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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معرفی گونه پلنگ در پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
اصفهان از سوی سازمان محیط 
زیست در دست بررسی است؛

 احیای پلنگ ها
 در کاله قاضی

5

7

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی خبر داد:

کمبود 24 درصدی بارش ها در استان اصفهان

رِد بودجه 1401 شهرداری شاهین شهر

5

دلیل پیشرفت فیزیکی ناچیز در طرح انتقال آب  به اصفهان؛

مسئوالن تردید دارند

مدیرعامل فوالد مبارکه در دوازدهمین 
همایش چشم انداز صنعت فوالد و 

سنگ آهن:
فوالد مبارکه، راهکار مناسبی 

برای گذر از چالش های 
صنعت فوالد دارد

 گردوخاک اصفهان
 به اوج می رسد

سازمان صمت استان اصفهان:

مشکل کمبود روغن 
به زودی رفع می شود

3

3

5

8

شهردار اصفهان:

بازاریان، استانداردهای 
کسب وکار را رعایت کنند

3

1

در آیین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان مطرح شد:

هم افزایی بین دستگاهی و استفاده از 
نظرات اهالی فرهنگ و هنر و رسانه

یک فاجعه واضح 
 مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید 

اصفهان پرخطرترین شهر ایران به لحاظ فرونشست است؛

آیین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان با  فرزانه افسر طه
حضوراصحاب فرهنگ و هنر و رســانه، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و 
جمعی از مدیران استانی و کشوری برگزار شد.در این مراســم، حجت االسالم معتمدی با ابراز قدردانی از 
حضور و همراهی اصحاب هنر و فرهنگ و رسانه، از منصب جدید خود در اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی 
اســتان اصفهان خبر داد و گفت: در این جایگاه باز هم دســت نیاز و همکاری به  سوی صاحب نظران این 
عرصه برای نشر، گسترش، ترویج و تعمیق کتابخوانی که از دغدغه های مقام معظم رهبری نیز هست، دراز 
می کنیم تا بتوانیم گام های موثری برداریم.رمضانعلی معتمدی که در طول خدمت خود،  تشکیل دوازده  
کارگروه تخصصی، تدوین کتاب نقشه راه فرهنگ و هنر اصفهان و کســب رتبه نخست اداره کل فرهنگ و 
ارشاد استان بعد از 23 سال را در کارنامه  خود ثبت کرد، ازعنایت وزیر فرهنگ و ارشاد به اصفهان و تاکید 
ایشان بر استفاده از نظرات صاحبان فرهنگ و هنر و رسانه درپیشبرد تصمیمات این حوزه و همراهی دیگر 

مدیران استانی ابراز قدردانی کرد.

عدم تراز سطح جامعه با انقالب اسالمی
محمدرضا جان  نثاری، معاون سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به گذشت 43 سال 
از انقالب اسالمی،  گفت:  امروز سطح جامعه ما متناسب با تراز انقالب اسالمی نیست و با توجه به دالیلی، 

بسیار پایین تر از سطح ترازانقالب اسالمی قرار داریم.
وی درصحبت از مشکالت اقتصادی که اکنون به عنوان اولویتی مهم در زندگی مردم مطرح است، یادآورشد: 
باید مراقب باشــیم که در عین حال که اولویت های اقتصادی را بیان می کنیم، از مســائل فرهنگی غافل 
نشویم. زیرا غفلت از مسائل و موضوعات فرهنگی که حاصل صدها سال تاریخ تمدن و فرهنگ این جامعه 
است، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. معاون سیاســی، امنیتی استاندار اصفهان 

اظهار کرد: با توجه  به ابعاد و شئون مختلف فرهنگی و به رغم قله های بزرگ فرهنگی که  در کشور  داریم، 
شاهد کاستی هایی در سطح جامعه هســتیم و علما نیز این موضوع را گوشزد کرده اند که به اصل و هویت 
مردم و بدنه اجتماعی توجه بیشتری کنیم.جان نثاری، ضرورت فراهم سازی بسترهای مناسب در حوزه 
های صنایع دستی،  قرآنی،  هنرهای تجسمی، خالقیت های فکری و دیگر آثار هنری را مطرح کرد و گفت: 
از هیچ حوزه ای نباید غافل شویم و همه  موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را با هم درنظر بگیریم. 
هنر و رسیدگی به هنرمندان را بیشتر مردمی سازیم و از اندیشه، ایده و خالقیت هنرمندان و صاحب نظران 
بیشتر اســتفاده کنیم. ی، موفقیت در ارتقای فرهنگ جامعه را نیازمند حل مشکالت فرهنگی در ارتباط  و 
مشــورت با اصحاب هنر و فرهنگ و نه  صرفا اتکا به چند دستورالعمل و ابالغ عنوان کرد و از  تالش حجت 

االسالم معتمدی در این زمینه قدردانی به عمل آورد.

ضرورت هم افزایی بین دستگاه های حاکمیتی
در این مراسم، سید محمد هاشــمی معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  با ابالغ درود و تحیت وزیر ارشاد، از خدمات و اقدامات شایسته حجت االسالم معتمدی در ارشاد 
قدردانی کرد و گفت: اکنون این قطار پر سرعت  را به اصغر آذربایجانی می سپاریم با امید به اینکه کارهای 

ارزشمندی در استان اصفهان انجام گیرد. 
هاشــمی در ادامه، دو نکته را مطرح کرد که مورد اول، هم افزایی بین دســتگاه هــای حاکمیتی در حوزه 
فرهنگ، هنر و رسانه و فرصت طالیی برای استان اصفهان با توجه به ظرفیت باالی شورای فرهنگی استان 
است و نکته دوم، موضوع کادرسازی و کادریابی در وزارت فرهنگ و ارشاد است و کسانی که  بتوانند در این 

زمینه اقدامی انجام دهند، براساس آن  نسلی نو در فرهنگ و هنر و رسانه ایجاد می شود. 
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد، ظرفیت  انسانی استان و کثرت مراکز 

فرهنگی و هنرمندان منحصربفرد، هنرستان ها و... را ستودنی خواند و گفت: این موارد انتظارات بیشتری 
را از استان اصفهان برای ما مطرح می ســازد و از مدیرکل جدید می  خواهیم که  بیش از پیش  به جایگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان بپردازد.در ادامه مراسم، لوح تقدیر از سوی وزیر فرهنگ و  ارشاد به حجت االسالم 
معتمدی و حکم جدید به اصغر آذربایجانی اهدا شد.در حکم وزیر بر مواردی ازجمله، تدوین سند فکری، 
فرهنگی با صاحب نظران فرهنگ و هنر جغرافیای اســتان اصفهان، تالش برای بسترسازی، هم افزایی و 
گسترش اقدامات فرهنگی با توجه به اقتضائات فرهنگی، تنوع قومیت ها و بومی استان، توجه  به نقشه 

مقابله  با فساد اداری و تقویت دبیرخانه شورای فرهنگی تاکید شده است. 

استان اصفهان، رنگین کمانی از فرهنگ، هنر و تمدن است
اصغر آذربایجانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  با عنایت به تدوین سند تحول و نقشه 
راه فرهنگی هنری استان  که وزارت ابالغ کرده است، بیان کرد: بهره گیری و مشورت با اهالی فرهنگ، هنر و 
رسانه به منظور تحقق مسیر تعالی و پیشرفت استان اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر تمدن ایرانی 
اسالمی و توجه به جایگاه زیســت بوم فرهنگی هنری و اینکه اداره ارشاد به عنوان بخش حاکمیتی نظام 
حامی و نیازمند همراهی است، مدنظر خواهد بود. آذربایجانی اعالم کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
اصفهان، عالوه بر نقش آفرینی، باید خانه دوم و مکان زیســت هنرمندان و اهالی فرهنگ و  هنر و رسانه 
باشد. وی با این توصیف که اســتان اصفهان، رنگین کمانی از فرهنگ و هنر و تمدن را در خود جای داده و 
دارای اعتباری چندین هزار ساله در تاریخ تمدن بشری  است، بهره گیری از پتانسیل  های شهرستان ها، 
نهادهای مختلف، برگزاری جشــنواره های مختلف استانی، ملی و منطقه ای، تسریع در حرکت روبه جلو، 
کشف استعدادهای  هنری و فرهنگی، شناسایی ظرفیت های جدید و طی کردن مسیری که  برای مردم 

راهبردی و موثر در فرهنگ سازی باشد را  ازجمله اهداف خود عنوان کرد.

در آیین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مطرح شد:

هم افزایی بین دستگاهی و استفاده از نظرات اهالی فرهنگ و هنر و رسانه

مدیرعامل شرکت آب صفه درباره چرایی اجرا نشدن طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان گفت: تردید در تصمیمات استانی درباره اجرا یا اجرا نشدن طرح دلیل توقف آن بوده است.
فرهاد قادریان تصریح کرد: پس از آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به چند استان در سال ۹۹، در استان اصفهان اجماع برای اجرای این طرح و یا طرح های دیگر 

صورت نگرفت و به همین دلیل تاکنون فعالیت فیزیکی انجام نشده است.
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سپاهان اصفهان برترین تیم هفته؛

هفته اصفهانی ها

رنا
 ای

س:
عک



آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری ابریشم بموجب ماده 12 آئین نامه مالی شهرداریها و بر اساس مصوبه شماره 366 مورخ 1400/12/15 شورای محترم اسالمی شهر ابریشم در نظر دارد 

نسبت به واگذاری سالن ورزشی دو طبقه تختی و زمین چمن ورزشگاه توانا طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق آگهی مزایده و درج در سامانه ستاد 
مطابق شرایط مندرج در برگ آگهی مزایده شماره 1816 مورخ 1401/2/25 )بارگذاری شده در سامانه ستاد( اقدام نماید. لذا متقاضیان  جهت کسب اطالع از شرایط 

آگهی مزایده می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/3 صرفا از طریق سامانه ستاد به آدرس ذیل اقدام نمایند. 
بدیهی است شرکت کنندگان می بایست حتما از طریق سامانه ستاد تا روز جمعه مورخ 1401/3/13 اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نمایند. به پاکات و مدارک تحویلی 

به شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تلفن: 3 – 03137450001       ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.    

www.setadiran.ir آدرس سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
سید رضا ابطحی – شهردار ابریشم 

اهانت مقام رسمی عراق خشم شیعیان را برانگیخت
مشاور نخســت وزیر عراق روز شنبه با اهانت به اهالی اســتان های جنوب و مرکز عراق به عنوان 
خاستگاه تاریخی شیعیان خشم شیعیان این کشور را برانگیخت.»مهند نعیم« مشاور جنجالی 
نخست وزیر که اینک سمت مشاور امنیت ملی عراق را برعهده دارد و پیش از این نیز توئیت های 
او در عراق جنجال به پا کرده بود، روز شنبه با یادداشت خود با عنوان »اقلیم گرایی در عراق« خشم 

شیعیان را برانگیخت.
نعیم که از رهبران پیشین اعتراضات خیابانی 201۹ به شمار می رود و به واسطه مدیریت بخشی 
از این اعتراضات، در دولت »مصطفی الکاظمی« به ســمت مشاور نخست وزیر در امور انتخابات 
رسید، با الفاظ سخیف هشت اقلیم را برای عراق متصور شــده و از ۹ استان مرکز و جنوب عراق 
که خاستگاه تاریخی شــیعیان اســت، با عناوین اهانت آمیزی یاد کرده است.وی از سه استان 
بصره، میسان و ذیقار با عنوان اقلیم »سارقان عشایری و دینی« و »بی فرهنگی« و از سه استان 
بابل، دیوانیه و واسط »خرافه پرستی، »نادانی« و »بوسیدن پای زائران خارجی« )زائران اربعین 

حسینی( نام برده است.

نخست وزیر سابق پاکستان: 

آمریکا به  دنبال ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان است
نخست وزیر سابق پاکستان ضمن هشــدار درباره عدم موافقت دولت اسالم آباد برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام گفت که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان است. عمران خان، 
نخست وزیر سابق پاکستان و رییس حزب تحریک انصاف در آستانه تظاهرات برنامه ریزی شده 
هوادارانش در اسالم آباد گفت که مردم را برای »انقالب« و نه سیاست به پایتخت فرا می خواند.
وی با اشاره به شهباز شــریف، آصف علی زرداری و موالنا فضل الرحمن آن ها را »برده آمریکا« 

خواند که دارایی هایشان را در خارج از کشور مخفی کرده اند.
عمران خان با بیان اینکــه دولت ائتالفی به زودی بــرای کمک به آمریکا مراجعــه خواهد کرد، 
افزود: بالول بوتو زرداری وزیر امور خارجه نیز قرار اســت در این زمینه جلسه ای در آمریکا برگزار 
کند.رییس حــزب تحریک انصاف اظهار کرد: بالول در این دیدار برای درخواســت پول بیشــتر 
 به آمریکایی هــا خواهد گفت که درصورت تامین نشــدن این پول، عمران خان ممکن اســت به

 قدرت بازگردد.

