخت پول هم ۶ 

ماه بعد تعیین شده است.
اخیرا موضوع پرداخت پاداش های هنگفت به مشاوران و پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال به مجتبی 
خورشیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال در زمان مدیریت عزیزی خادم رسانه ای شده که حاشیه های 

زیادی را به همراه داشته است. 
 

خشم »یحیی« از نافرمانی »عیسی«
باتوجه به شرایطی که عیسی آل کثیر به وجود آورده بعید اســت قرارداد این مهاجم خوزستانی با 

پرسپولیس تمدید شود.
طی  ماه های اخیر و با وجود تایید پزشکان تیم پرسپولیس مبنی بر پارگی رباط صلیبی اما آل کثیر 
راضی به انجام جراحی نشد و قصد داشت با شرایط موجود بازی کند که این مسئله با مخالفت کادر 
فنی روبه رو شده بود. همان زمان گفته شد یکی از دالیل ترس عیسی آل کثیر از عمل جراحی عدم 
تمدید قراردادش است؛ اما به تازگی شنیدیم حدود ۲ ماه پیش یحیی گل محمدی به عیسی آل کثیر 
گفته است: »به دفتر باشگاه برو، قراردادت را تمدید و سپس برای عمل جراحی زانویت اقدام کن!« 
با این وجود مهاجم خوزستانی نافرمانی کرده و حاضر به این کار نشد. یحیی گل محمدی به صورت 
سفت و سخت جلوی این بازیکن ایســتاد و اجازه همراهی را به عیسی نداد، آل کثیر طی روزهای 
اخیر تصمیم خود را برای جراحی گرفت و قصد دارد باالخره زانوی خود را به تیغ جراحان بســپارد. 
اتفاقی که قطعا به نفع آینده فوتبالی این بازیکن خواهد بود؛ اما شنیده ها حکایت از آن دارد که تمدید 
قرارداد عیسی آل کثیر به اما و اگر کشیده شده است. یحیی گل محمدی هنوز بابت لجبازی، وقت 
تلف کردن بیهوده و خودداری از عمل جراحی زانو و رباط صلیبی از عیسی آل کثیر شاکی است و این 

احتمال وجود دارد جلوی تمدید قرارداد این مهاجم گرفته شود.
 

در جام جهانی، زنگ تفریح می شویم!
پیشکسوت فوتبال ایران گفت: اگر چند ستاره و لژیونر را از این فوتبال بگیریم، چیزی برای ارائه و 

نمایش نخواهیم نداشت.
ناصر ابراهیمی در خصوص شــرایط ایــن روز های فوتبال ایران اظهار داشــت: برخی  متاســفانه 
چشمان شان را به روی واقعیت بســته اند و نمی خواهند حقیقت را ببینند. باید قبول کنیم فوتبال 
ایران شرایط خوبی ندارد و اگر چند ستاره و لژیونر را از این فوتبال بگیریم، چیزی برای ارائه و نمایش 
نخواهیم نداشت. سال هاست در مورد این مسائل حرف می زنیم، اما گوش شنوایی نیست و جای 
تاســف اســت. وی افزود: اگر چند بازیکن مطرح فوتبال ایران که در لیگ های معتبر جهان بازی 
می کنند را کنار بگذاریم، به تعدادی بازیکن از تیم های استقالل، پرسپولیس و سپاهان و چند تیم 
دیگر می رسیم که ترکیب تیم ملی را تشــکیل می دهند؛ اگر با همین نفرات به جام جهانی برویم، 

زنگ تفریح خواهیم شد.

مستطیل سبز

 یک »وینفرد شفر« برای 
»مهدی قائدی« بفرستید!

ستاره ای که خاموش شد
مهدی قائــدی دوباره در مســیری قرار گرفته 
است که ۴ سال پیش در آن قرار داشت و به نظر 
وظیفه اهالی فوتبال این است که از نابودی یک 
ستاره دیگر در فوتبال ایران جلوگیری کنند. شاید 
روزی که مهدی علی سرمربی شباب االهلی در 
مصاحبه ای گفت به مهدی قائــدی نیاز ندارد 
چون او دائم در حال خوش گذرانی است کمتر 
کسی به حرف های او شــک کرد چون ستاره 
ایرانی این باشگاه ۴ سال پیش دقیقا در همین 
مسیر قرار گرفت و شاید اگر افراد درستی سر 
راهش قرار نمی گرفتند امروز نامی از این بازیکن 
در فوتبال ایران وجود نداشــت.حتما ماجرای 
تصادف مهدی قائدی در اولین فصل حضور او در 
استقالل را به خاطر دارید، این تصادف به حدی 
شدید بود که یکی از دوســتان نزدیک قائدی 
فوت کرد و خود این بازیکن هم چند روزی در 
بیمارستان بستری بود.قائدی اما در بازگشت به 
تمرینات استقالل با برخورد قهری وینفرد شفر 
روبه رو شد، مدتی به تمرینات تیم امید استقالل 
تبعید شد و بعد از آن هم تا مدت زیادی حتی 
یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد.ســتاره 
جوان آن روزهای استقالل بعد از برخورد قهری 
شفر، خیلی زود به خودش آمد تا جایی که در 
زمان سرمربیگری آندره آ استراماچونی به ستاره 
بی بدیل فوتبال ایران تبدیل شد. شاید خیلی 
ها نقش استراماچونی را در چهره شدن قائدی 
پررنگ بدانند که این نگاه و نظر کامال درســت 
اســت؛ اما نجات قائدی را باید به پای شــفر 
نوشت که رفتاری پدرانه با او داشت و با تنبیه و 
تشویق، پسرک سرکش را به بازیکنی سر به زیر 
تبدیل کرد.حاال قرارداد نجومی مهدی قائدی با 
باشگاه شباب االهلی یک بار دیگر این بازیکن 
را در وضعیت ســال اول فوتبالش در استقالل 
قرار داده است، او حاال دیگر نیاز مالی ندارد و به 
جای گذاشتن تمرکزش روی فوتبال ترجیح 

می دهد در شهر توریستی دبی تفریح کند.
قائدی حتــی اردوی آخر تیم ملــی را هم از 
دست داده است و به نظر می رسد او یک بار 
دیگر نیاز به یک وینفرد شــفر در زندگی اش 

دارد که راه و چاه را به او نشان بدهد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

ژست جالب بچه عقاب
در هفته سی و هفتم اللیگا ۲ اسپانیا، 
تیم فوتبال پونفرادینا بــه همراه امیر 
عابدزاده دروازه بان ملی پوش کشورمان 
به مصاف تیــم رده بیســت و یکمی 
فوئن البرادا رفت و توانست این تیم را 
شکست دهد. بعد از بازی امیر عابدزاده 
به همراه همبــازی هایش در رختکن 
شادی کردند و ژســت عابدزاده در این 
عکس دست جمعی سوژه شد و این 
عکس درصفحــات اجتماعی بازتاب 

گسترده ای داشت.

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت پزشکی-ورزشی 
استان اصفهان، غالمرضا بارانی به عنوان رییس جدید 
هیئت انتخاب شد.مجمع انتخاباتی هیئت پزشکی-

ورزشی اســتان اصفهان با حضور غالمرضا نوروزی 
رییس فدراســیون پزشکی-ورزشــی، سیدمحمد 
طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و 
اعضای مجمع در سرای ورزشکاران برگزار و در نهایت 
غالمرضا بارانــی به عنوان رییس هیئت پزشــکی-

ورزشی اســتان اصفهان انتخاب شد.این مجمع در 
شرایطی برگزار شــد که غالمرضا بارانی، علی رفیعی، 
کریم سهرابی، محمد سالکی و مصطفی میرباقری 
برای ریاست هیئت کاندید شده بودند که علی رفیعی 
به دلیل عدم حضــور در مجمع، از جمــع کاندیداها 
کنار گذاشته شــد و غالمرضا بارانی و کریم سهرابی 
به ترتیب با داشــتن ۸ و ۷ رای راهی دور دوم شدند. 

قابل ذکر اســت که پس از آنکه هر دو کاندیدا در دور 
دوم و سوم آرای یکسانی کسب کردند، با نظر رییس 
مجمع انتخاب ریاســت هیئت پزشکی-ورزشــی 
استان به قرعه واگذار شده و غالمرضا بارانی به عنوان 
رییس هیئت انتخاب شد.براساس اساسنامه جدید 
مجمع های انتخاباتی، اعضای مجمع باید در مجمع 
به گزینه های انتخاب شــده توســط کاندیداها برای 
ســمت های نایب رییس، خزانه دار،  خبره وررشی و 
هیئت رییسه خانم و آقا رای دهند و بر همین اساس 
به ترتیب زینب کریمی، میالد شــریف منش، زینب 
ملکی، محمد ســالکی و نینا حاذق انتخاب شدند.