فرانسه ادعاهای »زلنسکی« را رد کرد
کاخ الیزه فرانسه اعالم کرد، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه برخالف یک سری اظهارات 
اخیر ولودیمیر زلنســکی، هرگز از این رهبر اوکراین نخواسته که برای پایان دادن به درگیری های 
جاری در کشورش به روسیه امتیازات ارضی بدهد.به نقل از پایگاه راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی، 
رییس جمهور اوکراین طی مصاحبه ای که اخیرا با یک شبکه ایتالیایی انجام داد مکرون را متهم 
کرد به اینکه به او پیشنهاد کرده باید در جهت »جســت وجوی راهی برای خروج روسیه« تالش 

شده تا نبرد در اوکراین متوقف شود.
رییس جمهور اوکراین در این مصاحبه در قبال هشــدار همتای فرانســوی اش نســبت به اینکه 
اروپا باید از تحقیر والدیمیر پوتین اجتناب کند، خاطر نشــان کرد: طرح این پیشنهاد به ما مبنی 
بر صرف نظر از بخشــی از حق حاکمیت خود برای نجات چهره پوتین از ســوی برخی رهبران کار 

درستی به نظر نمی رسد.
 این اتالف وقت است.کاخ ریاست جمهوری فرانسه به این ادعاها پاسخ داد و تاکید کرد که مکرون 
هرگز از زلنسکی امتیاز نخواســته است. او همیشه گفته اســت که تصمیم گیری در مورد شرایط 
مذاکره با روس ها به عهده اوکراینی هاســت. کاخ الیزه افزود: رییس جمهور فرانسه هیچ وقت با 

والدیمیر پوتین بدون موافقت زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، صحبت نکرده است.

چهره روز

معاون وزارت امور خارجه:

  ایران در مذاکرات 
جدی است

معاون سیاســی وزارت امــور خارجه گفت: 
جمهوری اســالمی ایران همان اندازه که در 
فرآیند مذاکرات برای رفــع تحریم ها جدی 
اســت، در عدم اعتماد به دشمن هم راسخ و 
مصمم اســت.باقری تصریح کرد: سیاست 
راهبردی خنثی ســازی تحریم در کنار ابتکار 
هوشــمندانه رفع تحریم، ترفند دشــمن در 
متوقف سازی قطار توسعه همه جانبه کشور 
را ناکام گذاشته است.وی در ادامه در تشریح 
سیر رســیدن به دانش خنثی سازی تحریم، 
گفت: اراده راسخ و توانمندی شگرف کارگزاران 
و متخصصان صنعت انرژی کشــور، هنر دور 
زدن تحریم را که زمانــی تنها ابزار این صنعت 
در مقابله با تحریم هوشــمند بــوش بود به 
فناوری مقابله با تحریــم فلج کننده اوباما و 
ســپس به دانش برای خنثی سازی تحریم 
ناشی از کارزار فشار حداکثری ترامپ تبدیل 
کرد و اکنون دیگر کشــورهای تحت تحریم 
نیز به  دنبــال دریافت دانش خنثی ســازی 
تحریم از ایران هستند.وی، توان خنثی سازی 
تحریــم را ایجادکننــده قــدرت بازدارندگی 
در برابــر تحریم های ظالمانه عنــوان کرده و 
گفت: توانمندی دانشمندان و صنعتگران در 
خنثی ســازی تحریم، افزون بر آنکه ظرفیت 
دیپلماســی برای رفع تحریم ها را به شــدت 
افزایش می دهد، قدرت بازدارندگی کشــور 
در قبال تحریم های ظالمانــه را به طور قابل 
مالحظه ای ارتقا می بخشد.باقری تصریح کرد: 
پایداری رفع تحریم ها در گرو حفظ و ارتقای 
ظرفیت های ســخت و نرم در خنثی سازی 
تحریم هاست.معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشــد کشــورمان در 
مذاکــرات رفع تحریــم، همچنیــن گفت: 
جمهوری اســالمی ایران همان اندازه که در 
فرآیند مذاکرات و انجام تعهدات بین المللی 
از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها 
جدی است، در عدم اعتماد به دشمن و عدم 
اتکا به بیگانگان برای مصونیت از تحریم هم 

راسخ و مصمم است. 

 اول خودت  ، بعدا َکسی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با شفاف ســازی قوه مقننه از جمله 
مجلس شورای اسالمی، دیوان محاســبات کشور و تمامی سازمان ها و 
موسسات وابســته به آن موافقت کردند.»ماجرای شفافیت« از روزی 
شروع شــد که در زمان مجلس گذشــته، برخی افراد خارج مجلس بر 
شفافیت رای نمایندگان مجلس تاکید داشتند و گفتند باید این امر هرچه 
سریع تر انجام شود و عدم شفافیت رای نمایندگان را بهانه ای برای حمله 
به نمایندگان مجلس قرار دادند.شفافیت مسئوالن و دستگاه ها در کشور از 
مسائل ضروری است که بر آن تاکید شده و محدوده آن نیز به غیر از موارد 
نظامی و امنیتی، شامل همه مسائل مرتبط با مردم می شود. این مسئله 
که بیانگر جایگاه مردم در نظام اسالمی و نوع رابطه مسئوالن با مردم است، 
مطالبه عمومی بوده که بار ها بر آن تاکید شده است.فضایی را تصور کنید که 
غبارآلود و مه آلود است و چیزی قابل مشاهده و شفاف نیست. در فقدان 
شفافیت، منابع و سرمایه ها بر اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم 
و ســرمایه اجتماعی تحلیل می رود، عالوه بر آن، گسترش انواع فساد به 
تعامل مدنی و سازنده جامعه با حاکمیت آســیب رسانده و آزادی های 
بنیادین مردم نقض شده و مورد تعرض قرار می گیرد.در راستای همین امر 
هم »ماجرای شفافیت« از روزی شروع شد که در زمان مجلس گذشته، 
برخی افراد خارج مجلس بر شــفافیت رای نماینــدگان مجلس تاکید 
داشتند و گفتند، باید این امر هرچه سریع تر انجام شود و عدم شفافیت 
رای نمایندگان را بهانه ای برای حمله به نمایندگان مجلس قرار دادند.از زمان 
آغاز به فعالیت مجلس فعلی و از روز نخست اجرای اصل شفافیت، بار ها بر 
زبان نمایندگان مختلف جاری شد و برای اجرای آن پیشنهادهای مختلفی 
مطرح کردند. حال امر تصویب همین امر ساده و همان پیشنهاد »شفاف 
شدن رای نمایندگان« آنقدر توسعه یافته که در این روز ها مجلس به دنبال 
تهیه قانونی برای شفاف شدن امور همه قوای سه گانه از شورای روستا ها 

گرفته تا محاکم قضایی و دستگاه های اجرایی است.
مجلس یازدهم هم جهت اجرای این امور به دنبال جاری و ساری شدن 
اصل شفافیت تصمیمات و عملکرد ها در قوای سه گانه بوده و به دنبال این 
است که نهاد ها و دســتگاه های اجرایی مثل هیئت دولت، وزارتخانه ها، 
سازمان ها و موسسات دولتی، بانک ها و … و هم نهاد های شورایی شامل 
مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی و شورا های شهر 
و روستا تحت اصل شفافیت قرار گیرند.شــفافیت پیشنهادی در طرح 
برای دستگاه های اجرایی شامل داده ها، تصمیمات و اطالعات عمومی 
مثل آیین نامه ها، اسناد و مکاتبات اداری است. برای نهاد های شورایی 
مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و … انتشار مشروح مذاکرات 
صحن، کمیسیون ها و آرای افراد، پیشنهاد شده است؛ یعنی همان چیزی 
که پیش از این در طرح شــفافیت آرای نمایندگان به دنبال آن بود؛ اما با 
ابعاد وسیع تر و برای همه نهاد های شورایی.نکته مهم این است، در طرح 
فعلی بر خالف طرح پیشین که طرح شفافیت آرای نمایندگان نام داشت، 

تعیین محرمانه بودن آرا به عهده نمایندگان بود، ولی در طرح جدید، این 
اختیار به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. اما در جریان تصویب 
این طرح که این روز ها در صحن مجلس شــاهد آن هستیم، سخنان و 
پیشنهادهایی بیان و طرح می شود که این گمان را مطرح می کند که گویا 
برخی از نمایندگان بیشتر به دنبال رد نشــدن این طرح از فیلتر شورای 
شورای نگهبان هستند تا به سرانجام رســاندن آن.پیشنهادهایی که این 
روز ها طرح می شود، این است که مثال نماینده ای با فالن دستگاه یا نهاد 
یا سازمان در این دوره مشکالتی داشته و بار ها از آن ها سوال کرده، اما این 
سواالت به نتیجه نرسیده بنابراین به دنبال این است که هنگام تصویب 
این طرح، این نقیصه را جبران کند. یا مثال پیشنهادهایی مطرح می شود 
که پر از واژه های »مگر« و »اگر« است که مثال تصمیمات فالن دستگاه 
باید شفاف شود »مگر« بهمان مرجع یا مقام مخالفت کند.یا پیشنهادی 
مطرح می شود که همه تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و نهاد ها یا شوراها، 
از شورای روستا ها گرفته تا شورای امنیت کشور، باید گزارش عملکرد شش 
ماهه به کمیسیون شورای های مجلس بدهند که اگر واقعا تصوری از حجم 
این مصوبات وجود داشته باشــد و اینکه چگونه یک کمیسیون مجلس 
می تواند به همه این امور نظارت کرده و بررسی کند، واقعا قابل تصور نیست. 
یا پیشنهاد می شود که حتی برخی از آرای محاکم قبل از قطعی شدن هم 
مشمول اصل شفافیت شود.برخی نمایندگان مجلس پیش از این نسبت 
به این روند تذکراتی را مطرح کرده بودند و این طــرح را نوعی »فرار« از 

مطالبه بحق مردم برای شفافیت آرا ارزیابی می کردند. بیژن نوباوه، نماینده 
تهران گفته بود: باید ابتدا طرح شفافیت آرای نمایندگان تعیین تکلیف و 
در مجلس به رای گذاشته شود و ســپس طرح جدیدی که تحت عنوان 
شفافیت قوای سه گانه، نهاد ها و سازمان ها در جلسه بررسی می شد. در 
ابتدا طرح اولیه یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان باید تعیین تکلیف 
و در صحن مجلس درباره آن رای گیری می شد و در صورتی که رای نیاورد 
طرح بعدی مورد رسیدگی قرار می گرفت.محمود احمدی بیغش، نماینده 
شازند نیز در زمان بررسی کلیات این طرح در مقام مخالف به نوعی با تکرار 
صحبت های نوباوه بیان کرد: ما یک طرح شفافیت دیگر داشتیم و حدود 
دو سال به مردم با آن طرح وعده شفافیت را دادیم. چرا یکباره آن طرح 
شفافیت آرای نمایندگان کنار رفت و دو فوریت طرحی روی میز آمد؟ ما 
25 طرح دو فوریتی دیگر در نوبت داریم. چه شد که یکباره این طرح در 
دستور قرار گرفت؟ این طرح باید پخته تر شود، اما سوال اصلی این است 
که طرح قبلی چه شد؟ باید با مردم صداقت داشته باشیم. ما دو سال به 
آن ها شعار شفافیت را دادیم. شفافیت فقط این نیست که مردم بدانند 
نماینده به یک طرح چه رایی داده است بلکه مردم باید در جریان مسائل 
پشت پرده قرار بگیرند.خالصه اینکه همان گونه که پیش تر گفته شد  ای 
کاش نمایندگان مجلس اول به همین امر ساده و بسیار معمولی شفافیت 
آرای نمایندگان عمل می کردند و بعد به دنبال این بودند که اصل شفافیت 

را در همه دستگاه های کشور جاری و ساری کنند.

اخبار

بین الملل معاون وزارت امور خارجه:

15 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای دنیا برگزار می شود
 معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از 6 کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد، گفت: قرار است در نیمه 
اول سال جاری نیز 15 کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شود.مهدی صفری اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری برای برگزاری 15 نشست کمیسیون مشترک 
اقتصادی با دیگر کشورها برنامه ریزی شده است.  وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در ســایه تحرکات و اقدامات خوب انجام شده، برگزاری کمیسیون های 
مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از رونق خوبی برخوردار اســت، اضافه کرد: این امر الزم، اما کافی نبوده و ضرورت دارد همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی 
ربط با کمک بخش خصوصی تالش کنند توافقات و تفاهمات این کمیســیون ها را به اجرا درآورند.  صفری با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از 
6 کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در نیمه اول سال جاری نیز 15 کمیسیون مشــترک اقتصادی برگزار شود، افزود: کمیسیون مشترک با 
ارمنستان هفته گذشته و کمیسیون با کوبا و اسلواکی نیز هم در تهران  در حال برگزاری است.وی افزود: در راستای توسعه روابط اقتصادی موجود بین جمهوری 
اسالمی ایران و غنا  نیز هفتمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی قرار است در روزهای 2۷ و 28 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شود.در این کمیسیون مقرر 
اســت تا در حوزه های مختلفی همچون تجارت، ســرمایه گذاری، ترانزیت و حمل و نقل، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد و بهداشت 
رایزنی و تفاهماتی صورت بگیرد.شــایان ذکر است از طرف کشــورمان وزارت جهاد کشاورزی  و از طرف غنا وزارت امور خارجه مســئولیت برگزاری کمیسیون 

مشترک را بر عهده خواهند داشت.  

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 / 14 شوال 1443 / 16 می 2022 / شماره 3528

رییس جمهور جایگاه هموطنان و علمای اهل سنت 
را در تاریخ کشور بااهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: 
علما و اندیشــمندان اهل ســنت در بالد خود منشأ 
خدمات بسیاری هســتند و سال هاست که شیعه و 
سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی می کنند. سید 
ابراهیم رییسی در دیدار با جمعی از علما و روحانیون 
اهل سنت با اشــاره به تالش های جدی دولت برای 
رفع مشکالت معیشتی مردم تصریح کرد: دولت به 
دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل می شــود، 
توجه و برای رفع این مشکالت تالش می کند.رییس 
جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در تاریخ 
کشور، گفت: شما علما و اندیشــمندان در بالد خود 

منشأ خدمات بسیاری هستید و سال هاست که شیعه 
و سنی در ایران اســالمی با یکدیگر زندگی می کنند.