سیدمحمد طباطبایی در حاشــیه مجمع انتخاباتی 
هیئت پزشکی-ورزشــی اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به اهمیت حاکم بر فضای فدراسیون پزشکی-

ورزشــی و رسالتی که این فدراســیون و هیئت های 

اســتانی بر دوش دارند، مطمئنا انتخابات از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و بــه همین خاطــر از دکتر 
نوروزی درخواست کردم که به عنوان رییس مجمع در 
انتخابات حتما حضور داشته باشند.وی افزود: احمد 
باقری مقدم به عنوان ریاســت قبلــی هیئت تالش 
زیادی برای نهادینه کردن مباحث علمی، پژوهشی و 
تحقیقی در ورزش استان انجام داد و رسالت خطیری 
برای سالمت برگزاری رویدادهای ورزشی استان بر 
عهده داشت و این مسئولیت سنگین را در دوره ۴ ساله 

به بهترین شکل ممکن انجام داد.

رییس هیئت پزشکی- ورزشی استان اصفهان انتخاب شد

جدول گروه:

1- الدحیل قطر 12 امتیاز
2- التعاون عربستان 7 امتیاز

3- سپاهان ایران 7 امتیاز
4- پاختاکور ازبکستان 3 امتیاز



سه شنبه 06 اردیبهشت  1401 / 24 رمضان 1443 / 26 آوریل  2022 / شماره 3514
مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان:

لیالی قدر در اصفهان بدون حادثه سپری شد
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در شــب 
بیست وسوم ماه مبارک رمضان عالوه بر اســتقرار ۲۰ خودروی آتش نشانی در مراکز برگزارکننده 

شب قدر، ۱۰ خودروی دیگر نیز در حال 
گشــت زنی بودنــد، گفت: بــا توجه به 
اقدامات انجام شده، شب های قدر در 

اصفهان بدون حادثه سپری شد.
آتشــپاد ابراهیــم مطلبی  اظهــار کرد: 
در شــب بیست وســوم مــاه مبــارک 
رمضان عالوه بر اســتقرار ۲۰ خودروی 
آتش نشانی در مراکز برگزارکننده شب 
قــدر، ۱۰ خــودروی دیگر نیــز در حال 

گشت زنی بودند.
وی ادامه داد: عالوه بر آماده باش ایســتگاه های بیست وشــش گانه آتش نشانی، ۳۰ خودروی 
آتش نشانی برای پیشــگیری حوادث به سطح شهر اعزام شــدند، ۲۰ خودروی امداد و نجات و 
۱۰ خودروی فرماندهی نیــز بود که در مجموع ۵۰ نفر از نیروهای آتش نشــان در نقاط هجده گانه 

حضور داشتند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه به غیر از میدان 
امام )ره( و گلستان شهدا که دو خودرو از این سازمان مستقر شدند، در دیگر محل های پرجمعیت 
برگزاری مراسم دعا، نیایش و ســوگواری، یک خودروی آتش نشانی استقرار یافت، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اعالم مکان برگزاری مراسم شــب قدر به سازمان آتش نشانی، بازدیدهای ایمنی 

از این اماکن انجام شده بود تا نکات ایمنی رعایت شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده، شب های قدر در اصفهان بدون حادثه سپری شد 

و آتش نشانان نیز همراه با شهروندان به عزاداری و مناجات پرداختند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد :

 سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان
 به نمایشگاه قرآن و عترت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: سرویس دهی اختصاصی این شرکت 
برای نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه از سه مسیر انجام 

می شود.
ســیدعباس روحانی  اظهار کرد: همزمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
در روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه، سرویس دهی اختصاصی شرکت واحد اتوبوسرانی برای 

مراجعه کنندگان این نمایشگاه انجام می شود.
وی با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی سه مسیر را برای حرکت اتوبوس اختصاصی به سمت 
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشــخص کرده است، ادامه داد: مسیر شــماره یک از مبدأ 
میدان بزرگمهر، میدان احمدآباد، خیابان جی، خوراســگان به مرکز نمایشــگاه های بین المللی 

اصفهان سرویس دهی می کند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با اشاره به مسیر شماره دو نمایشگاه قرآن 
و عترت، خاطرنشان کرد: این مسیر از میدان جمهوری اســالمی آغاز می شود و با گذر از خیابان 
ابن سینا، میدان قدس، میدان الله، خیابان زینبیه و حرم حضرت زینب )خواهر امام رضا )ع(( 

به مرکز نمایشگاه های بین المللی اصفهان می رسد.

بار گران اتوبوس های پیر، بر دوش اصفهان

مردم گالیه دارند

ایمنا: تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در حالی از سوی 
مسئوالن رده باالی کشور و مدیران شهری مورد تاکید است که در اصفهان به 
علت فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی، هشدار بحران از سوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان و متولیان آن در شهر به صدا درآمده است.در پی فرسودگی ناوگان 
حمل ونقل عمومی شهر اصفهان نه تنها شاهد ورود حجم عظیمی از گالیه های 
شهروندان و بی نظمی ها در ترددها به ویژه در نقاط مرکزی شهر هستیم، بلکه 
بازسازی نکردن اتوبوس ها و تاکسی های دودزا، آلودگی شهر را دوچندان و 
شهروندان را با مشکالت عدیده ای در این حوزه مواجه کرده است به طوری 
که شهروندان به جای انتظار ۷ تا ۱۰ دقیقه ای برای رسیدن اتوبوس ها )زمان 
استاندارد(، گاهی بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه منتظر می مانند و همین مسئله باعث 
جایگزینی خودروهای شخصی به جای وسایل حمل ونقل عمومی از سوی 
شهروندان شده اســت.در حال حاضر حجم زیادی از خودروهای شخصی 
در گذرگاه ها و معابر شهر تردد دارند و ضمن ایجاد ترافیک سنگین در نقاط 
مرکزی شهر، شهر آلوده را برای اصفهانی ها رقم زده اند.عاطفه کریمی، یکی 
از شهروندان اصفهانی که اتوبوس را برای انجام سفرهای درون شهری خود 
انتخاب کرده است، با ابراز گالیه از تاخیرهای نزدیک به یک ساعته اتوبوس ها، 
می گوید: »در مســیرهایی که مترو نیست و مجبور به اســتفاده از اتوبوس 
هســتیم، مشــکل جدی داریم چون باید دقایق زیــادی را منتظر اتوبوس 
باشــیم. در برخی موارد می بینیم راننده اتوبوس تمام مســافران را منتظر 

گذاشــته تا یک نفر کارت بلیت خود را بزند که در اکثر موارد با تحقیر مسافر 
همراه است و تمام سرنشینان با تاخیر چند دقیقه ای حرکت اتوبوس مواجه 
می شوند.«شــهروند دیگری با انتقاد از برخورد نامناسب برخی از رانندگان 
اتوبوس با مسافران، می افزاید: »هرچند شغل رانندگی اتوبوس خیلی سخت 
و دشوار است، اما توجیه درستی برای برخورد نامناسب با مسافران نیست، 
انتظار داریم با حوصله بیشتر و رفتار بهتری با ما صحبت کنند. نکته دیگر نحوه 
رانندگی رانندگان اتوبوس است که عده ای بسیار آرام و عده ای دیگر با سرعت 
باال رانندگی می کنند.«وی با ابراز گالیه از نرخ متفاوت بلیت در خطوط مختلف 
اتوبوسرانی، ادامه می دهد: هر ساله با افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها مواجه 

هستیم، اما خدماتی که ارائه می شود، راضی کننده نیست.

تغییر سیاست های دولت قبل، حمل ونقل عمومی را دچار چالش کرد
سید عباس روحانی، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گالیه شهروندان را بحق دانسته و می گوید: تغییر سیاست های دولت قبل 
نسبت به دولت پیشین باعث افزایش عمر ناوگان از چهار و نیم سال به ۱۰ سال 
شد و حمل ونقل عمومی را با مشکالت عدیده ای مواجه کرد.وی با بیان اینکه 
سال ۹۴ بالغ بر ۱۲۰۰ دســتگاه اتوبوس در شهر اصفهان فعال بود که امسال 
این تعداد به ۶۰۰ دستگاه رســید، تصریح می کند: با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس 
خصوصی در بهترین شرایط ممکن و فعال بودن همه ناوگان در مجموع ۷۵۰ 

دستگاه ناوگان فعال در شهر وجود خواهد داشت.مدیر عامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه می دهد: از سال ۹۴ تاکنون نه شهر کوچک 
شده، نه تعداد مسافران کاهش یافته و نه از معابر کاسته شده است، البته باید 
تعداد اتوبوس ها از ۱۲۰۰ دستگاه افزایش می یافت که نه تنها این امر محقق 
نشد، بلکه روند نزولی ناوگان را شاهد هستیم.وی تحریم ها را از دیگر عوامل 
موثر و مانع جدی در خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی دانسته و خاطرنشان 
می کند: تمام قطعات اتوبوس به جز اتاقک آن که در داخل ساخته می شود، 
وارداتی است.روحانی با بیان اینکه به دنبال افزایش قیمت ها و تحویل ندادن 
موتور و گیربکس، کارخانه ســاخت اتوبوس در اصفهان تعطیل شــد، ادامه 
می دهد: در زمان دولت قبل، هزینه تولید یک دستگاه اتوبوس ۱۰۰ میلیون 
تومان بود که در حال حاضر این رقم به ۴.۵ میلیارد تومان رســیده است، در 
حالی که در زمان دولت پیشین ۱۷.۵ درصد از هزینه اتوبوس را شهرداری و 

۸۲.۵ درصد را دولت با یارانه ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان تامین می کرد.

اعتبار الزم برای تعمیر اتوبوس ها را نداریم 

محمدرضا فالح، رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان در ارتباط با گالیه شــهروندان از کمبود و تاخیرهای 
چندســاعته اتوبوس ها می گوید: چندین سال اســت که شهرداری ها از 
بودجه های دولتی بی بهره هستند و مســاعدت ها و کمک ها برای خرید 
و نوسازی اتوبوس ها محدود شده است.رییس کمیسیون حمل ونقل و 
هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری ها توان 
خرید و نوسازی و بهسازی اتوبوس ها را ندارند و به همین جهت اتوبوس ها 
یکی پس از دیگری رهسپار پارکینگ ها می شوند، تاکید می کند: با توجه به 
برآوردهای صورت گرفته، در کالن شهر اصفهان برای جابه جایی مسافران به 
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز داریم، در حالی که ۶۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده 
در پارکینگ قرار گرفته است و اعتبار الزم برای تعمیر اتوبوس ها را نداریم و 
در حال حاضر تنها ۶۰۰ دستگاه برای انتقال دو سوم از جمعیت شهر مستقر 
است.رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه طبق قانون باید یک سوم بودجه نوسازی اتوبوس را 
دولت، یک سوم را شهرداری و یک سوم آن از سوی شهروندان تامین شود، 
خاطرنشان می کند: عمر متوسط هر دستگاه اتوبوس باالی ۱۰ سال است 
و برای تعمیر هر یک دستگاه اتوبوس حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 
نیاز داریم، بنابراین در این عرصه باید دولت مساعدت های الزم را داشته 
باشد.وی، واگذاری اتوبوس ها به شرکت های خصوصی را در گذشته یک 
طرح شکست خورده عنوان کرده و می افزاید: در گذشته بخشی از ناوگان 
اتوبوســرانی به بخش خصوصی واگذار شد و در ســال های نخست نیز 
به خوبی پاسخ داد، اما به علت کفاف نبودن سوبسیدهای پرداختی از سوی 
شهرداری و تامین نشدن خرج و مخارج سوخت و هزینه راننده، به مرور 
زمان معضلی برای شهرداری پیش آمد و بخش خصوصی هر روز معترض 
به این روند بود تا جایی که هیچ راننده ای حاضر به ادامه انجام فعالیت نبود 
زیرا یک حقوق را به ازای دو شیفت کاری به رانندگان پرداخت کرده و کاهش 

سوبسید را اینگونه جبران می کرد، لذا طرح با شکست مواجه شد.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اجرای طرح شهرسازی 
الکترونیک، اظهارداشت: این سیستم مشتمل بر ۳۵ 
بخش از جمله صدور پروانه، شهرنما، پلیس ساختمان، 
برون ســپاری اســت که مردم می توانند از طریق این 
ســامانه اقدامات مورد نیاز خود در این زمینه را در هر 
نقطه از شهر و کشور انجام دهند.رسول میرباقری افزود: 
ارتقای سرای ۸ به ۱۰ در سال جدید، با سرعت در حال 
پیشروی است که این سامانه نیز با حضور کارشناسان، 

در معاونت شهرسازی در حال انجام است. مدارک مورد 
نیاز به شرکت پیمانکار تحویل داده شده و صدور پروانه 
ساختمانی آن در این ســامانه در حال انجام است. در 
ســال جاری نیز پس از انجام تســت نهایی پروانه در 
منطقه هفت بعــد از اعتبار ســنجی در مناطق دیگر به 
کارگیری می شود.رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان از صدور پروانه 
دو مرحله ای در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: در 
صورتی که شهروندان مدارک شان آماده باشد، پروانه 
ســاختمانی خود را در کمتر از ۲۴ ساعت اخذ خواهند 
کرد. همچنین موارد درخواست سفت کاری، پایان کار 

و سایر موارد پس از تکمیل فرآیند صدور پروانه بر روی 
سامانه سرای ۱۰ پیاده ســازی و مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت.میرباقری با بیان اینکه از ابتدای ســال 
کارگروه نظارت به صورت فعال با حضور اساتید مجرب 
به صورت هفتگی تشکیل و پروژه ها مورد بررسی قرار 
می گیرند، پیرامون تدابیر اندیشیده شده درخصوص 
بافت فرسوده، گفت: کارگروهی در حوزه بافت فرسوده 
ایجاد شده است که در مرحله نخست، سه پهنه مناسب 
را به منظور اجرای بازآفرینی انتخاب کرده ایم، به دنبال 
آن هستیم که حدود ۸ درصد از تسهیالت مسکن ملی 

را در بافت فرسوده اصفهان به کار ببریم.

عضو شورای اسالمی شهر:

 شهروندان می توانند کمتر از 24 ساعت
 پروانه ساختمانی خود را دریافت کنند

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان می گوید اصفهان در سه نوبت 
صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی پیک ترافیکی دارد؛

ِکی ترافیک نداره؟!
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه اصفهان در ســه نوبت صبحگاهی، 
ظهرگاهــی و عصرگاهی پیک ترافیکی دارد، گفت: شــهروندان می توانند برای مشــاهده آنالین 
ترافیک شــهر اصفهان به ســامانه map.isfahan.ir مراجعه کنند.هــادی کریمی در خصوص 
اقدامات و نحوه اطالع رســانی وضعیت ترافیک، اظهار کرد: در راستای کنترل و مدیریت ترافیک 
شــهر اصفهان، اقداماتی همچون زمان بندی هوشمند تقاطع ها در تمام ســاعات شبانه روز برای 
کاهش تاخیر در ترافیک و استفاده از ســامانه ترافیک آنالین برای مسیریابی صحیح و استفاده 

بهینه از شبکه معابر در نظر گرفته شده است.
 وی ادامه داد: شــهروندان می توانند برای مشــاهده ترافیک آنالین شــهر اصفهان به ســامانه

 map.isfahan.ir یــا trafficonline.isfahan.ir مراجعه کنند.مدیر مرکــز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان با اشاره به امکانات سامانه ترافیک آنالین شهرداری، خاطرنشان کرد: از جمله 
این امکانات می توان به مسیریابی مناسب، نمایش ترافیک معابر، نمایش وضعیت پارکینگ ها، 
نمایش پارکینگ حاشیه ای، سنجش آلودگی هوا، نمایش ایستگاه های اتوبوس، نمایش مسیر 
ویژه دوچرخه، نمایش ایســتگاه های مترو، نمایش وضعیت طــرح زوج و فرد و نمایش اماکن 
اصفهان اشاره کرد.وی با بیان اینکه اطالع رســانی از طریق رادیو ترافیک در دو نوبت صبح و عصر 
انجام می شود، اضافه کرد: توقف دوبل، توقف در مسیر، توقف در محل ممنوعه، انسداد راست گرد 

خیابان و تردد خودروهای تک سرنشین از عوامل افزایش ترافیک شهر اصفهان است.
کریمی افزود: اصفهان در سه نوبت صبحگاهی از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۳۰ نوبت ظهرگاهی از ساعت 
۱۳ تا ۱۴:۳۰ و عصرگاهی از ۱۸:۱۵ تا اذان مغرب پیک ترافیکی دارد.وی با بیان اینکه بزرگراه شهید 
خرازی، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی و پل شهید مطهری بیشترین حجم 
ترافیک شهر اصفهان را دارا هســتند، گفت: در تقاطع صائب مسیر غرب به شرق خیابان مطهری 
تخلف عبور از چراغ قرمز، پل روگذر امام خمینی )ع( تخلف ســرعت غیرمجاز و خیابان بزرگمهر 
به سمت زیرگذر میدان احمدآباد تخلف عبور غیرمجاز از خط BRT موارد فراوان تخلف ترافیکی 