رییســی به درخواســت برخی از علمای اهل تسنن 
برای استفاده بیشــتر از آنها در سمت های مدیریتی 
اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری مهم و 
ضروری است و مالک برای دولت، کارآمدی است و 
در هر استان که می روم بر استفاده از نیروی بومی در 

آن استان تاکید دارم.
رییسی همچنین بر ضرورت سامان دهی به وضعیت 
کوله بران و ســوخت بران تاکید کرد و اظهار داشت: 
اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده 
می شــد و بازارچه های مرزی فعال می شدند شاهد 
مشکالت فعلی مرزنشــینان نبودیم .به وزیر کشور 

دســتور داده ام نسبت به فعال شــدن بازارچه های 
مرزی تعطیل شــده اقدام کند.رییســی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به موضوع رشد جریان های 
تکفیری در منطقه اشــاره کرد و اظهار داشــت: باید 
مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ 
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه 
هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسالم هستند حال 
آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی ایران یک راهبرد 

است نه یک امر تاکتیکی.

رییسی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند

تاکید آذربایجان بر حضور  ایران در بازسازی »قره باغ«
وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان با اشــاره به لزوم توسعه مناســبات مشترک و اعالم آمادگی 
برای تداوم ســفرهای دیپلماتیک و تقویت مناسبات سیاسی در ســطوح مختلف، حضور شرکت 
های ایرانی در بازسازی قره باغ را گام مهمی 
در این فرآیند دانســت.در تمــاس تلفنی 
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه و 
جیحون بایرام اف، وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجــان، طرفین در خصوص توســعه 
همکاری ها در حوزه های مختلف روابط دو 
کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند.  وزیر امور 
خارجه در این تماس، ماموریت مشــترک 
وزارت خارجه هــای دو طــرف در توســعه 
مناسبات سیاسی را مورد تاکید قرار داد.  وی 
با اشاره به مالقات سال گذشته رؤسای جمهور دو کشور تصریح کرد: توافقات مهمی در سطح رؤسای 
جمهور صورت گرفته که اجرای کامل آن در دستور کار مشترک تهران و باکو قرار دارد.امیرعبداللهیان 
برگزاری موفق کمیسیون مشترک اقتصادی در باکو را از جمله پیشــرفت های مهم اخیر در توسعه 
مناسبات دوجانبه عنوان کرد.وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این گفت وگوی تلفنی به برگزاری 
مجمع پارلمان های اکو در جمهوری آذربایجان پرداخت و ابــراز امیدواری کرد که اجالس پیش رو 

موجب ارتقای بیش از پیش سازمان همکاری اقتصادی )اکو( شود.  

نماینده دزفول:

 هیچ تاییدی درباره کشته شدن شهروند یا معترضی نداشتم 
نماینده دزفول درباره مصاحبه ای از او که در یکی از رسانه ها با تیتر »یک نفر در اندیمشک کشته شد« 
منتشر شده، اظهار داشــت که ســخنان او در این مصاحبه به صورت تحریف شده و نادقیق مخابره 

شده است. 
ســید احمد آوایی افزود: بنده در این مصاحبه هیچ تاییدی درباره تلفات و یا کشته شدن شهروند 
یا معترضی نداشتم و فقط با اشــاره به برخی مدعیات که در فضای مجازی مطرح می شود، تاکید 
کردم که باید ابهامات مطرح رفع شــود.آوایی ادامه داد: بر این نکته تأکیــد دارم که اگر اعتراضاتی 
درباره شرایط جدید اقتصادی هست باید از مسیر قانونی، با هوشیاری مردم، پاسخگویی مسئوالن 
و همچنین خویشتن داری شهروندان و نیروهای امنیتی رفع شود تا موجب سوء استفاده دشمن 

نشود.

نمایندگان از عملکرد وزیر آموزش و پرورش راضی نیستند
اخیرا خبری در فضای مجازی منتشــر شد مبنی بر اینکه مجلس قصد اســتیضاح وزیر آموزش و 
پرورش به دلیل تدوین غیرکارشناســی آیین نامه رتبه بندی را دارد.حبیب ا... دهمرده در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا خبر استیضاح وزیر آموزش و پرورش صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: »به 
صورت کلی پاسخ شما را می دهم؛ تا زمانی که وزیر و مسئولی به مردم خدمت کند، شخصا چاکرش 
هستم، اما لحظه ای که مسیر خدمتش عوض شود، همه می فهمند و مسیر من هم عوض می شود؛ 
چرا که ما نماینده مردم ایران و شاید هم در بعضی مواقع جهان، هستیم.«نماینده مردم زابل تاکید 
کرد: »هر کسی باید وظیفه خود را انجام دهد. من به عنوان نماینده باید وظیفه ام را انجام دهم و وزیر 
و رییس جمهور هم به همین شکل. از عملکرد بعضی ها من راضی نیستم. در نتیجه در مرحله اول با 
تذکر و سوال سعی می کنیم کار را پیش ببریم اگر هم نشد به سراغ استیضاح می رویم. بنده خیلی 

از عملکرد ایشان راضی نیستم.«

چاپ اول

م الف:1317929



دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 / 14 شوال 1443 / 16 می 2022 / شماره 3528
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:

گرانی مرغ به ضرر مصرف کننده نیست
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: با وجود تخصیص یارانه ها و سرانه مصرف مرغ که برای 
هر فرد ۲.۵کیلو در ماه محاسبه شــده اســت؛ این گرانی به ضرر مصرف کننده نخواهد بود؛ زیرا 
به ازای افزایش نرخ، یارانه به دست خود مردم رسیده است. فرهاد جعفریان اظهار کرد: تا پیش 
از اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها، نهاده های تولیــد مرغ با قیمت دولتی به 
دست مرغدار می رسید، اما اکنون نرخ نهاده ها آزادسازی شده است.وی با بیان اینکه اصلی ترین 
نهاده تولید مرغ ذرت و سویاست، افزود: نرخ ذرت از دو هزار تومان به ۱۲ هزار تومان و نرخ سویا 
از ۳,۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده اســت.رییس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: در سال 
جاری مرغداران این اقالم را با قیمت دولتی خریداری کردند، اما نهاده های خریداری شــده به 
دست شان نرســید؛ بنابراین ناچار به خرید با قیمت آزاد شــدند؛ با این میزان از گرانی نهاده ها 

قیمت مرغ نیز افزایش یافت.

دامنه افزایش قیمت، گریبان لوازم یدکی خودرو را گرفت
رییس اتحادیه لوازم یدکی اصفهان گفت: در بازار با قیمت افســار گســیخته لوازم یدکی خودرو 
مواجه هستیم که موجب نارضایتی مشتریان و فروشندگان این صنف شده است.جواد قنادیان 
اظهار کرد: تمامی لوازم یدکی از ایران خودرو خریداری می شود و فقط واردات مواد اولیه از خارج 
از کشور صورت می گیرد.وی گفت: قیمت ها نســبت به سال های پیش حدود ۱۵ درصد افزایش 
داشته و نوسانات قیمت این کاال ها به علت گرانی دالر است.قنادیان معتقد است: فروشندگان از 
بی ثباتی بازار ناراضی هستند و فروش و سود حاصل از آن مبلغ خیلی کمی است و چه بسا گاهی 
اوقات باید از جیب خود مبلغی را بدهند.رییس اتحادیه لــوازم یدکی اصفهان گفت: لوازم یدکی 
اصوال وارداتی اســت و به قیمت دالر وابسته است و باید ارز ثابت شــود تا قیمت مناسب داشته 
باشــیم.به گفته وی، بسیاری از کارخانجات مواد اولیه خود را از کشــور های دیگر وارد می کنند و 

گرانی و نوسان قیمت ارز این بازار را متالطم می کند.

سازمان صمت استان اصفهان:

مشکل کمبود روغن به زودی رفع می شود
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه از اواخر هفته مشکل کمبود روغن حل می شود، گفت: مردم نگران کمیابی این کاال نباشند. 
اکبر عادل مرام اظهار کرد: کمیابی روغن در هفته های اخیــر به دلیل احتکار و خریدهای بیش از 
نیاز مردم بوده است. براســاس انتظارات تورمی، زمانی که تصور نبود یک کاال در بین مردم ایجاد 
می شود، تقاضا برای آن افزایش می یابد که منجربه تخلیه فروشگاه ها از آن کاالی خاص می شود.

وی افزود: براین اســاس تقاضای زیــاد روغن در هفته هــای اخیر، منجر به کمبــود آن در بازار 
شد.سرپرست معاونت نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
عالوه بر افزایش تقاضا، احتکار نیز در کمبود روغن مؤثر بوده است. با تالش و پیگیری های انجام 

شده، در حال یافتن انبارهای احتکار هستیم.
 اخیرا انباری با مقادیر زیادی روغن پیدا شد و البته موارد دیگر نیز در حال بررسی است.عادل مرام 
اضافه کرد: به دلیل کمبود و گرانی روغن در سایر کشورها مقداری از روغن داخلی پیش از اصالح 
یارانه ها، قاچاق می شد که این موضوع نیز دلیلی برای کمبود این کاال شد. بنابراین می توان گفت 
اگر تغییرات قیمت روغن اعمال نمی شد، قاچاق ناشی از ارزانی منجر به نبود روغن در بازار می شد.

به گفته وی، با تعیین تکلیف قیمت ها کارخانجات در حال فعالیت شــدیدی برای تولید و عرضه 
روغن به بازار هستند و به زودی اجناس، به طور فراوان وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین مردم نگران 

کمبود کاال نباشند.

مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید اصفهان پرخطرترین شهر ایران به لحاظ فرونشست است؛

یک فاجعه واضح

مهسا نعمتی فرونشســت به یکی از جدی ترین و وخیم 
ترین بحران های زیست محیطی در اصفهان 
بدل شده ولی هنوز هیچ اراده و راهکار جدی از سوی دولت و در بخش کالن 
کشوری برای آن اندیشیده نشده است. هفته گذشته رییس شورای عالی 
اســتان ها در مجمع این نهاد اعالم کرد در شــورای عالی از طریق دولت و 
کمیسیون کالن شهرها پیگیر فرونشست زمین هستیم تا علت و راهکار این 
موضوع را پیدا کنیم. سروری با اشاره به بحران کمی آبی و فرونشست زمین 
نیز گفت: در ماه های اخیر خبرهای بسیار بدی از سراسر کشور به ویژه مناطق 
تاریخی مانند اســتان های فارس و اصفهان در زمینه فرونشست زمین به 
گوش می رسد که هر روز شــکل خطرناک تری به خود می گیرد. در همین 
تهران هم چند مورد فرونشســت زمین داشــته ایم؛اما این مسئله هنوز تا 
رسیدن به میز اولویت های دولت راه درازی دارد. قدرت تخریب فرونشست 
در استان اصفهان هر روز سرعت بیشتری می گیرد و در این راستا مدیر بخش 
زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه اصفهان 
پرخطرترین شهر ایران به لحاظ فرونشست است، گفت: شدت این پدیده 
جای کتمان و درنگ ندارد و باید فوری اقدام شود.علی بیت الهی با اشاره به 
مطالعاتش درباره فرونشســت زمین در اســتان های سراسر کشور، اظهار 
داشت: نتیجه مطالعات این بود که شهر اصفهان باالترین ریسک فرونشست 
زمین را دارد و پرخطرترین شهر کشور است.وی توجه به وضعیت فرونشست 

زمین در شــهر اصفهان در ســطح ملی و دولت را ضروری دانست و گفت: 
متاسفانه این پدیده به دلیل اینکه خصوصیت تدریجی دارد، آرام آرام مانند 
یک مریضی پیش رونده غیرملموس، سلول به ســلول شهر اصفهان را در 
می نوردد و آسیب می زند. باید بسیار نگران بود که این پدیده در ادامه به شرایط 
غیر قابل بازگشت نرســد.مدیر بخش زلزله شناســی و فرونشست مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی تصریح کرد: ضــرورت دارد وضعیت 
فرونشست زمین را به عنوان یک چالش ملی با مسئوالن تراز اول کشور در 
میان گذاشت و راهکار عملی و آنی و فوری برای آن در نظر گرفت.وی درباره 
احتمال ارتباط شکستگی سلسله وار لوله های آب و فاضالب با فرونشست 
زمین در شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: محدوده هایی که فرونشست زمین 
شدت بیشتری داشته باشد و سرعت آن باال باشد، سطح زمین و الیه های 
سطحی دچار انحنا می شود و زیرســاخت ها، لوله های آب، گاز و یا سطوح 
جاده ها، مســیر ریل ها و …به تبع آن انحنایی که در سطح ایجاد می شود، 
این ها نیز دچار انحنا می شوند.مدیر بخش زلزله شناسی و فرونشست مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: طبیعی است که با ادامه برداشت 
بی رویه آب از منابع زیرزمینی در دشت اصفهان- برخوار از یک سو و تغذیه 
نشدن آبخوان آن از سمت زاینده رود به دلیل خشکیدن کامل این رودخانه که 
اصلی ترین چشمه تغذیه دشت محسوب می شود، روند فرونشست زمین 
شتابان شــود و فرونشست اســتمرار یابد.بیت الهی ابراز داشت: مسئوالن 