اصفهان است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

سامانه ارسال حق بیمه کارفرمایان تغییر کرد
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان از فعال شدن سامانه جدید ارسال فهرست و پرداخت حق 
بیمه تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این سامانه جایگزین سامانه قبلی شده و برای جلوگیری از 
اختالل در فرستادن فهرست حق بیمه و مشکالت احتمالی کارفرمایان سایت قبلی، غیرفعال شده 
است. محسن ریاضی با اشاره به اینکه ســامانه جدید ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه تامین 
اجتماعی به نشــانی ir.tamin.Es در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، اظهار کرد: این سامانه 
جایگزین سامانه قبلی به نشانی ir.tamin.Samt شده و برای جلوگیری از اختالل در فرستادن 
فهرست حق بیمه و مشکالت احتمالی کارفرمایان سایت قبلی غیرفعال شده است. وی با اشاره 
به اینکه سامانه جدید در اختیار همه کارفرمایان برای بارگذاری لیست ماهانه حق بیمه قرار گرفته 
است، افزود: تمهیدات الزم اندیشیده شده تا کارفرمایان زیر پوشش بتوانند برای ارسال فهرست 
ماهانه کارکنان و پرداخت حق بیمه از طریق ســامانه ir.tamin.Es اقــدام کنند. مدیرکل تامین 
اجتماعی استان اصفهان شماره ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی را به شکل 
شبانه روزی آماده پاسخ گویی به کارفرمایان و بیمه شدگان اعالم کرد و گفت: با راه اندازی سامانه 
ir.tamin.es بیش از ۳۰ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه و ســاالنه از ۷۰ میلیون مراجعه به 

شعب تامین اجتماعی در کشور جلوگیری می شود.

خبرخوان

خبر روزبا مسئولان

در سال گذشته انجام شد؛

ابالغ 360 طرح توسط اداره 
کل طراحی شهرداری اصفهان

مدیــرکل طراحی شــهرداری اصفهان گفت: 
از مجمــوع بیــش از ۳۶۰ طــرح ابالغی در 
ســال گذشــته، ۲۵۲ طرح معادل ۷۰ درصد 
مربوط بــه موضوعات ترافیکــی، تعداد ۵۲ 
طرح معادل ۱۴ درصــد مربوط به پروژه های 
خدمات شــهری، تعداد ۳۵ طرح فرهنگی و 
۲۱ طرح مربوط به دیگــر حوزه ها و بخش ها 
بوده است.ســعید کورنگ بهشتی اظهار کرد: 
پس از مرحله برنامه ریزی، فرآیند آزادسازی 
امالک و طراحی پروژه های عمرانی در دستور 
کار بخش هــای فنــی و اجرایی شــهرداری 
قــرار می گیــرد و در ابتدا تمــام مطالعات و 
خواسته های یک پروژه جمع آوری و در دستور 
کار طراحان قرار می گیرد.وی بــا بیان اینکه 
ساالنه صدها طرح عمرانی مصوب در بودجه 
شهرداری اصفهان در دستور کار بخش عمران 
شهری قرار می گیرد و بالغ بر ۷۰ درصد از کل 
بودجه را شامل می شــود، ادامه داد: در نیمه 
دوم هر سال ضمن تکمیل طرح های ساالنه، 
برای مراحل طراحی پروژه های ســال آینده 
اقدام می شود و طی هماهنگی با حوزه های 
بهره بردار و جمع آوری مطالعات انجام شــده 
مرتبط با طرح ها و مهندســی خواســته ها، 
مراحل طراحی فاز یک آغاز می شــود و پس 
از تهیه طرح های اولیــه در کمیته های فنی و 
کمیسیون، تصویب طرح ها توسط بخش های 
ذی ربــط بررســی می شــود و در نهایت به 
تصویب ارکان شــهرداری می رسد و پس از 
 آن روند تهیه نقشــه های اجرایــی و برآورد 
هزینه اســت.مدیرکل طراحی شــهرداری 
اصفهان خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری 
فرآیندهای آغاز برنامه ریزی طراحی پروژه ها 
از جمله بررسی و زمان بندی طرح های مناطق 
یک، چهار، پنج، شــش، ۱۰ و ۱۵ شــهرداری 
با بیــش از ۲۰۰ نفر ســاعت جلســه در اداره 
کل طراحی تشــکیل و به بررســی مهندسی 
خواســته های ۱۸۰ پروژه با حضــور مدیران 
مناطق و کارشناســان و مســئولین ذی ربط 

پرداخته شد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: شهردار اصفهان قول مساعد برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران شاغل 
در شهرداری اصفهان تا پایان شش ماهه اول امسال داده است.میثم مداحی اظهار کرد: هفته گرامیداشت کارگر فرصتی برای مطالبه گری کارگران و تریبونی برای 
تبیین خواسته های کارگران است که خواسته های آن ها باید به صورت عملی محقق شود.وی افزود: اقداماتی که در هفته کارگر توسط شهرداری انجام می شود 
نباید محدود به اجرای برنامه ها و مراسم های نمادین شود بلکه عالوه بر فضاسازی شهری، می بایست در جهت صیانت از حقوق کارگران نیز باشد.سرپرست اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان و شرکت های اقماری آن در مجموع حدود ۱۱ هزار نفر کارگر دارند که در زمینه خدمات 
در حال فعالیت هستند و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدامی الزم است که از حقوق و مطالبات کارگران این مجموعه است.به گفته مداحی؛ 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.وی بیان کرد: شهرداری از بزرگ ترین مجموعه های دارای شاغالن کارگر است و الزم است در مجموعه شهرداری؛ تشکالت کارگری، شورای اسالمی کار، 
انجمن اسالمی کار و جامعه اسالمی کار تشکیل شود تا بتوانند حقوق قانونی کارگران را استیفا کنند.شکل گیری تشکل های کارگری باعث ساماندهی بهتر مسائل 
و مشکالت احتمالی کارگران، مشارکت در حل و فصل مسائل و مشکالت و اختالفات بین کارگران با کارفرمایان، افزایش میزان مشارکت کارگران و افزایش بهره 

وری از طریق انعقاد پیمان های دسته جمعی و قرارداد های پاداش افزایش تولید و پیگیری امور آموزش و ارتقای کارگران خواهد شد.

قول مساعد شهردار اصفهان برای اجرایی شدن طرح »طبقه بندی مشاغل«

احیای شب 
بیست و سوم 

ماه رمضان
مراســم احیــای شــب 
بیست و ســوم ماه مبارک 
رمضان بامداد دوشــنبه )۵ 
اردیبهشت ۱۴۰۱( همزمان 
با سومین و آخرین شب از 
لیالی پربرکت قدر در میدان 
امام خمینــی )ره( اصفهان 

برگزار شد.
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ایرج رخصتی، سرپرســت مدیریــت عامل ذوب آهن و تعــدادی  دیگر از 
مســئولین این شرکت، یکشــنبه 4 اردیبهشت ماه در نشســتی تعاملی با 
اعضای شورای شهر شهرستان لنجان و شــهردار زرین شهر دیدار و گفت و 

گو  کردند.
 اعضای شــورای شــهر لنجان در ایــن دیــدار، ذوب آهن اصفهــان را یک 
 مجتمــع عظیم صنعتــی دانســتند که خدمــات ارزش آفرینی به کشــور 
 و منطقــه ارائــه داده اســت و تاکیــد کردند کــه انتظار مردم شهرســتان
  این اســت کــه ارائه خدمــات به منطقه بیشــتر مــورد توجه مســئولین

 ذوب آهن باشد.
همچنین در این جلسه، پروژه انتقال پساب شهرهای اطراف به ذوب آهن 
اصفهان جهت کاهش برداشــت آب از زاینده رود مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در اجرای این پروژه تاکید 
شد و همچنین ضرورت اطالع رسانی قبل از بهره برداری از پروژه جهت تنویر 
افکار عمومی و جلوگیری از شــکل گیری شــایعات بی اساس، مورد تاکید 

قرارگرفت.
 رخصتی در این نشســت ضمن قدردانی از مســئولین شهرســتان لنجان
  به دلیــل تعامل و همــکاری مناســب، در خصوص پروژه انتقال پســاب

  بــه ذوب آهن گفــت: در این پــروژه از مدرن تریــن تکنولوژی اســتفاده 
 شــده و شــرکت معتبــر و توانمنــد مپنــا بــه عنــوان پیمانــکار در آن

 فعالیت می کند.
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن در این پروژه ســرمایه گذاری کرده تا بتواند 

برداشت آب از زاینده رود را به حداقل برساند، افزود: در این پروژه، فاضالب 
در شــهر مبدأ تصفیه شــده و پســاب به تصفیــه خانه ذوب آهــن منتقل 
 می شــود و در آنجا با توجــه به موارد اســتفاده در بخش صنعــت، دوباره 

تصفیه می شود.
 سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن با اشــاره به بســته بودن ســیکل 
 مربوطــه و روبــاز نبــودن آن، گفــت: در ایــن پــروژه اســتانداردهای 
 مربوطــه بــه طــور کامــل رعایت می شــود تــا نگرانــی وجود نداشــته

 باشد.