اصفهان در خبرها علت این شکستگی ها را فرسودگی لوله ها و قدمت باالی 
شبکه اعالم کردند و باید گفت این موضوع منافاتی با اثر فرونشست ندارد، به 
بیان دیگر آثار فرونشست زمین در جاهایی ظاهر می شود که آسیب دیدگی و 
ضعف باالیی داشــته باشــد.وی تصریح کرد: در همــان نواحی که قدمت 
زیرساخت ها باالست اگر فرونشست زمین ادامه دار باشد این حوادث بیشتر 
و بیشتر رخ می دهد.مدیر بخش زلزله شناسی و فرونشست مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به کاهش بارندگی ها نسبت به متوسط دراز 
مدت، اظهار داشت: این امر به دلیل کاهش آب های سطحی و روان آب ها، 
فشار بر منابع آب زیرزمینی را باال خواهد برد، استحصال آب زیرزمینی بیشتر 
شده و در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین بیشتر خواهد 
شد.بیت الهی اضافه کرد: عالوه بر کمبود بارندگی، افزایش دما براساس آمار 
بلند مدت در سرشاخه های ســد زاینده رود اتفاق افتاده و وسعت توده های 
برفی در این منطقه کمتر شده و براساس آمار موجود سال گذشته توده برف 
این منطقه صفر شده اســت. بارش برف در ارتفاعات باعث استمرار و دوام 
آب های جاری می شــود و بارندگی به صورت باران سیالب و روان آب های 
شدید اما کوتاه مدت در پی دارد و چون استمرار ندارد مزید بر علت است که 
وضعیت آب های سطحی و تغذیه آب های زیر زمینی نیز کمتر و کوتاه مدت 
خواهد بود.وی با بیان اینکه اگر وضعیت فرونشست به همین منوال ادامه یابد 
آثار آن پیش رونده تر و تعداد ســوانح و حوادث بیشــتر خواهد شد، اظهار 
داشت: ضرورت دارد که اقداماتی عملی برای جلوگیری از فرونشست و کنترل 
آثار آن به ویژه در کالن شهر اصفهان صورت گیرد.مدیر بخش زلزله شناسی و 
فرونشست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: با توجه 
به قانون مدیریت بحران و بند )ض( ماده ۱۴ که مرکز تحقیقات راه مسکن و 
شهرسازی موظف شده، فرونشست زمین را ارزیابی کند؛ امید است با توجهی 
که از سوی رؤسای قوای کشور به این امر شده فرونشست اصفهان را خارج از 
مقوالت استانی و غیر استانی و به عنوان مسئله ملی بدانند و با نگاه ملی حل 
شود.بیت الهی گفت: امکان ندارد اصلی ترین چشمه تغذیه دشت اصفهان در 
سمت جنوب دشت اصفهان- برخوار از منبع تغذیه خود، زاینده رود بی نصیب 
باشد و از طرفی فرونشست نداشته باشیم!وی افزود: در نظر بگیرید از سمت 
جنوبی دشت، محدوده شهری اصفهان از رودخانه تغذیه نشود و در شمال 
دشت، در برخوار چاه های عمیقی وجود دارد که شمار آن ها به سه هزار حلقه 
چاه عمیق باالی صد متر می رسد و آنها به دلیل نیاز کشاورری آب باقی مانده 
را از زیر زمین باال می کشند، تصور کنید حتی اگر ته مانده آبی نیز در زیر پهنه 
شهری اصفهان وجود داشته باشد با توجه به شیب زمین این آب ها به سمت 
برخوار جریان می یابد و این شرایط را تشدید می کند و راهی جز اینکه دشت 

اصفهان- برخوار از سمت زاینده رود تغذیه شود، وجود ندارد.

با مسئولان

چهره روز

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اعالم کرد:

حل مشکل شیرخشک رژیمی نوزادان تا 10 روز آینده
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، کمبود شیرخشک رژیمی نوزاد را ناشی از عدم تخصیص 
به موقع ارز برای واردات ماده اولیه این کاال دانست و اعالم کرد که مشکل این نوع شیرخشک تا ۱۰ روز 
آینده به طور کامل حل خواهد شد.هانی تحویل زاده  در پاسخ به این سوال که چرا شیرخشک رژیمی 
در بازار کم است؟ گفت: در مقاطعی باید برای خرید ماده اولیه شیرخشک های رژیمی ارز مورد نیاز 
تخصیص داده می شد که متاسفانه تخصیصی صورت نگرفت و تولیدکننده و واردکننده زمان خرید را از 
دست دادند.وی ادامه داد: کمبود شیرخشک رژیمی در بازار ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز است.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: شیرخشک های رژیمی و مواد اولیه مرتبط 
با آن مقاطع خاصی در دنیا تولید می شوند و اینگونه نیست که هر زمان ارز داشتیم آن را تهیه کنیم. باید 
همان زمان که تولیدات آن صورت می گیرد خرید انجام شود در غیر این صورت خرید به عقب می افتد.
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی مشکل کمبود شیرخشــک رژیمی در بازار حل خواهد شد؟ گفت:دو 
ماه پایانی سال ۱۴۰۰  ارز شرکت های تولیدکننده شیرخشک تامین و خرید انجام شد. این محموله ها 
دو هفته قبل وارد گمرک شــدند و به تدریح در حال ترخیص و تحویل به شرکت های پخش دارویی 
هستند.تحویل زاده اضافه کرد:تشریفات اداری ترخیص کاال از گمرک حدود سه هفته طول می کشد. 
اینگونه نیست که وقتی ماده اولیه و شیرخشک نهایی به گمرک برسد بتوان سریع آن را ترخیص کرد. 
بر اساس آخرین آمار تشریفات اداری اکثرا انجام شده و محموله در حال ترخیص است.   اما  ۱۰ روز 

طو ل می کشد که این شیرخشک های رژیمی به مراکز استان ها برسد.

سرعت بخشی به پروژه های اجرایی در دستور کار راه 
وشهرسازی اصفهان

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:ســرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های در 
دست اجرا یکی از اولویت های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان است.علیرضا قاری قرآن در 
مورد نام گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
اظهار کرد: با تشکیل کارگروه های ویژه به منظور تحقق شــعار امسال، در حوزه فعالیت اداره کل راه 
وشهرسازی اصفهان گام برمی داریم و در سایه تالش و برنامه ریزی عملیات اجرایی تمامی پروژه ها 
را سرعت می بخشیم.وی همچنین سرعت بخشــی به پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا 
را یکی از اولویت های اداره کل برشــمرد و گفت: تمامی پروژه ها  باید در بازه زمانی تعریف شده و با 
کیفیت مناسب به مرحله اجرا در آید.از معاونت ها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی استان اصفهان 
انتظار می رود نسبت به اولویت بندی امور اقدام کنند و با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و تمهیدات 
الزم، فرآیند هایی را تعیین تا در راستای تسهیل و تسریع سرعت اجرای طرح ها و خدمت رسانی به 
مردم اقدام شود.به گفته قاری قرآن ،احصا و هدف گذاری برنامه های سال جدید، داشتن چشم انداز 
و افق دید روشن در تدوین برنامه ها، احصای مشکالت خاص که نیاز به تامین اعتبار دارند و تدوین و 
ارائه برنامه منظم نظارت بر امورات مختلف از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار داده شود.

دبیر کمیته آرد و گندم شهرستان اصفهان اعالم کرد:

جلوگیری از هدر رفت 30 درصدی مصرف آرد در کشور
دبیر کمیته آرد و گندم شهرستان اصفهان از جلوگیری از هدر رفت ۳۰ درصدی مصرف آرد در کشور 
خبر داد.اصغر مهدوی، مصرف آرد ساالنه در کشور را حدود ۱۰ میلیون بیان کرد و گفت:این درحالی 
است که مصرف واقعی هفت میلیون تن است و ســه میلیون تن آن خارج از شبکه عرضه و زمینه 
قاچاق فراهم می شــود.دبیر کمیته آرد و گندم شهرســتان اصفهان در پایان، افزود:اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها راهکار مناسبی برای جلوگیری از سرازیر شدن سود حاصل از یارانه مردم به 

جیب دالالن و واسطه گران سودجو است.

در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:کافه اقتصاد

ساختار جدید ادارات کل صمت استان ها، جوابگوی نیازهای فعاالن اقتصادی نیست
یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مسئوالن ارشد استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان برگزار شد. سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان درباره ساختار جدید ادارات  کل صمت در استان ها گفت: باید مصادیقی از تبعات اجرای این ساختار مانند 
افزایش تمرکزگرایی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت و کاهش اختیارات استان ها در گزارش استان به وزارت صمت گنجانده شود و معاونت اقتصادی استانداری 
اصفهان نیز طی هماهنگی با اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارشی به دفتر رییس جمهور و وزارت صمت ارائه  دهد.مرتضوی همچنین بر 
جمع بندی اولویت های صنعت استان توسط اتاق بازرگانی اصفهان و سایر مجموعه های صنعتی استان برای طرح در سفر ریاست جمهوری به اصفهان تاکید کرد.

مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع تغییرات بنیادی در وزارت صمت در برنامه ای که وزیر صمت برای گرفتن رای 
اعتماد به مجلس ارائه کرد نیز وجود داشت، گفت: هر اصالحی ممکن است در کوتاه  مدت با نقایصی همراه شود که باید برای رفع آنها هم فکری و همراهی صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه اختیارات سازمان صمت استان با تبدیل شدن به اداره کل کاهش پیدا می کند، افزود: در گذشته در جلسه با وزرای پیشین صمت تاکید کردیم 
استان اصفهان سهم مهمی در صنعت، معدن و تجارت کشور دارد و باید به رییس سازمان صمت اصفهان به عنوان استانی ویژه اختیاراتی در حد معاون وزیر داده شود 

و در جلسات شورای معاونین حضور داشته باشد.

 دلیل پیشرفت فیزیکی ناچیز
 در طرح انتقال آب  به اصفهان؛

مسئوالن تردید دارند
مدیرعامل شــرکت آب صفه درباره چرایی 
اجرا نشدن طرح انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان گفت: تردید در تصمیمات استانی 
درباره اجرا یا اجرا نشدن طرح دلیل توقف 
آن بوده است.فرهاد قادریان تصریح کرد: 
پس از آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب 
خلیج فارس و دریای عمان به چند استان 
در سال ۹۹، در استان اصفهان اجماع برای 
اجرای این طرح و یا طرح های دیگر صورت 
نگرفت و به همین دلیــل تاکنون فعالیت 

فیزیکی انجام نشده است.
وی افــزود: مطالعــات طــرح بــاالی ۵۰ 
درصد پیشــرفت دارد؛ امــا در بخش اجرا 
و لوله گــذاری در بخش مربوط به اســتان 
اصفهــان هنــوز کار عملــی انجام نشــده 
است.مدیرعامل شــرکت آب صفه درباره 
مســیر احــداث خط لولــه انتقــال گفت:  
اگــر منبع دریــای عمــان باشــد و نهایی 
شــود، دریای عمان ، ســیریک اســتان 
هرمزگان،ســیرجان،کرمان، شــهر بابک، 
شهرستان خاتم، شهرستان ابرکوه، جنوب 
تاالب گاوخونی در اســتان اصفهان و توزیع 
بیــن صنایــع اســت و اگــر خلیج فارس 
به عنــوان منبــع نهایی لحاظ شــود خلیج 
فارس،بندرعبــاس، حاجــی آباد اســتان 
هرمزگان،ســیرجان، کرمان، شــهر بابک، 
شهرستان خاتم، شهرستان ابرکوه، جنوب 
تاالب گاوخونی در اســتان اصفهان و توزیع 
بیــن صنایع خواهــد بود.قادریــان درباره 
پیشــرفت فیزیکی پروژه خاطرنشان کرد: 
اگر مسیر خط انتقال ســیرجان که با بقیه 
استان ها مشــترک اســت لحاظ شود ۲۰ 
درصد پیشرفت حاصل شده اما بخشی که 
مختص اســتان اصفهان اســت پیشرفت 
صفر درصــدی دارد زیرا هیــچ لوله گذاری 
انجام نشده اســت.وی رقم برآورد هزینه و 
بودجــه موردنیاز را حدود ۵۰ هــزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: زمان بندی اجرای 
طرح و افتتاح پروژه در صورت تامین اعتبار 

تا سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره 
به اصالح قیمت کاالهای اساسی گفت: قنادی ها و 
رستوران ها تا زمانی که اتحادیه مربوطه قیمت های 
جدید به دست نیاورده اند و به دستگاه های مسئول 
اطالع ندهند، اجازه افزایش قیمتی را ندارند. حسین 
ایراندوست با اشــاره به وضعیت نظارت ها بر بازار 

اظهار داشــت: در بحث مرغ و تخم مرغ با فراوانی 
فزاینده ای روبه رو هستیم، به طوری که قیمت مرغ 
کاهش پیدا کرد و در روزهای آینده ســیر کاهشی 
ادامه خواهد داشت و در مورد تخم مرغ هم همین 
وضعیت ادامه دارد.وی افــزود: در خصوص نان و 
روغن براســاس گزارش ها، تیم هــای نظارتی را از 
۷ صبح تا ۱۱ شــب فعال کردیم و حدود ۱۴۰ تا ۱۷۰ 
تیم نظارتی، کار بازرســی نظارت را انجام می دهند. 
همچنیــن دســتگاه هایی نظیر جهاد کشــاورزی، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز رصد می  کنند.

ایراندوســت ادامه داد: بنابراین اگر شهروندان در 
زمینه امتناع از عرضــه کاال و یا عدم عرضه با قیمت 

مصوب گزارش هایی دارند، از طریق این دو سامانه 
به دســتگاه های نظارتی برســانند.وی با اشاره به 
نظارت بر قنادی ها و رستوران ها تصریح کرد: در چند 
روز گذشته که اصالح قیمت بر مواد اولیه این واحدها  
و کاالهای اساسی انجام شــد، تمرکز بیشتری بر 
این واحدها شده اســت، اما همواره نظارت عام با 
همکاری دستگاه های نظارتی مانند جهاد کشاورزی 
و صمت وجود داشته است.سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار استان اصفهان تصریح کرد: به هر حال تا زمانی 
که اتحادیه های مربوطه قیمت های جدید به دست 
نیاورده اند و به دستگاه های مسئول اطالع ندهند، 

اجازه افزایش قیمتی را ندارند.