عملیات اجرایی طرح آبرســانی به مجتمع 23 روســتایی الی ســیاه در 
شهرســتان ناییــن آغازشــد.این طــرح را وزارت نیــرو در قالــب طرح 
محرومیت زدایی از روستاها با همکاری قرارگاه سازندگی سپاه امام حسن 

)ع( اجرا می کند.
در این طرح با اجرای 40 کیلومتر خط انتقال به قطر 150 میلی متر و احداث 6 
ایستگاه پمپاژ، آب شرب پایدار جمعیتی بالغ بر 3 هزار نفر به صورت پایدار 
تامین می شود.با اجرای این طرح، شــبکه آبرسانی مجتمع 23 روستایی 
الی سیاه در حد فاصل روســتای رحیم آباد تا مهرآباد و نصر آباد به سامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ وصل می شــود.گفتنی است؛ هم اکنون آب شرب 
مورد نیاز ساکنان این روســتاها از طریق تانکرهای سیار تامین می شود و 
پیش بینی شده با پایان عملیات آبرسانی به مجتمع 23 روستای الی سیاه 
تا تابستان سال جاری و انتقال 10 لیتر آب در ثانیه به این مجتمع روستایی، 

آب شرب مورد نیاز ساکنان این 23 روستا به صورت پایدار تامین شود.

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با حرکت چندوجهی توسعه محور، توانسته 
جایگاه خود را در میان شرکت های دانش محور و ارزش آفرین تثبیت کرده 
و با در پیش گرفتن مدیریت روزآمــد و دانش محور، گام های بلندی برای 

قوام دادن به زنجیره ارزش های دانش بنیان بردارد.
همان گونه که رقابت در علوم انسانی قالب یک نظریه را به خود می گیرد و 
به مثابه دانش مطرح می شود، از ســوی دیگر و در ساحتی کالن تر، دانش 
اساس رقابت و بهره مندی از آن پیشران توسعه است. دانش را چه در معنای 
دانسته ها و چه در ذیل علم تعریف کنیم، می توان آن را بنیان حرکت آدمی 
در مسیر بهتر زیستن نامید، بهتر زیستنی که حلقه های تودرتوی اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی را همچون زنجیره ای متوالی در برمی گیرد و انسان را در 

جریان تاریخ به دنبال خود می کشد. 
انقالب صنعتی توانست در زمانه رخداد خویش شمایلی از گسترش دانش را 
مابین جوامع انسانی به تصویر بکشد و با تخصصی کردن شاخه های دانش، 
راهی را آغاز کند که حاال نسل ما، به عنوان نسل هزاره در پی انقالب دیجیتال 
به طالیه داران عصری تبدیل شــویم که عصر دانش بنیان خوانده می شود، 
زمانه ای که فناوری به مثابه ثروت و ابزار خلــق ثروت نقش آفرینی کرده و 
بهره مندی از آن، پارادایم های ســنتی در صنعت، تولید صنعتی، اشــتغال 

آفرینی و ... را دگرگون کرده است.
امروز اگر به نیکی ســخن رهبر معظم انقالب در آغازین لحظات قرن نوی 
خورشیدی که سال پیش روی را سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین 
خوانده اند، وارسی کنیم، حلقه گمشده ای را خواهیم یافت که در سال های 
گذشته فقدان آن، دستاویز توقف توسعه اقتصادی در مرحله تولید و عدم 
ســرایت آن به دیگر حلقه های مدیریت، بازاریابی، فروش و بازارســازی 

بوده است.
نگاهی به شــرکت ها و کمپانی های بزرگ اقتصادی در سطح جهان نشان 
می دهد، آنچه امروز آن ها را در صدر بنگاه های سودآور قرار داده، تنها کیفیت 
تولید یا میزان تقاضا و خدمات گســترده پس از فــروش این مجموعه ها 
نیست بلکه اصل را باید در اقتصاد ایده مبنی بر دانش جست وجو کرد، در 

فضای زیست بوم کارآفرینی توسعه مند، ایده های نوین و خالقانه به همراه 
تخصیص هزینه باال برای تحقیق و توسعه توانســته عالوه بر ایجاد ارزش 
به واسطه تولید دانش محور، اشــتغالی پایدار با بهره وری باال را مهیا کند که 
عالوه بر حفظ و توســعه نیروی انسانی به مثابه ســرمایه، رشد اقتصادی 

باثبات را نصیب زیست بوم میزبان کند.
حال اما اینجا در ایران اگرچه طی سال های گذشته تالش های فراوانی برای 
توسعه زیست بوم نوآوری محور و تولید دانش بنیان صورت گرفته ولی نباید 
ازنظر دور داشت عدم توجه متوازن به حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در 
بســیاری از مجموعه های تجاری، تولیدی و صنعتی، آن ها را از دست یابی 
به اشتغال پایدار و ارزش آفرینی مبتنی بر دانش بازداشته و باعث شده تا 
اهداف کمی و کیفی موردنظرشان و رشد متناســب با سرمایه گذاری های 

صورت گرفته، برای شان محقق نشود.
البته همه جا این طور نیســت، فوالد مبارکه اصفهان در سال های گذشته با 
حرکت چندوجهی توسعه محور، توانسته جایگاه خود در میان شرکت های 
دانش محور و ارزش آفریــن را تثبیت کرده و با در پیــش گرفتن مدیریت 
روزآمد و دانش محور، گام های بلندی برای قوام دادن به زنجیره ارزش های 

دانش بنیان بردارد.
این شــرکت با اختصاص دادن بودجه ای درخور برای تحقیق و توســعه از 
سال های دور تا امروز توانســته رابطه ای متقابل با جامعه تحقیقاتی کشور 
برقرار کند و در این مسیر از تعداد پرشماری پروژه های دانش محور حمایت 
کرده، حمایتی که از مرحله ایده تا تجاری سازی و به کارگیری کاال یا خدمت 

تولیدشده ادامه پیدا کرده است.
همچنین فــوالد مبارکه به جــای حمایت های مقطعی یا پول پاشــی، در 
روندی مداوم و پیوســته، در مقام یکی از بازیگران زیســت بوم فناوری و 
نوآوری استان و کشور ظاهرشــده و توانسته مسئولیت پذیری خود را بارها 
به اثبات برساند، این شرکت ازآنجا که خود را ملزم به ایفای مسئولیت های 
اجتماعی اش می داند، طی دهه های متمادی و به شکلی متمرکز برای پاسخ 
دادن به پرســش های منطقی جامعه در مورد محیط زیست و محصوالت 
سبز تالش کرده و از این رهگذر بسیاری از ابداعات، اختراع ها و نوآوری های 
صورت گرفته برای بهبود عملکرد صنعتی متناسب با نیازهای زیست محیطی 
یا آبی و مانند آن، با حمایت، هدایت یا عاملیت فوالد مبارکه اصفهان همراه 

بوده است.
اما مهم تر از همه فوالد مبارکه در زمانه ای که دانش دیجیتال ســاحت های 
چندگانه عصر پساصنعتی را فتح کرده و تبدیل به پارادایم غالب در مناسبات 
توسعه اقتصادی و انسانی جوامع گشته، با درانداختن طرح تحول دیجیتال 
در این شرکت، حرکتی پیش رو و جســورانه را برای بازیگری و فراتر از آن 

بازی سازی در عرصه انقالب دیجیتال آغاز کرده است.
فوالد مبارکه امیدوار به آینده، عزم خود را برای ادامه حرکت توسعه محور بر 
مبنای دانش جزم کرده و می تواند این نوید را به جامعه نخبگان، مدیران و 
ذی نفعان خود بدهد که در آینده ای نه چندان دور، این شرکت با پیروی از 
شعار تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین، می تواند  گام های بلند دیگری در 
مسیر توسعه پایدار خود بردارد و حلقه های زنجیره ایجاد ارزش را در پیوند 

با دانش روز گسترش دهد.

 نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان
 با شورای شهر لنجان و شهردار زرین شهر برگزار شد

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع 23 روستایی الی سیاه نايين

فوالد مبارکه؛ طالیه دار عصر دانش بنیان
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تصویری در فضای مجازی دســت به دست می شــود که حاکی است در جهت 
تبلیغ و تشــویق به فرزندآوری، صندوق کمک به این موضوع در نظر گرفته شده 
اســت! این عکس در حالی در فضای مجازی منتشر شــده است که بر اساس 
مصوبه مجلس و دستور بانک مرکزی، وام قرض الحسنه فرزند اول 20 میلیون 
تومان، وام فرزند دوم، سوم و چهارم به ترتیب 40، 60 و 80 میلیون تومان است 
 و خانواده هایــی که 5 فرزند و بیشــتر دارند مشــمول وام 100 میلیــون تومانی 
می شوند.اما حاال برخی از متقاضیان می گویند موفق به ثبت نام وام فرزندآوری 
نشــده اند و هنگام ثبت نام پیامی روی صفحه ســایت مشــخص می شــود که 
 اعالم می کند چون نرخ باروری اســتان و محل ســکونت پدر و محل تولد فرزند

 از رقم مشــخصی باالتر است، خانواده مشــمول وام قرض الحسنه فرزندآوری 
نمی شود.

به عبارتی گویا تســهیالت فرزندآوری تنها در شهرهایی پرداخت می شود که نرخ 
باروری آنها از رقم مشخصی پایین تر است و تعداد زاد و ولد در آنها پایین است.

بر اساس مصوبه مجلس و دســتور بانک مرکزی، وام قرض الحسنه فرزند اول 
20 میلیون تومان، وام فرزند دوم، ســوم و چهارم به ترتیب 40، 60 و 80 میلیون 
تومان است و خانواده هایی که 5 فرزند و بیشــتر دارند مشمول وام 100 میلیون 

تومانی می  شوند.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشــتر به ازای هر فرزند یــک وام تعلق می گیرد 
و ترتیب تولد لحاظ می  شــود. بانک مرکزی موظف اســت با همکاری سازمان 
ثبت احوال کشور ســامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.

علی مطهری،نماینده سابق مجلس اظهاراتی بیان کرده که خبرساز شده 
و واکنش هایی به همراه داشته است. یک مقام مطلع در سازمان انرژی 
اتمی کشورمان ادعای اخیر علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای 
اســالمی مبنی بر جهت گیری نظامی فعالیت های هسته ای کشورمان با 

هدف ساخت سالح اتمی را تکذیب کرد.
یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت وگو با »نورنیوز« 
ضمن تکذیب اظهارات یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی 
گفــت: برنامه صلح آمیز هســته ای جمهوری اســالمی ایــران هیچ گاه 
جهت گیری نظامی نداشــته و اظهارات افراد غیر مســئول در این زمینه 

ناشی از بی اطالعی و یا رویکرد سیاسی خاص آنهاست.
این مقام مطلع افــزود: وارد کــردن اتهام پنهــان کاری در فعالیت های 
هسته ای به کشــورمان اقدامی اســت که از ســال ها قبل دشمن برای 
محدودسازی برنامه صلح آمیز اتمی کشورمان دنبال کرده و هرگز موفق 

به اثبات آن نشده است.
علی مطهری، نماینده ســابق مجلس در مصاحبه با »ایسکانیوز «گفته 
بود: »از همان ابتدا که وارد فعالیت هســته ای شدیم هدف مان ساخت 
بمب و تقویــت قوای بازدارنده بــود، اما نتوانســتیم محرمانه بودن این 
مسئله را حفظ کنیم و گزارش های محرمانه از ســوی گروهک منافقین 

آن را افشا کرد.«

نماینده مردم خرم آباد در مجلس، گفت: تذکر کتبی خطاب به وزیر ارتباطات ثبت کردم که چرا سرعت اینترنت کم شده و 
حاال هم قیمت ها افزایش پیدا کرده است، ممکن است دست هایی وجود داشته باشد در مدیریت میانی وزارت ارتباطات که 
بخواهند به این مسائل دامن بزنند، با توجه به بقایایی که از دولت قبل وجود دارد و بخواهند کارشکنی کنند، من این مسئله 
را منتفی نمی دانم.مهرداد ویس کرمی در رابطه با گرانی های اینترنت، گفت: امــروزه خیلی از فعالیت های مردم در زمینه 
مشاغل شان و یا ارتباطات اجتماعی و حتی کارهای علمی و پروژه های تحقیقاتی محققان و دانشگاه های ما در حوزه های 
مختلف بر بستر فضای مجازی انجام می شود و نیازمند اینترنت است. همینطور در شرکت های دانش بنیان نیز بسیاری از 
خدمات یا نیازهای این شرکت ها نیز به اینترنت وابسته است.وی افزود: به هرحال کفه ترازوی فعالیت ها به سمت استفاده 
از اینترنت در حال سنگین شدن است و این مسئله می طلبد که دولت در این قسمت اهتمام ویژه ای داشته باشد.ویس کرمی 
ادامه داد: ما برای اقتصاد همانطور که معتقدیم باید راه ها و راه آهن و ... را گسترش دهیم تا حمل ونقل بهبود پیدا کرده و به رشد 
اقتصاد کمک کند، باید توجه کنیم که سرعت و کیفیت اینترنت هم حکم یک زیرساخت را برای بخش زیادی از فعالیت های 
اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... کشور دارد. بنابراین ما حتما این موضوع را به عنوان مطالبه از دولت محترم داریم و به وزیر 
محترم هم گوشزد شده است که چرا این مسئله در حال رقم خوردن است. البته جا دارد که تاکید کنم این مسئله گرانی هیچ 
ارتباطی به طرح موسوم به صیانت ندارد.عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی در پاسخ به اینکه »اینترنت 
در ماه های گذشته وضعیت خوبی نداشته است، در اسفند ماه همزمان با تصویب صیانت کند بوده و اکنون نیز گران شده 
است«، عنوان کرد: اتفاقا من در آن زمان هم تذکر کتبی خطاب به وزیر ارتباطات ثبت کردم که چرا سرعت اینترنت کم شده و 
حاال هم قیمت ها افزایش پیدا کرده است، ممکن است دست هایی وجود داشته باشد در مدیریت میانی وزارت ارتباطات که 
بخواهند به این مسائل دامن بزنند، با توجه به بقایایی که از دولت قبل وجود دارد و بخواهند کارشکنی کنند، من این مسئله را 
منتفی نمی دانم.وی ادامه داد: موضوع صیانت و یا تنظیم مقررات هنوز در مرحله قانون گذاری است و اصال این طرح تصویب 
نشده است، باید ابتدا تصویب شود و از شورای نگهبان عبور کند بعد اجرایی شود؛ این اتفاقات اخیر هیچ ارتباطی به صیانت 
ندارد مگر اینکه شیطنتی در جهت تحریک افکار عمومی باشــد که قطعا این جرم است و حتما از مراجع ذی صالح پیگیر 
این موضوع خواهیم شد.ویس کرمی خاطرنشان کرد: بنده و همکاران تذکراتی را به وزیر ارتباطات داشتیم و بازهم خواهیم 
داشت چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی تا این مسئله مشخص شود که چرا این میزان کندی یا ضعف وجود داشته 

و اکنون این گرانی مردم را اذیت می کند.

صندوق کمک به جهاد فرزندآوری هم از راه رسید! اظهارات تازه »علی مطهری« خبرساز شد کندی سرعت اینترنت عمدی است
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بیش از 10 میلیارد مترمکعب گاز در بخش صنعت و اشتغال استان در سال 
گذشته مصرف شده است.

سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به بهره مندی بیش از 17 
هزار واحد صنعتی از مزایای گاز طبیعی در شهرســتان های استان گفت: 70 
درصد سبد انرژی و ســوخت اســتان از طریق گاز طبیعی تامین می شود و 
سال گذشته 35 درصد گاز استان در صنایع نیروگاهی و 35 درصد در دیگر 
واحد های صنعتی و تولیدی به مصرف رســیده است.ابوالقاسم عسکری، 

استان اصفهان را به عنوان قطب صنعتی کشور از 62 شهرک صنعتی بهرمند 
از گاز طبیعی برخوردار دانســت و افزود: شتاب بخشی به روند گازرسانی به 
صنایع، افزون بر جهش و رفع موانع تولید، توســعه اقتصادی و اشــتغال، 
سبب جایگزینی این سوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی و کاهش 
آلودگی هوا و محیط زیســت می شــود.وی گفت: هم اکنــون ۹۹.5 درصد 
جمعیت استان اصفهان، شامل 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند.