قنادی ها و رستوران ها، اجازه افزایش قیمت ندارند

کشت زیر 
پالستیکی خربزه

کشاورزان شهرستان سرخه 
هر ساله در اواسط فصل بهار 
اقدام به کشت زیر پالستیکی 
خربزه کرده اند.صرفه جویی 
در مصــرف آب و مبــارزه با 
علف های هــرز از مزایای این 

روش کشت است.

عکس روز
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مفاد آراء
2/217 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5576 14006030200700 مورخ 03 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حســینعلی ســعیدی بروجنی فرزند حسن بشماره شناســنامه 244 وکدملی 
4650288738 صادره از بروجن درششــدانگ یک درب بــاغ باکاربری زراعی به 
مساحت 56 / 1955 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در صحرای شرودان فالورجان 

خریداری رسمی ازمالک رسمی  محرزگردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

م الف: 1309765 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/218 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 هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 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 سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000008 مورخ 1401/01/16 آقای اکبر صادق زاده 
ريزی فرزند امراله  نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 169/48 متر مربع مفروز از 
پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

م الف: 1309612 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

2/219 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

رديف 1- راي شــماره 13574 - 1400/11/10 هيات سوم آقای رسول عباسی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1283 کدملي 1290911975 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت  به سه 

دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 302/39 مربع از پالک شماره  270 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی مرتضی عباسی مورد ثبت صفحه 476 دفتر 195 امالک
رديف 2- راي شماره 13572 - 1400/11/10 هيات ســوم آقای علی عباسی ولدانی به 
 شناسنامه شــماره 1116 کدملي 1290594831 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت  به

 سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 302/39 مربع از پالک شماره  
270 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

مالک رسمی مرتضی عباسی مورد ثبت صفحه 476 دفتر 195 امالک
رديف 3- راي شــماره 14013 - 1400/11/23 هيات دوم آقای سعيد رحيم زاده رنانی به 
شناسنامه شماره 217 کدملي 1290405999 صادره اصفهان فرزند قدير در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 124/24 متر مربع قسمتی  از پالک شماره  147 فرعی از 19  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حيدر صباغ  از مورد ثبت 

صفحه 649 دفتر 83 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

م الف: 1317012  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/220 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0022 - 1400/12/08 هيات ســوم خانم مهناز اسحقيان درچه 
به شناسنامه شــماره 24 کدملي 1141872341 صادره خمينی شــهر فرزند يعقوبعلی در  
ششدانگ يکباب کارگاه به مساحت 522/29 متر مربع  پالک شــماره  569 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ثبت ملک غرب اصفهان ســند 161303 مورخ 84/2/1 

دفترخانه 11 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

م الف: 1317340  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تبصره 1 ماده 105 اصالحی

2/221 شــماره نامه: 140185602024001674 - 1401/02/22 احتراما پيرو شــماره 
 نامه 140185602024000759 مورخ 1401/01/27 درج آگهی منتشــر شده در روزنامه 
 زاينده رود به شــماره 3512 مورخ 1401/02/04 موضوع تبصــره 1 ماده 105 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت شماره پالک ثبتی سهوا  4430/1 قيد شده که شماره پالک ثبتی صحيح 
4440/1 می باشد که بدينوسيله اصالح می گردد. م الف: 1316937 مهدی شبان مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

2/222  شماره نامه: 140185602024001432- 1401/02/17 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شماره  پالک 4348/1846  واقع در بخش 5 
اصفهان به شــماره ثبت صفحه 275 دفتر 1165 امالک به شماره ثبت 213651 و 
شــماره چاپی ســند دفترچه 195958 به نام خانم کوکب ابوالفتحی  سابقه  ثبت و 
صدور سند مالکیت دارد سپس مالک مذکور با ارائه درخواست 1401/00306 مورخ 
1401/02/05 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  
یکتا 140102155909000117 مورخ 1401/01/31 به گواهی دفترخانه  اســناد 

رسمی 133 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت سرقت مفقود  
و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1317083 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/223  شماره نامه: 140185602024001334- 1401/02/11 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  پالک 4348/1846  واقع در بخش 5 اصفهان به شماره ثبت 
صفحه 272 دفتر 1165 امالک به شماره ثبت 213649 و شماره چاپی سند دفترچه 
195957 به نام آقای حبیب اله ابوالفتحی  سابقه  ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس 
مالک مذکور با ارائه درخواست 1401/00306 مورخ 1401/02/05 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  یکتا 140102155909000115 
و رمز تصدیق 767868 مورخ 1401/01/31 به گواهی دفترخانه  اسناد رسمی 133 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت سرقت مفقود  و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1317085 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/224 چون تحدید حدود ششدانگ 4 بابخانه فوقانی روی داالن  پالک ثبتی 1023  
فرعی از 5  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام وراث  مرحوم رمضانعلی عظیمی 
فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/03/21 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/02/26  م الف: 1317199 

حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

2/225 چون تحدید حدود ششدانگ 4 باب بنای تحتانی و فوقانی  پالک ثبتی 1025  
فرعی از 5  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام وراث  مرحوم رمضانعلی عظیمی 
فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/03/21 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/02/26  م الف: 1317215 

حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
2 شــماره آگهــی: 140103902004000010 شــماره پرونــده:  /226
140004002004000090 و 140004002004000083 آگهــی مزایده پرونده 
اجرایی کالســه: 140004318/2 و 140004599/2 ششدانگ قطعه خانه پالک 
شماره یکهزار و چهارصد و نود و چهار فرعی مجزی شده از پالک پنجاه و پنج فرعی 
از چهارده هزار و نهصد و پانزده اصلی به مساحت 121 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان شیخ طوسی غربی- کوچه شهید محسن کوپائی 
)خسرو )شماره 44( - کوچه ســادات- پالک 4  که سند مالکیت آن به شماره چاپی 
423393 سری ج سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920302026007529 
به نام اشرف جابر زاده انصاری فرزند محمد علی به شماره ملی 1286406072 ثبت 
و صادر شده است. با حدود: شــمااًل: دیوار بدیوار بطول )15/15( پانزده متر و پانزده 
سانتیمتر به شــماره یک هزار و چهارصد و نود و سه فرعی از چهارده هزار و نهصد و 
پانزده اصلی، شرقاً: دیوار بدیوار بطول )8/00( هشت متر به شماره یک هزار و چهارصد 
و نود و دو فرعی از چهارده هزار و نهصد و پانزده اصلی، جنوبــًا: دیوار بدیوار بطول 
)15/10( پانزده متر و ده سانتیمتر به شماره یک هزار و چهارصد و نود و پنج فرعی از 
چهارده هزار و نهصد و پانزده اصلی، غرباً: درب و دیوار بطول )8/00( هشــت متر به 
کوچه احداثی که طبق نظر کارشناس رسمی ملک مزبور ساختمانی است مسکونی 
یک طبقه با دیوارهای آجری و ســقف تیرآهن و آجر با قدمت حدود 40 سال، نمای 
سنگ و آجر )سمت گذر( و نمای سنگ و سیمان )در حیاط( و در و پنجره های خارجی 
از جنس پروفیل آهنی و اعیانی به مساحت حدود 85 متر مربع، زیر زمین ) انباری- با 
دسترسی از داخل ساختمان( به مساحت اعیانی حدود 16 متر مربع و سرویس توالت 
)داخل حیاط( به مساحت حدود 2/20 متر مربع می باشد. پوشش کف در واحد مورد 
ارزیابی سیمانی، پوشش بدنه سالن گچ و رنگ و اتاق ها قسمتی تا ارتفاع حدود 1/20 
ســرامیک و مابقی گچ و رنگ می باشــد. دربهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی 
در و پنجره های نمای خارجی )به ســمت حیاط( پروفیل آهنی شیشه خور، پوشش 
آشپزخانه و سرویس های بهداشتی کاشی و ســرامیک و کابینت آشپزخانه فلزی، 
سیستم گرمایش بخاری گازی، سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و 
برق و گاز باشد که طبق سند رهنی شــماره 56987 مورخ 1399/04/08 و 59203 
مورخ 1399/12/25 دفترخانه شــماره 114 اصفهان در رهن خانم عاطفه فرهنگ 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز ســه شنبه مورخ 1401/03/10 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه الهور 
ابتدای خیابان الهور از مبلغ 13/000/000/000  )سیزده میلیاد ریال( شروع و به هر 
 کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است
 پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک 
و مصــرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهــی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایــده اعم از اینکه رقــم قطعی آن معلوم 
شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محــل مازاد به برنده 
مزایده مســترد می گردد ضمنــاً این آگهی در یــک نوبت در روزنامــه زاینده رود 
چاپ اصفهان مــورخ 1401/02/26 درج و منتشــر می گردد. توضیحًا شــرکت 
در مزایده منــوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حســاب ســپرده ثبت 
بــه شــماره حســاب ir 090100004061013207670192 و شناســه واریز 
998108561161070070570000000000  و حضــور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. ضمناً درج آگهی در سایت سازمان 
 ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج آ گهی در روزنامه های کثیراالنتشار می باشد. 

م الف: 1317637 وکیلی رئیس اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان 

ایران نما )ص 4(
نماینده لردگان:

 ارزش ندارد به واقعه جونقان بپردازیم
نماینده مردم لردگان در مجلس یازدهم درباره موج اعتراضات چند روز اخیر در حوزه انتخابیه اش 
گفت: خواهش بنده از اصحاب رسانه این است که مردم را نگران تر از این نکنید. اصحاب رسانه و قلم 
باید دست در دست ما نمایندگان مجلس و دولت به بهبودی شرایط کمک کنند! باید همگی بدون 
در نظر گرفتن احساسات و هیجانات کمک کنیم تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم.حسین بامیری، 
در پاسخ به سوال مربوط به اعتراضات مردم در برخی از شهرهای استان چهار محال و بختیاری به  
سایت دیده بان ایران گفت: هیچ اتفاق خاصی در شهر جونقان نیفتاده است.  وی در ادامه اضافه کرد: 
یکسری از جوانان شهر جونقان که تعدادشــان از انگشتان دو دست هم کمتر بوده، کمی از گرانی ها 
عصبانی بودند و تجمع مختصری داشتند، همین.باز هم تاکید می کنم این تجمعات در شهر جونقان 
بســیار جزئی بوده و ارزش پرداختن ندارد. هیچ مورد خاصی هم که شما بخواهید درباره آن خبر و 
گزارش تهیه کنید، وجود ندارد.بامیری گفت: توصیه بنده به شما این است که وقت خودتان را برای 
چیزهای دیگری بگذارید نه چنین موضوعات بی ارزشی!نماینده مردم لردگان با تکذیب اختالل و 
کندی اینترنت در شهر جونقان، گفت: سرعت اینترنت در جونقان بسیار عالی است و هیچ مشکل 
و اختاللی وجود ندارد.بامیری درباره گرانی های اخیــر تصریح کرد: بخش بزرگی از این گرانی ها به 
موضوع »ارز« برمی گردد! دولت ها و مجالس قبل باید دســت به این جراحی اقتصادی می زدند! 

گرانی های اخیر هم به دلیل تصمیمات اشتباهی  است که در ادوار گذشته گرفته شده بود.

اولیانف: شما ایرانی ها مثل خر در گل گیر کرده اید!
اولیانف، مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات برجام به کاربر ایرانی که به او گفته بود روسیه مثل خر در 
گل گیر کرده است )که مشخضا به جنگ اوکراین و وضعیت روسیه اشاره دارد( پاسخ داده، ما یا شما؟!

این پاسخ اولیانف اگرچه می تواند نوعی طنازی و شوخی تعبیر شــود، اما در عالم دیپلماتیک همه 
می دانند که چنین جسارت هایی چه معنایی دارد و منظور او چیست. روسیه اخیرا اعالم کرده در زمینه 

برجام و مذاکرات آن حاضر نیست به ایران کمک کند.
چندی پیش میخائیل اولیانوف، نماینده ارشد روسیه در مذاکرات وین توئیت توهین آمیز خود علیه 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اسبق کشورمان را حذف کرد.واکنش اولیانوف مربوط به فایل صوتی 
محمد جواد ظریف در خصوص روسیه بود.  اولیانوف در پاسخ به توئیتی خطاب به او که گفته بود »دکتر 
ظریف درمورد نقش منفی روسیه در مذاکرات برجام درست گفته بود«، نوشت: شما مختارید که بر 
اساس نظرات شخص دیگری که تحت تاثیر دندان درد، ســردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را گمراه 
کنید.وی افزود: »افراد جدی به نظراتی که در نتیجه دندان درد یا ســردرد به زبان آورده شده باشند، 
اهمیتی نمی دهند.«انتشــار این توئیت با موجی از توئیت های فعاالن رسانه مواجه شد که منجر به 

عقب نشینی اولیانوف شد.