مصرف بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در صنایع استان اصفهان

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چنــد از مدیران، 
سرپرستان و کارشناسان شرکت جمعه 2 اردیبهشت ماه در کارگاه های پیرامونی 
کارخانه حضــور یافتند و ضمن بازدیــد میدانی از محیط و مناطــق کارگاهی با 
تالشــگران این بخش ها دیدار و گفت وگــو کردند.این بازدید بــا هدف تجهیز 
کارگاه های پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد و راه اندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای 
صنعت فوالد و خطوط تولید شرکت های صنعتی در کالس و فشارهای مختلف 
که یکی از نیازهای روزانه و مهم این کارخانه بزرگ صنعتی و ســایر شرکت ها و 
صنایع کشور محسوب می شود، انجام شد.رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی از 
زحمات تالشگران شرکت که با همت بلند و با تکیه بر توان و تجربه کارگران و دانش 
فنی متخصصان داخلی به دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: 
باید با تمام توان از همه ظرفیت های این کارخانه عظیم استفاده کنیم تا بتوانیم 
نیازهای خود را از داخل تامین و وابســتگی کمتری به خارج از شــرکت داشته 
باشیم.وی، هدف از این دیدار را بازدید میدانی از کارگاه های معطل مانده شرکت 
دانست و افزود: زمان آن رسیده است که با استفاده از تجربیات موفق متخصصان 
شرکت در تعمیرات ولو ها، کارگاه های رها شده یا کارگاه هایی که به صورت کامل به 
کارگرفته نشده اند، به طور موثر، فعال شوند تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد 
کنیم. این مرکز عالوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان به سایر صنایع و 
شرکت های کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان بر جانمایی این کارگاه و آغاز عملیات آن به قید فوریت با به کارگیری تمام 

ظرفیت های موجود در شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت و نیاز شرکت 
و سایر صنایع کشور،  تحریم های ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و استفاده از دانش 
متخصصان داخلی، وجود چنین مرکزی در صنایع کشور بیش از پیش احساس 
می شود که ان شاءا... با راه اندازی این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد و 
همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای توسعه علم و صنعت کشور در اختیار 
صنایع دیگر قرار خواهیم داد.الزم به ذکر است؛ رخصتی در این دیدار از کارگاه های 
6، 21، 25، 27، 28، 2۹، خانه سازی، محوطه بتن سازی و پولیگون پایگاه صنعتی 

و ساختمان نبوت بازدید کرد.

ســرمایه گذاری نیرو در گــزارش فعالیــت اســفندماه 1400 مجموع بهای 
تمام شــده ســرمایه گذاری های انجام شــده را طی این دوره مبلغی بالغ بر 
11،743 میلیارد ریال گزارش کرده که بیشترین میزان بهای تمام شده آن به 
بخش »خارج از بورس« با ۹،700 میلیــارد ریال تعلق دارد.طبق این گزارش، 
مجموع بهای تمام شــده »ســرمایه گذاری نیرو« تغییر چشمگیری نسبت 
به بهمن ماه به همراه نداشــت که البته این میزان ســرمایه گذاری طی یک 
ســال اخیر 7 درصد کاهش را به همراه داشته اســت.همچنین »ونیرو« با 
سرمایه ثبت شده 10،500 میلیارد ریال طی یک سال اخیر از محل سود سهام 
محقق شده 122،577 میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به سال گذشته 
43 درصد افزایش را تجربه کرده است.این ســرمایه گذاری چندین شرکت 
را با بهای تمام شــده 2،042 میلیارد ریال در پرتفوی بورســی خود داشت که 
با کاهش 20 درصــدی به ارزش بازار 1،638 میلیارد ریال رســید. از ســوی 
دیگر، ارزش بازار این شرکت در مقایســه با سال گذشته با 5۹ درصد کاهش 
روبه رو شده است.بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، 5 شرکتی 

که بیشترین بهای تمام شده »ونیرو« برای آن ها پرداخت کرده شامل فوالد 
مبارکه اصفهان، شرکت پاالیش نفت تهران، بانک ملت، قند اصفهان و تولیدی 
چدن سازان می شود.دراین بین »فوالد مبارکه اصفهان« نیز توانسته بین سایر 
شــرکت ها در 6 ماه اخیر روند خوبی را برای شرکت ســرمایه گذاری نیرو در 

اسفند 1400 به ثبت برساند.

جشنواره ملی کتابخوانی رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا 
)ع( در دو بخش فردی وخانوادگی و در رده های ســنی کودکان، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن به منظور آشنایی با سیره و روش زندگانی امام علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( برگزار می شــود.در مرحله استانی یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی از شــرکت آب وفاضالب به دلیل مشارکت 
وحضور پرشــور در این جشــنواره تجلیل به عمل آمد .در مراسم پایانی این 
جشنواره که روز سه شــنبه 30 فروردین ماه جاری با حضور حجت االسالم 
والمســلمین گرجی، مدیر بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان، سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان وجمعی از مدیران و مسئوالن دستگاه 
های اجرایی برگزار شــد، از هادی صادقی و محمدرضــا اکبریان دو نفر از 
کارکنان آبفای اســتان اصفهان به دلیل کســب عناوین برگزیده کتابخوانی 
در بخش چهار گزینه ای بزرگساالن تجلیل شد.جشــنواره ملی کتابخوانی 
رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا )ع( در دو بخش فردی 
وخانوادگی و در رده های ســنی کودکام، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به 
منظور آشنایی با ســیره و روش زندگانی امام علی بن موسی الرضا )علیه 

السالم( برگزار می شود.
شایان ذکر است در این مراسم امیر هالکویی، سرپرست اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان اصفهان با اهدای لوحی از ناصر اکبری، سرپرست آبفای 
اســتان اصفهان به دلیل تالش های ارزنده در برگزاری جشنواره کتابخوانی 
رضوی که کتاب خوانان و کتاب دوســتان را به میدان رقابت بصریت افزایی 
فراخوانده و برکات فرهنگی بی شــماری را به بار آورده است، تقدیر و تشکر 

کرد.
پیشرفت ۹0 درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر

مدیر آبفای شــاهین شــهر گفت: عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
خیابان مدرس ۹0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.شاهرخ شریفی 
با بیان این که عمر شبکه جمع آوری فاضالب در شاهین شهر به بیش از 50 

سال می رسد، افزود: این طرح با هدف توسعه و ارتقای خدمات جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب از آبان ماه ســال گذشته عملیاتی شد و در آن 1200 
متر لوله پلی اتیلن با قطر 600 میلی متر در عمق متوسط 6 متری زمین اجرا 
شد.وی، هزینه خرید و اجرای طرح لوله گذاری خط انتقال فاضالب خیابان 
مدرس شاهین شهر را 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آبفای منطقه 
شاهین شهر اعالم کرد و افزود: پیش بینی می شــود این طرح تا دو هفته 

آینده به بهره برداری برسد.
مدیر آبفای شاهین شهر در خصوص اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال 
فاضالب بلوار طالقانی این شــهر نیز گفت: این طرح از دی ماه سال گذشته 
با اعتباری بالغ بر350 میلیارد ریال )شامل خرید و اجرا( از محل اعتبارات 
عمرانی و داخلی به روش نوین به وسیله دســتگاه TBM آغاز شده است.

وی افزود: دســتگاه TBM هوشمندانه با رعایت شــیب و با کمک دوربین 
های نقشه برداری، شــروع به حفاری تونل می کند و در فواصل بین هر دو 
حوضچه، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث حوضچه انجام می شودکه 
یکی از روش های نوین در دنیا به شــمار می رود.شریفی افزود: کل مسیر 
خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به طول 6426 متر با قطرهای 
1200 تا 1600 میلی متر است که در ســال های گذشته در حدود 1400 متر آن 

اجرا شده است.
وی گفت: اجرای 1200 متر دیگر از این خط انتقال با قطر 1400 میلی متر و از 
جنس پلی اتیلن در عمق متوسط 7 متری زمین در حال اجراست که تاکنون 
15 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است.شریفی، علت انتخاب مسیر این 
طرح پروژه از ســه راه خیابان مدرس تا ســه راه خیابان نبوت را فرسودگی 
شدید و حادثه خیز بودن مسیر مذکور عنوان کرد و گفت: طول کل شبکه جمع 
آوری فاضالب شاهین شهر در حدود 400 کیلومتر و طول خط انتقال فاضالب 
در حدود 15 کیلومتر اســت که به دلیل قدمت باال بخش های زیادی از آن 

باید اصالح و باز سازی شود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ایجاد مرکز ملی تعمیرات َولوهای صنعتی در ذوب آهن 

سرمایه گذاری ساالنه »ونیرو« کاهشی شد؛

فوالد مبارکه صدرنشین سودسازی »ونیرو«

درخشش دو نفر از کارکنان آبفای استان اصفهان در یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی

امامان جمعه در کشور الجزایر، نسبت به پخش یک ســریال رمضانی اعتراض کرده و در خطبه هایشان به مردم گفته اند که 
دیدن این سریال به شئونات مردم الجزایر خدشه وارد کرده و روزه آن ها را باطل می کند.سریالی به نام »عشق پادشاهان« 
که ساخته مشترک کشورهای الجزایر و تونس است، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، از یکی از شبکه های محلی الجرایر 
به روی آنتن رفته است. پخش این سریال از همان قسمت اول با انتقادهایی در فضای مجازی همراه شد. منتقدان پخش 

این سریال را موجب ترویج بی حیایی در الجزایر می دانستند.
در پی این اعتراض ها و پس از پخش 10 قسمت از این سریال، سازمان نظارت بر محتوای برنامه های صوت و تصویر فراگیر 
در الجزایر، دستور توقف پخش را صادر کرد و شبکه پخش کننده نیز ضمن عذرخواهی از بینندگانش، اعالم کرد که به مدت یک 
هفته پخش این سریال متوقف می شود.نخستین تصاویری که در این سریال اعتراض الجزایری ها را برانگیخته، مربوط به 
منشی است که سعی می کند به هر طریقی توجه مدیرش را به خود جلب کند.کاربران الجزایری در فضای مجازی، محتوای 
این مجموعه که تقلیدی از سریال ترکی »عشق تجمالتی« است را با فرهنگ الجرایر نامتناسب می دانند و معتقدند سریالی 
که منطبق با سنت  و فرهنگ مردم الجزایر ساخته نشده، نباید از شبکه های محلی پخش شود.الجزایر و تونس در سال های 
اخیر چند سریال مشترک ســاخته اند که برخی از آن ها موفق نیز بوده اند.دامنه اعتراض به سریال الجزایری به مساجد این 
کشور هم کشیده شــد؛ تا جایی که امامان جمعه در این کشور، تصریح کردند که پخش ســریال هایی با محتوای نامناسب، 
احساسات جامعه را جریحه دار کرده و با اعتقاد بر اینکه تماشــای چنین برنامه هایی روزه را باطل می کند، خواستار تحریم 
این سریال شدند.یکی از کاربران گفته است: ممکن است بیننده الجزایری چنین محتوایی را از یک سریال خارجی بپذیرد 
ولی در ســریال های داخلی آن  را رد می کند.یک کارگردان الجزایری هم گفته که حق مخاطب است زندگی واقعی خود را در 
سریال ها ببیند و با توجه به اینکه در شب های ماه رمضان تمام اعضای خانواده دور هم جمع شده و تلویزیون تماشا می کنند 
و از آنجایی که خانواده های الجزایری محافظه کارند، باید در پخش سریال ها توجه و حساسیت بیشتری صورت گیرد.این 
کارگردان الجزایری گفته است: در سینما می توانیم آزادی عمل بیشتری داشته باشیم زیرا مخاطب به خانه ما می آید تا فیلم 
تماشا کند؛ اما در تلویزیون این ما هستیم که مهمان خانه مخاطبان می شویم. به ویژه وقتی سریالی از شبکه های محلی و آن 

هم در ماه رمضان پخش می شود، باید در مورد آن دقت بیشتری داشته باشیم.

در اطالعیه تلوبیــون در مورد حذف یکی از دیالوگ هــای »درخت گردو«ی 
محمدحسین مهدویان چنین آمده است: »»حذف یک دیالوِگ خاص از این 
فیلم، به اشتباه صورت گرفته و اکنون نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون 

پالس بارگذاری شده است.«
اکران آنالین فیلم سینمایی »درخت گردو« ساخته محمدحسین مهدویان 
به تهیه کنندگی مصطفی احمدی از نخســتین روزهای سال 1401 به صورت 
رایگان در تلوبیون پالس آغاز شــد؛ اما حذف یک دیالــوِگ این فیلم باعث 

واکنش هایی شد. 
روابط عمومی تلوبیون )مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صداوسیما( 
در این مورد چنین گفت: »حذف یک دیالوِگ خاص از این فیلم، به اشتباه 
صورت گرفته و نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
است. متاسفانه بر اثر یک اشتباه، دیالوگ خاصی از این فیلم سینمایی در 
نسخه منتشر شده حذف شده که ضمن عذرخواهی اکنون نسخه قانونی و 
دارای مجوزهای رسمی این فیلم سینمایی در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
و قابل دسترسی برای عموم مخاطبان است.« محمدحسین مهدویان نیز 
با تایید این خبر در صفحه اینستاگرامش چنین نوشت: »با سپاس از آقای 
خورشــیدی، مدیرعامل محترم تلوبیون که تماس گرفتند، در مورد مشکل 
نسخه  فیلم »درخت گردو« توضیحاتی دادند و در زمان کوتاهی نسخه  کامل و 
مورد تایید بنده را در این پلتفرم جایگزین کردند. نسخه  اصالح شده هم اکنون 

در تلوبیون در دسترس شماست.«

این اولین باری نیســت که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته اســت. روز پنجشنبه، او در 
حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله نفتی تحت کنترل 
روسیه، گوشه میز را گرفت.سالمت والدیمیر پوتین پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد او در 
طول دیدار با وزیر دفاع روسیه، سرگئی شویگو، محکم میز را گرفته، دوباره زیر سوال رفت.این 
تصاویر تئوری های تازه ای را در مورد وضعیت ســالمتی والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
برانگیخته اســت، که بنا بر گزارش ها از زمان آغاز تهاجم روســیه به اوکراین در 24 فوریه بدتر 
شده است.در فیلم منتشر شده توسط کرملین، رییس جمهور 6۹ ساله روسیه به محض اینکه 
برای جلسه می نشیند، گوشه میز را با دست راست خود می گیرد و آن را در کل 12 دقیقه فیلم 
نگه می دارد.همچنین به طور متناوب با دست چپش لبه میز را در حالی که شویگو، وزیر دفاع 
روسیه برای او بیانیه ای درباره ماریوپل می خواند می گیرد.این فیلم نشان می دهد که انگشت 
شست دست راست پوتین در حالی که به صحبت های وزیر دفاع خود گوش می دهد، مدام در 
حال حرکت است و گفته می شود که این بی قراری می تواند نشان دهنده این باشد که او تالش 
می کرده یک لرزش معمولی از بیماری پارکینسون را پنهان کند.سر ریچارد دیرالو، رییس سابق 
MI6 - و پروفسور گویتیان پرینس  که قبال مشاور ناتو بود ، ادعا کرده اند که پوتین نشانه هایی 
از اختالل پیشــرونده سیستم عصبی را نشان داده اســت.در این کلیپ، پوتین در حالی که به 
سخنان وزیر دفاع خود گوش می دهد ، که بنا بر گزارش ها اخیرا در سن 66 سالگی دچار حمله 
قلبی شد، پاهایش را باال و پایین می کند، بی قرار و پرتنش به نظر می رسد و چندین بار گلویش 
را صاف می کند .رییس جمهور روسیه نیز کمی خمیده می نشــیند و ستون فقراتش را صاف 
به پشتی صندلی فشار می دهد، برخالف شویگو که به نظر می رسد صاف تر و بدون نیاز به هیچ 
تکیه گاهی نشسته است.آندرس آسلوند، نویســنده و مشاور سابق روسیه و اوکراین، گفت که 
هر دو مرد به نظر از سالمت خوبی برخوردار نیستند.شویگو، ظاهرا نظرات خود را برای پوتین از 
روی برگه می خواند، بد نشسته اســت عملکرد ضعیفی دارد که نشان می دهد شایعات حمله 
قلبی او محتمل است.این اولین باری نیست که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته است. 
روز پنجشنبه، او در حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله 
 ،Proekt نفتی تحت کنترل روسیه، گوشه میز را گرفت.به گزارش شبکه خبری تحقیقاتی روسی
پوتین بین سال های 2016 تا 2020 ، 35 بار توسط یک متخصص سرطان تیروئید و 5۹ بار توسط 
یک متخصص گوش، حلق و بینی ویزیت شده است.ظاهر پف کرده رهبر کرملین باعث شد تا 
فیونا هیل، کارشناس آمریکایی در امور روسیه، در ماه فوریه به پولیتیکو بگوید که پوتین ممکن 
است دوزهای باالیی از اســتروئیدها را برای کمردردی که از زمان سقوط از اسب در سال 2012 
متحمل شده است مصرف کند.اوایل این ماه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جراحی 
پوتین به دلیل سرطان تیروئید را رد کرد و گفت که وضعیت سالمتی رییس جمهور عالی است 

و او با هیچ بیماری جدی تر از سرماخوردگی مواجه نشده است.

عذرخواهی برای حذف دیالوگی از فیلم »مهدویان« تماشای این سریال، روزه را باطل می کند! داغ شدن دوباره شایعات: »پوتین« بیمار است؟ 
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