لشکرکشی پدر »یکتا« به پایتخت

خانواده یکتا جمالی خصوصا پدر و خواهر او، با توجه به اینکه مسئوالن فدراسیون از رییس گرفته تا دبیر و نایب رییس و...، حاضر به 
پاسخگویی درست و حسابی و شفاف سازی ماجرا نیستند تا نگرانی این خانواده را کم کنند، قصد شکایت دارند.پدر یکتا می گوید: 
»من هرچه با آقای مرادی و بیرانوند تماس گرفتم در این چند روز یک جواب درست و حسابی که ما را قانع کند از وضعیت دخترم 
ندادند. اصال ما نمی دانیم چه بالیی سر یکتا آمده و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست و نمی دانیم باید چه کنیم؟«وی ادامه داد:» 
قسم خورده بودم که دیگر اجازه نمی دهم یکتا با این وضعیت اسف بار در مسابقه ای وزنه بزند؛ اما وقتی اصرار علی مرادی، خود یکتا 
و کادرفنی تیم را برای اعزام دخترم به مسابقات جهانی دیدم، راضی شدم اما نمی دانستم این طور از امانتی که به آنها سپردم مراقبت 
می کنند. من و طایفه ما که طایفه بزرگی در ایل بختیاری است، شنبه به تهران می آییم تا ببینیم چه بالیی سر دخترم آمده است. در 
این ماجرا همه آنهایی که بابت مراقبت از فرزندم در مسابقات جهانی یونان کم کاری و سهل انگاری کردند، مقصر هستند. «خواهر 
یکتا جمالی هم در این خصوص صحبت های جالبی دارد: »یکتا برای عروسی من که قرار بود بعد از بازگشت او از مسابقات جهانی 
یونان باشد، قول داده بود دست پر برگردد. اصال کلی با هم برای مراســم عروسی تدارک دیده بودیم. البته او بعد مسابقه خیلی از 
کم توجهی مربیان در پشت صحنه مســابقه و بی تجربگی آنها در جدول خوانی مسابقه ناراحت و گله مند بود. به من گفت، هرچه به 
مربیانم می گفتم زمان رفتنم روی صحنه برای حرکت دوم دوضربم را بگویید به من می گفتند نگران نباش زود است، بعد 15 ثانیه 

مانده به مسابقه گفتند و من با بدن سرد رفتم روی تخته و نتوانستم وزنه را مهار کنم.«

اگر »رییسی« موفق نشود، می توان به خدا نسبت داد؟
مصطفی داننده در عصر ایران نوشــت:کیهان نوشته اســت: »خدا دولت دکتر رییسی را به داد مردم رســاند که به فضل خدا و تدبیر 
دولتمردانش تولید قدرت و ثروت کند.« این نوع ادبیات در دفاع از دولت برای ما بسیار آشناست. در زمان محمود احمدی نژاد که االن از 
مغضوبین جناح راست است، همین حرف ها را می شنیدیم که معروف ترین آن مربوط به مرحوم آیت ا... مصباح یزدی است. تقریبا یک 
ماه بعد از انتخابات سال ۸۸، آیت ا... مصباح یزدی که آن زمان  از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود در مورد جایگاه رییس جمهور 
گفت:» وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود. وقتی 
ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.«  معموال اصول گراها برای دفاع از کسانی که 
دوست شان دارند از چنین تعابیری استفاده می  کنند و دوست دارند به تن دولت یا مجلس محبوب شان لباس قدسی بپوشانند و آنها را 
نماینده خدا و یا ائمه اطهار بدانند.   این جناح اما گاهی فراموش می کند به تبعات حرف هایی که می  زند فکر کند. ان شاءا... که دولت سید 
ابراهیم رییسی با جراحی، عمل قلب باز، برجام و هر لطایف الحیلی که بلد است، مشکل اقتصادی مردم را حل کند و ایرانی ها به زودی 
طعم آرامش و ثبات اقتصادی را بچشند اما اگر خدای نکرده این دولت موفق نبود، این عدم موفقیت را باید به نام دولت زد یا خدا؟دولت 
حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و یا سید محمد خاتمی را چه کســی به مردم داد و چه هدفی داشت؟ یعنی آنها که موفق نبودند 
فرستاده شیطان بودند؟ چرا با اعتقادات مردم بازی و برای باال بردن دولت محبوب تان از خدا و امامان خرج می کنید؟اگر سیاست های 
اقتصادی دولت شکست خورد، می شود گفت که خدا این دولت را به مردم داد تا وضع زندگی شان را بدتر کند؟ یادمان نرفته است که 

گفتند پول یارانه، پول امام زمان)عج( است و برکت دارد. یارانه پرداخت شد و تورم باال رفت و گرانی بیداد کرد و برخی گفتند ما این پول را نمی خواهیم و لطف کنید قیمت ها را به قبل از دادن یارانه برگردانید.  با این حرف ها 
هیچ ارزشی به دولت سیزدهم اضافه نمی شود و مردم رییسی و کابینه او را به واسطه عملکردش قضاوت می کنند. چه درست نوشت دیگر روزنامه اصول گرا یعنی رسالت :» در این مسیر، تکلیف قطعی برخی دوستان، 
دفاع نکردن است! چراکه هیچ پاس گلی مثل »دفاع بد«، رقیب را در معرض گلزنی قرار نمی دهد.«  بسیاری از مردم دوست دارند رییسی موفق شود و شرایط کشور از این وضعیت درام به یک موقعیت با ثبات برسد و 

رییس جمهور و تیم او بدون توجه به تملق های کیهانی، باید به این فکر کنند که با سامان شدن کشور عزیز مردم خواهند شد و گرنه بیم آن می رود نام نیکی از آنها ثبت نشود.

اظهارنظر روز

توئیت روز

خارج از گود

یادداشت
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لزوم نگاه ویژه به بودجه  مراکز پژوهشی
معاون پژوهشکده قلب وعروق اصفهان گفت: به رغم تمام افتخاراتی که این پژوهشکده کسب کرده، 
یکی از مشکالتی که از ابتدا موجب بروز اختالالتی در روند فعالیت شده، کمبود بودجه است. میزان 
مصوبه این مرکز از همان ابتدا در مقایسه با مراکز مشــابه بسیار ناچیز است.نوشین محمدی فرد با 
بیان اینکه پژوهشکده قلب یکی از برجســته ترین مراکز تحقیقاتی ایران است، اظهار کرد: از سال 
۱۳۷۱ این پژوهشکده فعالیت خود را در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی به منظور پیشگیری و کنترل 
بیماری های قلبی وعروقی آغاز کرده است.وی افزود: در سال ۱۳۷۳ پژوهشکده قلب وعروق اصفهان 
موفق به اخذ ردیف بودجه مستقل از سازمان برنامه و بودجه شــد؛ همچنین به عنوان مرکز همکار 
سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی فعالیت می کند.معاون پژوهشکده قلب وعروق 
اصفهان ادامه داد: این پژوهشــکده در طول فعالیت خود افتخارات بسیاری برای ایران کسب کرده 
است و رییس و موسس این پژوهشکده نیز با تالش های خود موجب توسعه پژوهشکده در سطح 
کشور و حتی جهان شد.وی در رابطه با مشــکالت این پژوهشکده گفت: با وجود تمام افتخاراتی که 
پژوهشکده کسب کرده است، یکی از مشکالتی که از ابتدا باعث بروز اختالالتی در روند فعالیت شده، 
کمبود بودجه است. پژوهشکده قلب وعروق اصفهان از ســال ۱۳۷۳ دارای ردیف بودجه است، اما 

متاسفانه میزان مصوبه این مرکز از همان ابتدا در مقایسه با مراکز مشابه بسیار ناچیز است.

غربالگری اضطراب کودکان در استان اصفهان انجام می شود
معاون پیشگیری بهزیستی اصفهان گفت: غربالگری اضطراب کودکان با جمعیت هدفی حدود ۲۵۰ هزار 
نفر امسال در این منطقه انجام می شود.علی اکبر ابراهیمی افزود:  سال گذشته  بخشی از طرح غربالگری  
اضطراب کودکان پنج تا ۶ سال این استان از طریق مراکز روان شناسی و سامانه الکترونیکی انجام شد 
و امسال نیز با فراگیری بیشتر و اعزام گروه های سیار به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان این 
اختالل موردبررسی می گیرد ، هر چند آمار دقیقی از جمعیت مورد هدف نداریم؛ اما غربالگری ۲۵۰ هزار 
کودک مورد پیش بینی است. معاون پیشگیری بهزیســتی اصفهان ادامه داد: غربالگری های پارسال 
اختالل اضطراب بیش از هزار و ۲۰۰ کودک این استان را مشخص کرد که آنان تحت درمان و آموزش قرار 
گرفتند.وی افزود: خانواده ها عالوه بر حضور در مراکز روان شناســی تحت نظارت بهزیستی می توانند 
به سامانه مرکز مشــاوره به آدرس moshavereh.behzisti.ir مراجعه و در این غربالگری اضطراب 
شرکت کرده و وضعیت فرزند خود را در این حوزه موردبررسی قرار دهند.به گفته ابراهیمی، از میان ۱۲۰ 
مرکز مشاوره استان اصفهان، ۸۰ باب آن پایش و ارائه خدمات به کودکان دارای اختالل را انجام می دهند.

 

گردوخاک اصفهان به اوج می رسد
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان وزش باد شدید امروز و فردا را موجب 
ایجاد گردوخاک محلی به ویژه در نیمه شمالی،   شــرق و مرکز استان دانست و افزود: این شرایط 
موجب کیفیت هوا و کاهش دید خواهد شد و توصیه می شود افراد از تردد غیرضروری در فضای باز 
خودداری کنند. ابراهیم هنرمند  اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتا 
پایدار طی چند روز آینده در استان اصفهان است و در بیشتر مناطق آسمان صاف تا کمی ابری، در 
ساعت های بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.وی، وزش باد 
شدید را موجب ایجاد گردوخاک محلی به ویژه در نیمه شمالی و شرق استان دانست و افزود: این 
شــرایط منجر به کاهش دید و کیفیت هوا می شــود، وقوع پدیده گردوخاک از بعدازظهر آغاز شده 
و اثرات آن طی روزهای آتی بــا کاهش دید افقی به اوج می رسد.کارشــناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان با اشــاره به وقوع گردوخاک در مناطق شمال و مرکز استان، اعالم کرد: 
شهرستان های شمالی مانند کاشان، اردستان، نطنز، نایین، خوروبیابانک و تا حدی مرکز از جمله 
اصفهان و زرین شهر تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند بنابراین توصیه می شود افرادی که مشکالت 

تنفسی و ریوی دارند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

معرفی گونه پلنگ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان از سوی سازمان محیط زیست در دست بررسی است؛

احیای پلنگ ها در کاله قاضی

پارک ملی کاله قاضی به عنوان یکی از غنی  پریسا سعادت
ترین زیستگاه های جانوری در کشور در 
میانه دهه هفتاد عمال از وجود پلنگ و برخی دیگر از گونه های گوشت 
خوار خالی شد. انقراض جمعیت پلنگ ها در این منطقه حفاظت شده، 
حاصل افزایش کشاورزی در مناطق اطراف، ایجاد معادن و جاده کشی 
و در نهایت قطع دسترسی حیوانات این منطقه به سایر زیستگاه های 
حیات وحش شــد. اتفاقی که در عمل حبس گونه های جانوری و به 
خصوص پلنگ ها و منقرض شدن آنها را در پی داشت. پس از دو دهه 
حاال سازمان محیط زیست بنا دارد بار دیگر پلنگ را به محیط جانوری 
کاله قاضی بیاورد و بار دیگر حضور پلنگ ها در این منطقه را احیا کند. این 
مسئله از آن رو اتفاق خوبی است که هم تعداد گیاه خوارانی مانند آهو ها، 
کل و بز در این منطقه رو به افزایش است و نیاز به ایجاد چرخه زیستی 
در آن احساس می شــود و هم ورود پلنگ ها به این منطقه می تواند 
زنجیره زیســتی زندگی این حیوانات را میان شمال و جنوب کشور بار 
دیگر احیا کند. آنگونه که معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ســفر به اصفهان گفته است، 
معرفی گونه پلنگ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی برای 

تکمیل زنجیره غذایی طعمه خواران در حال بررسی است .حسن اکبری 
در بازدید از سه پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، قمیشلو و 
موته، معرفی پلنگ به منطقه کاله قاضــی را مطرح کرد.معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی ســازمان در این بازدید اظهار داشت: به 
جرأت می توان گفت که حداقل در خصوص گونه آهو مهم ترین استان 
کشور »اصفهان« است و جمعیت های بسیار خوبی از آهوی ایرانی در 
مناطق مختلف از جمله پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته به عنوان 
زیستگاه منحصر به فرد این گونه مشاهده شد که بسیار خوشحال کننده 
بود.وی ادامه داد: وضعیت حیات وحشــی که دیده شد، با وجود تمام 
محدودیت هایی که در کل سازمان وجود دارد، نشان دهنده امنیت باال 
در منطقه و تالش خوب محیط بانان در ایجاد این امنیت است.معاون 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان اظهار داشت: ما باید به فکر 
احیای زنجیره های غذایی و تکمیلی منطقه باشــیم زیرا در دوره های 
بلند مدت ممکن است برخی از طعمه خواران از مناطق حذف شوند.وی 
ادامه داد: در منطقه کاله قاضی با حضــور همکاران فرضیه ای را مطرح 
کردیم که البته نمی شود به عنوان یک کار تمام شده به آن نگاه کرد و آن 
فرضیه معرفی پلنگ برای تکمیل زنجیره طعمه خواران اســت.اکبری 

افزود: چنانچه همکاران استان و سازمان در این زمینه بررسی تکمیلی 
و جمع بندی را انجام دهند، امید است بتوانیم جمعیت ذخیره ای را برای 
پلنگ در این قســمت از کشور داشــته باشــیم که این موضوع بسیار 
ارزشمند است. این مدل از ورود جانوران در حال انقراض به یک منطقه 
در همه جای دنیا تا کنون اجرا شده  و در برخی از مناطق عمال گونه های 
در حال انقراض را دوباره احیا کرده است ؛اما نکات مهمی در این زمینه 
وجود دارد که باید به آن توجه کرد. کارشناســان در این زمنیه معتقدند 
توجه به پارامترهای ژنتیکی در انتقال گونه ها مهم است ، با وجود اینکه 
انتقال افراد جدید به درون یک جمعیت غالبا با موفقیت توام بوده است 
، جابه جایی در بین جمعیت هایی با فواصل جغرافیایی زیاد باید با دقت 
صورت بگیرد. به نظر می رسد کاهش جمعیت پلنگ و انقراض محلی 
آن در مناطقی نظیر پارک ملی کاله قاضی نشان دهنده این نکته باشد 
که تنها امنیت و وجود طعمه برای حفاظت از پلنگ کافی نیست .  تجربه 
های پیش از این از اجرای برنامه های حفاظت و معرفی گونه های یوز 
و پلنگ ایرانی در مناطق مختلف ایران چندان موفقیت آمیز نبوده است 
به همین دلیل نیاز است تا با برنامه ای دقیق تر و استفاده از تجربه های 

پیشین این بار حضور پلنگ ها در کاله قاضی حساب شده تر باشد.

به جرأت می توان گفت که حداقل در خصوص گونه آهو 
مهم ترین استان کشور »اصفهان« است و جمعیت 
های بسیار خوبی از آهوی ایرانی در مناطق مختلف از 
جمله پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته به عنوان 

زیستگاه منحصر به فرد این گونه مشاهده شد 

خبرخوان جامعه

زن دروغگوی اینستاگرام در دام پلیس
فرمانده انتظامی خمینی شهر از دستگیری زنی که با وعده ازدواج از کاربران اینستاگرام کالهبرداری 
می کرد، خبر داد.ســرهنگ غالمرضا براتی گفت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه از 
حساب بانکی وی به صورت غیر مجاز سرقت شده اســت، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات مشخص شد شاکی در اینستاگرام با زنی 
آشنا شده که با وعده ازدواج از او درخواســت پول کرده و وی هم مبلغ ۴۲ میلیون ریال به حسابش 
واریز می کند؛ اما پس از واریز وجه، آن زن دیگر پاسخ تماس هایش را نداده است.فرمانده انتظامی 
شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس فتا با جست وجو های تخصصی در فضای مجازی، این 
زن کالهبردار را شناسایی و دستگیر کردند.سرهنگ براتی یکی از ترفند های کالهبرداران اینترنتی را این 
موضوع عنوان کرد که طعمه های خود را در شبکه های اجتماعی و چت روم ها شکار می کنند و با دادن 
وعده هایی مانند ازدواج، اطالعات شخصی کاربران را به دست می آورند و با تهدید، از طعمه های خود 
اخاذی می کنند. وی از مردم خواست به راحتی به افراد غریبه اعتماد نکنند و در ورود به این فضا، بی 

محابا عمل نکنند و در گفت وگو های اینترنتی، با افرادی که آن ها را نمی شناسند، ارتباط برقرار نکنند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان مطرح کرد:

 صندلی کودک؛ عامل مهم کاهش جان باختن کودکان 
در تصادفات

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: با استفاده از صندلی کودک می توان جان 
باختن کودکان در حوادث رانندگی را تا ۵۱ درصد کاهش داد.سرهنگ محمدرضا محمدی  اظهار کرد: 
در کشور ما ســوانح و حوادث رانندگی جزو اولین علت های مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال به 
شمار می آید.وی، صندلی کودک را عاملی مهم در کاهش جان باختن کودکان در تصادفات عنوان 
کرد و افزود: با استفاده از این صندلی می توان جان باختن کودکان در حوادث رانندگی را تا ۵۱ درصد 
کاهش داد.رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان، تصریح کرد: روی زانو نشاندن 
اطفال در حین ســفر در تصادفاتی که دو اتومبیل از دو جهت مخالف با یک دیگر برخورد می کنند، 
بسیار خطرناک است.وی گفت: در صورتی که سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت باشد نمی توان کودک 
را کنترل کرد و کودک صددرصد با داشبورد و شیشــه جلو برخورد می کند و به دنبال آن آسیب ها و 

پیامدهای ناشی از تصادف منجر به مرگ کودک و از دست دادن فرزند برای والدین خواهد بود.

 انهدام 22 باند سازمان یافته فروش اسلحه با گردش 
مالی میلیاردی

سخنگوی ناجا در خصوص انهدام ۲۲ باند سازمان یافته در زمینه فروش اسلحه در فضای مجازی 
خبر داد. حاجیان بیان کرد: ۶۵۱ مورد عملیات علیه فروش ســالح و مهمــات در فضای مجازی 
صورت گرفت که منجر به شناسایی ۲۲ باند سازمان یافته فروش اسلحه در فضای مجازی شد که 
۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشتند.سخنگوی ناجا اظهار کرد: پلیس فتا در حوزه بین 
المللی و داخلی ۸ عملیات در زمینه مبارزه با قاچاق دارو انجام داده است.وی افزود: پلیس باید با 
اختیارات کامل در مبادی ورودی و خروجی کشور با اختیارات کامل وجود داشته باشد، اختیارات 
پلیس گمرک هنوز کامل نیست و باید افزایش پیدا کند.حاجیان بیان کرد: در حال حاضر دسترسی 
پلیس به سامانه جامع انبارها برخط است، ما می خواهیم پلیس دسترسی کامل از مبدأ تا مقصد را 
داشته باشد، پلیس ضابط قانون گذار است و باید اختیارات قانون گذار را داشته باشد.سخنگوی ناجا 
با اشاره به برگزاری جام جهانی در قطر که در همسایگی ایران است، اظهار کرد: در بحث گردشگری 
با توجه به همسایگی کشور قطر، در جزیره کیش و ســایر نقاط کشور آمادگی داریم تا در زمان جام 

جهانی اقدامات الزم برای برقراری امنیت گردشگران ایجاد کنیم.

مانور مدیریت 
شرایط اضطراری 
اولیــن مانــور مدیریــت 
شرایط اضطراری در شهرک 
صنعتــی بــزرگ اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

دانش بنیان ها به کمک رفع 
مشکالت زیست محیطی 

اصفهان بیایند
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهان از شــرکت های دانش بنیان و فناور 
این اســتان خواســت که برای کمک به رفع 
مشکالت زیســت محیطی این خطه کمک 
کنند.منصور شیشــه فروش با بیــان اینکه 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و فناور 
مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان 
می توان در زمینه مشــکالت زیست محیطی 
استان از جمله مصرف بهینه آب، برق، انرژی 
و استفاده از پساب و تصفیه پساب می توان 
کمک گرفت، اظهار داشــت: استان اصفهان 
و کشــور هم اکنون با معضل بیابــان زایی و 
کانون های گردوغبار درگیر اســت و شهرک 
علمی تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان 
برای ارائه روش هایی در کنترل بیابان و اجرای 
طرح های بیابان زدایی می توانند کمک کنند.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه آلودگی هوا 
و کاهش منابع آالینــده در بخش صنعت و 
خودروها بی تردید می تــوان از ظرفیت های 
دانش بنیانی این شــهرک اســتفاده کرد و 
دانش بنیان ها باید به کمک رفع مشــکالت 
زیست محیطی استان بیایند.شیشه فروش 
تصریح کــرد: معضالتی چون کمبــود منابع 
آب، خشکسالی و فرونشست زمین از جمله 
تهدیدات استان است که با توجه به پتانسیل 
علمی شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان، 
دستگاه های اجرایی موظف شدند که از این 
ظرفیت برای اجرایی کردن طرح های کاهش 
خطر و پاسخ به بحران کمک بگیرند.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان ابراز 
داشــت: طبق قانون مدیریت بحــران همه 
دستگاه ها موظفند که مخاطرات را شناسایی 
کرده و برنامه کاهش خطر در خصوص هر یک 
از مخاطرات و پاسخ به آنها را تهیه کنند.شیشه 
فروش افزود: شــرکت های مســتقر در این 
شهرک این ظرفیت را دارند که به دستگاه ها 
بــرای اجرای ایــن طرح ها کــه ماحصل آن 
کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه خواهد بود، 

کمک کنند.

نماینده مردم اصفهان: 

کارتن خواب ها یک کاروانسرای تاریخی را اشغال کرده اند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه کاروانسرای تاریخی ۴۰۰ ساله در اصفهان مرکز نگهداری کارتن خواب ها شده است، گفت: کارتن خواب ها نیاز به مرکز دارند؛ 
اما نباید برای این امر از بنای تاریخی ۴۰۰ ساله استفاده شود.مهدی طغیانی در کارگروه بررسی مسائل مربوط به حفظ، احیا و تسهیل در امر سرمایه گذاری اماکن تاریخی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان اصفهان، با بیان اینکه تعریف محل درآمدهای جدید برای موقوفات استان اصفهان امری ضروری است، اظهار داشت: در گذشته برای 
تعمیر بقاع نسبت به فروش سرقفلی اقدام می کردند و درآمد نیز آن طور که باید در بقاع هزینه نمی شد از این رو بهتر است که محل درآمدهای جدیدی در بقاع متبرکه استان 
تعریف شود.وی افزود: بیشتر بقاع متبرکه در استان اصفهان تاریخی است و روایت های زیاد و جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی دارد بنابراین باید این ظرفیت ها 
شناسایی و برای آن برنامه ریزی جدی انجام شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای بازسازی و همچنین ساخت بناها در امامزادگان و 
دیگر مراکز باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، گفت: در گذشته نیاکان ما بناهایی را ساخته اند که با گذشت بیش از ۴۰۰ سال همچنان روی پا ایستاده اند و این در حالی است 
که عمر بناهای امروزی به ۴۰ سال هم نمی رسد.وی تصریح کرد: باید برای بقاع متبرکه استان اصفهان رویداد تعریف شود، در گذشته رویدادهایی را داشته ایم که درآمدزا 
بوده است مانند آیین نان و ماست در امامزاده درب امام که هنوز این آیین در ذهن همه مردم مانده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 

باید عزمی برای مدیریت بقاع متبرکه تاریخی و دیگر بناهای تاریخی موقوفه در استان اصفهان جزم شود تا این میراث برای استان ماندگار شوند.

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی 
گفت: در صــورت لحاظ کردن مجموعــه فروردین و 
اردیبهشت ماه، بارندگی ها حدود ۶۰ درصد زیر مقدار 
میانگین نرمال بوده اســت. بارش دریافت شده در 
اســتان اصفهان، درحال حاضــر ۳۷ میلی متر و ۲۴ 
درصد، کمتــر از حد نرمال اســت.احد وظیفه با بیان 
اینکه به طور کلــی در فصل بهــار بارش های خوبی 
نداشــتیم، افزود: فروردین ماه ســال جاری، بسیار 

کم بارش بود اما اردیبهشــت ماه تا حدی کم بارشی 
فروردین را جبران کرد. اگر تنها اردیبهشت ماه را درنظر 
بگیریم، میزان بارش ها در این مــاه حدود ۱۰ درصد 
نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر بوده است.رییس 
مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره 
به اینکه ۱۱۴ میلی متر میزان متوســط بارندگی های 
دریافت شده استان اصفهان است، گفت: به صورت 
نرمال تاکنون استان اصفهان باید ۱۵۱ میلی متر بارش 
دریافت می کرد و بارش دریافت شــده این استان 
درحال حاضر ۳۷ میلی متر و به نوعی ۲۴ درصد، کمتر از 
حد نرمال است.وی با بیان اینکه میزان بارش دریافت 
شده در استان اصفهان نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ 

درصد بیشتر است، افزود: میزان بارش های دریافتی 
استان اصفهان طی ســال گذشته تنها ۱۰۵ میلی متر 
بوده و در سال جاری حدود ۹ میلی متر یا ۸.۵ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.وظیفه با 
اشاره به خشکسالی سال گذشته، اضافه کرد: سال 
گذشته شرایط بارندگی بدتر از سال جاری بوده است و 
درحال حاضر نیز کمبود بارندگی ها احساس می شود. 
اینگونه نیست که بگوییم سال گذشته به اتمام رسیده؛ 
اثرات آن در طبیعت باقی است و با اضافه شدن شرایط 
سال جاری به سال گذشته، سال جاری با تنش آبی 
بیشتری در محیط زیست، طبیعت، کشاورزی و منابع 

آبی، روبه رو هستیم.

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی خبر داد:

کمبود 24 درصدی بارش ها در استان اصفهان
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آخرین گل »لوا«
به نظر می رسد رابرت لواندوفسکی آخرین گل خود را برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده است.از مدت ها 
قبل شایعات زیادی در رابطه با آینده رابرت لواندوفسکی مطرح شده است. با این حال اخیرا گزارش 
ها حاکی از آن بود که ستاره لهســتانی تصمیم نهایی خود را برای جدایی از بایرن مونیخ اتخاذ کرده 
است. همچنین به نظر می رسد که بارسلونا محتمل ترین مقصد برای رابرت لواندوفسکی خواهد بود.

پیش از دیدار بایرن مونیخ برابر ولفسبورگ بود که حسن صالح حمیدزیچ به شکل رسمی تایید کرد 
که رابرت لواندوفسکی درخواست جدایی از جمع باواریایی ها را داده است. مدیر ورزشی بایرن گفت: 
»من با لواندوفسکی صحبت کردم و او در این گفت و گو به من گفت که نمی خواهد پیشنهاد ما برای 
تمدید قرارداد را بپذیرد و دوست دارد باشــگاه بایرن مونیخ را ترک کند. گفت که عالقه دارد تصمیم 
دیگری بگیرد، اما نگرش و رویکرد ما در مورد آینده این بازیکن تغییر نکرده اســت. لواندوفسکی تا 
30 ژوئن سال 2023 با باشــگاه بایرن مونیخ قرارداد دارد و این یک واقعیت است. من کاری با این 
مسائل ندارم و موضع ما همیشه روشن بوده است«.با توجه به این مصاحبه به نظر می رسد که جدایی 
رابرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ قطعی است. با این حال چنین مسائلی نیز روی روند گلزنی رابرت 
لواندوفسکی تاثیر نداشته است چرا که او در جریان تساوی 2-2 بایرن مونیخ برابر ولفسبورگ موفق 
شد گل دوم تیم یولیان ناگلزمان را به ثمر برساند؛ اتفاقی که احتماال دیگر تکرار نخواهد شد و با توجه به 

اخبار موجود به نظر می رسد لواندوفسکی آخرین گل خود را برای بایرن به ثمر رساند.
 

ستاره فرانسوی ماندنی شد؛

توافق بارسلونا و اتلتیکو بر سر آینده »گریزمان«
آنتوان گریزمان، ستاره فرانسوی و 31 ساله فصل آینده نیز برای باشگاه اتلتیکو مادرید بازی خواهد کرد.

این مهاجم فرانسوی و باتجربه روخی بالنکوس این فصل را به صورت قرضی از بارسلونا جدا شده و در 
باشگاه سابق خود اتلتیکومادرید سپری کرده است. با نزدیک شدن به اواخر فصل، شایعات زیادی در 
مورد آینده این بازیکن مطرح شد و گزینه بازگشت به بارسلونا همچنان برای آنتوان گریزمان محتمل 
است، اما نشریه اسپورت در گزارشی مدعی شد او فصل بعد نیز در ترکیب اتلتیکومادرید حضور خواهد 
داشت و بازگشت به نوکمپ برای آنتوان گریزمان منتفی اســت.اخیرا جلسه ای میان میگوئل گیل 
مارین، مدیر اتلتیکو و متئو آلمانی، مدیر ورزشی بارسلونا مطرح شده و طرفین به توافق رسیده اند که  
دوران حضور قرضی آنتوان گریزمان در پایتخت اسپانیا حداقل برای یک فصل دیگر نیز تمدید شود. 
در حقیقت این بازیکن با یک قرارداد قرضی دو ساله با بند خرید اجباری 40 میلیون یورویی در پایان 
سال دوم راهی اتلتیکو شد. اما بندی در این قرارداد وجود دارد که آنتوان گریزمان باید حداقل 50 درصد 

از دقایق فصل را در ترکیب قرار بگیرد و اینگونه گزینه بند خرید اجباری فعال خواهد شد.
 

آخرین وداع
ارلینگ هالند، ستاره نروژی و 21 ساله با هواداران دورتموند  وداع کرد.دو سال قبل بود که ارلینگ هالند بعد از 
درخشش در لباس سالزبورگ و به رغم پیشنهادات بزرگ، در نهایت ترجیح داد راهی دورتموند شده و برای 
این تیم پرطرفدار آلمانی بازی کند. البته از همان ابتدا نیز مشخص بود دوران حضور ارلینگ هالند در دورتموند 
چندان طوالنی نخواهد بود و این مهاجم آینده دار تنها برای کسب تجربه بیشتر راهی این تیم شده است. چند 
روز قبل باشگاه منچسترسیتی اعالم کرد برای جذب ارلینگ هالند از دورتموند با این باشگاه با رقمی در حدود 
55 میلیون پوند به توافق رسیده و این ستاره نروژی فصل بعد در لیگ برتر توپ خواهد زد. تیم های بزرگی 
در فوتبال اروپا برای خرید ارلینگ هالند وارد عمل شده بودند، اما در نهایت او ترجیح داد به پیشنهاد سیتی 
پاسخ مثبت داده و شاگرد پپ گواردیوال شود.در آخرین مسابقه فصل دورتموند در خانه مقابل هرتابرلین، 
ارلینگ هالند در ترکیب این تیم قرار گرفته و پیش از شــروع بازی با هواداران دورتموند وداع کرد. ارلینگ 
هالند که در دو سال اخیر و با گلزنی های مکرر خود تبدیل به بازیکن محبوبی بین هواداران دورتموند شده 
بود، برای آخرین بار با آنها دیدار کرد تا خود را آماده انتقال به لیگ برتر و پوشیدن لباس منچسترسیتی کند.

سپاهان اصفهان برترین تیم هفته؛

هفته اصفهانی ها

با پایان مســابقات هفته بیســت و هفتم لیــگ برتر فوتبــال ایران، 
بهترین های هر بخش مشخص شدند.مسابقات هفته بیست و هفتم 
لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شــد و در مهم ترین 
دیدار ها استقالل تهران موفق شد، فوالد خوزستان را در اهواز شکست 

دهد. پرسپولیس تهران نیز در سیرجان مغلوب سپاهان اصفهان شد.

تیم هفته: سپاهان اصفهان

سپاهانی ها در دیدار مقابل پرســپولیس  در هر 2 نیمه تیم برتر میدان 
بودند. آن ها در دقیقه 3۶ توســط محمد نژاد مهدی به گل رســیدند و 
نیمه اول را با پیروزی راهی رختکن شــدند.در دقیقــه 4۸  نیمه دوم 
سجاد شهباز زاده موفق شد گل دوم سپاهان را وارد دروازه سرخ پوشان 
پایتخت کند.در ادامه پرسپولیس که چیزی برای از دست دادن نداشت 
حمالتی روی دروازه سپاهان ترتیب داد و علی نعمتی نیز در دقیقه ۸4 
موفق شد با ضربه سر یکی از گل های خورده را جبران کند.سپاهانی ها در 
نیمه دوم روی ضد حمالت می توانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند، 
اما بازیکنان این تیم با بی دقتی موقعیت ها را از دست دادند. شاگردان 
نوید کیا ضمن پیروزی مقابل پرسپولیس فاصله امتیازی خودشان را 

با این تیم نیز به 2 امتیاز کاهش دادند.سپاهان هم اکنون با 52 امتیاز 
در جایگاه سوم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

مربی هفته: فرهاد مجیدی
فرهاد مجیدی، پس از مدت ها توانســت فوالد خوزســتان را در اهواز 
شکســت دهد و همچنان رکورد شکســت ناپذیری خود را نیز در لیگ 
برتر حفظ کند.فوالد در حالی در ورزشگاه فوالد آرنا مغلوب آبی پوشان 

پایتخت شد که 11 بازی در لیگ برتر شکست نخورده بود.
استقالل هم اکنون با ۶3 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

استقاللی ها با شکست پرسپولیس مقابل سپاهان سه هفته پیش از 
اتمام مسابقات قهرمان لیگ برتر شدند.

بازیکن هفته: صالح حردانی

صالح حردانی در نقل و انتقاالت زمســتانی از فوالد راهی استقالل شد 
و توانست باعث تقویت جناح راست استقالل شــود. او در بسیاری از 
بازی های اخیر اســتقالل نقش تاثیر گذاری در پیروزی های این تیم 
داشته است. حردانی در دیدار با تیم سابق خود در دقیقه 53 با یک پاس 
امیر حسین حســین زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد که این بازیکن 

نیز به خوبی از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و گل نخست استقالل را 
در این دیدار به ثمر رساند.در دقیقه ۷3 نیز صالح حردانی با ضربه کات 
دار توانست گل دوم استقالل را وارد دروازه شــهاب گردان، دروازه بان 
فوالدی ها کند تا آبی پوشــان پایتخت در اهواز موفق شوند، شاگردان 

جواد نکونام را شکست دهند.

اتفاق ویژه هفته : دیدار پرسپولیس - سپاهان در سیرجان

پرسپولیس در حالی در هفته بیست و هفتم میزبان سپاهان بود که به 
دلیل رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 2 تیم این فصل باید خارج 
از تهران و اصفهان به مصاف یکدیگر می رفتند. در بازی رفت سپاهان در 
ورزشــگاه امام خمینی اراک میزبان پرسپولیس بود و در نهایت با یک 
گل مغلوب سرخ پوشان پایتخت شد.پرسپولیسی ها قبل از این دیدار 
ورزشگاه های امام رضای مشهد و یادگار امام تبریز را به عنوان ورزشگاه 
مد نظرشان برای میزبانی از سپاهان پیشنهاد داده بودند، اما هیئت های 
فوتبال و شورای تامین این 2 شهر پیشنهاد پرسپولیسی ها را رد کردند و 
در نهایت آن ها ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان را به عنوان ورزشگاه 

خودشان برای میزبانی از سپاهان انتخاب کردند.

خبر روز

حضور ۷ بازیکن سپاهان در تیم ملی هندبال
وســلین وویوویچ، ســرمربی تیم ملی هندبال ایران از هفت بازیکن فوالد مبارکه سپاهان برای 
اردوی تیم ملی دعوت کرد.سرمربی تیم ملی هندبال ایران جهت برگزاری اردوی آماده سازی، 21 
بازیکن را فراخواند که در این بین نام محمد سیاوشــی، مجتبی حیدرپور، وحید مسعودی، میالد 
قلندری، یاسین کبیریان جو، محمدرضا اورعی و شــهاب صادق زاده از تیم فوالد مبارکه سپاهان 
به چشم می خورد.اردوی آماده سازی از بیست وششم اردیبهشــت ماه در تاالر هندبال فدراسیون 

برگزار خواهد شد.
 

ستاره آینده دار گیتی پسند در اصفهان ماندنی شد
مسعود یوسف بازیکن جوان و خوش آتیه گیتی پسند، قرارداد خود را با قرمزپوشان اصفهانی تمدید 
کرد.تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان، خودش را برای فصل جدید فوتسال ایران آماده می کند و 
اقدامات الزم برای تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته و خرید بازیکنان جدید را در دستور کار 

خود قرار داده است.
بر همین اســاس، پس از جذب و تمدید چند بازیکن، »مسعود یوسف« ســتاره ملی پوش تیم 
فوتسال گیتی پسند با حضور در دفتر باشگاه و مذاکره با مدیران گیتی پسند قرارداد خود را تمدید 
کرد و به جمع شاگردان محمد کشاورز در فصل 1402-1401 پیوست.این بازیکن جوان و آینده دار 
فصل گذشته همراه با گیتی پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال ایران شده بود و پس از درخشش در 

طول فصل به تیم ملی فوتسال ایران هم دعوت شد.
 

سرمربی ستاره ایرانی، گزینه جدید پاریسن ژرمن
پاریسن ژرمن سرجیو کونسیسائو، ســرمربی پورتو را به عنوان جانشین مائوریسیو پوچتینو در فصل 
آینده در نظر گرفته است.لئوناردو، مدیر ورزشــی پاری سن ژرمن، اخیرا با سرمربی پورتو در مورد این 
پیشنهاد مالقات کرده و سرجیو کونسیسائو نیز خود را عالقه مند به پیوستن به تیم فرانسوی نشان داده 
است. در قرارداد فعلی کونسیسائو با پورتو، بند فسخ 10 میلیون یورویی وجود دارد و باشگاه پاری سن 
ژرمن مشکلی با پرداخت این رقم نخواهد داشت. سرجیو کونسیسائو در دوران حضور در پورتو عالقه 
زیادی به مهدی طارمی نشــان داده و البته بارها جواب این اعتماد را به بهترین شــکل ممکن گرفته 
است. پس احتمال دارد در صورت انتقال به پاری سن ژرمن، سرجیو کونسیسائو این ستاره ایرانی را 

نیز به همراه خود به پاریس ببرد.
 

مربی دو و میدانی کشورمان:

  رکورد پایین »حدادی« نشان دهنده ضعف فدراسیون
 دو و میدانی است

مربی دو و میدانی گفت: پرتاب زیر ۶0 متر حدادی در مسابقات قهرمانی کشور به عملکرد ضعیف 
فدراسیون برمی گردد.هادی سپهرزاد درباره پرتاب زیر ۶0 متر حدادی در مسابقات قهرمانی کشور 
اظهار کرد:  این موضوع به ضعف فدراســیون دو و میدانی برمی گردد که در این سال ها نتوانست 
جایگزین خوبی برای حدادی پیدا کند. به هر حال  نتیجه گیری بر روی دوش ورزشکار 3۷ ساله 

است.
 اگر جوانان خوبی پرورش یافته بودند اکنون حدادی برای دلش پرتاب می کرد نه کســب مدال 
آوری برای فدراسیون دو و میدانی.احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک مسابقات دو و میدانی 
قهرمانی کشــور 5۹.۸1 متر پرتاب کرد و قهرمان این رقابت ها شــد. البته مدتی است که حدادی 
نمی تواند رکورد شــخصی خود ۶۹.32 را پرتاب کند و همین موضوع باعث شــده که انتقاداتی به 

عملکردش مطرح کنند.

کافه ورزش

سکوت »عزیزی خادم« 
شکست!

رییس عزل شده فدراســیون فوتبال با بیان 
اینکه جریانی به دنبــال تعلیق فوتبال ایران و 
کشاندن آن به سمت تاریکی است، تاکید کرد 
که باید در مجمع 10 خرداد فدراسیون حضور 
داشته باشد.شــهاب الدین عزیزی خادم با 
اشاره به حضورش در جلسه روز شنبه کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال گفت: بنده به همراه 
وکالیم به کمیته اخالق رفتیم. مهم ترین کاری 
که باید انجام شــود، احترام به مجمع است. 
بعضی از اعضای مجمع بــه کمیته اخالق هم 
نامه زده اند که این مسائل بعد از برگزاری جلسه 
مجمع باشد. جریانی وجود دارد که بقایش در 
بحران اســت. این جریان به دنبال این است 
که فوتبال کشــورمان شتابان به سمت تعلیق 
برود؛ همان جریانی که با عزل غیر قانونی من، 
مسیر فوتبال را که به درستی پیش می رفت، 
تغییر داد.وی ادامه داد: در این سه ماه فعالیت 
فدراســیون فوتبال، عیار همه مشخص شد. 
مــا در یک ســال حضورمان در فدراســیون، 
سریع ترین و ارزان ترین صعود را به جام جهانی 
داشتیم. فوتبال داشــت کارهایش را درست 
انجام می داد ولی طبیعی اســت که موفقیت 
دشمن زاســت. گاهی مجرم نبودن و درست 
کار کردن خودش جرم است. این جریان هم 
باید متوجه کاری که می کند باشــد. امیدوارم 
کمیته اخالق با منطق درســت با این موضوع 
برخورد کند و اجازه بدهد مجمع کارش را انجام 
بدهد.رییس عزل شده فدراسیون فوتبال به 
تحرکاتی اشــاره کرد که در صدد ورود و تغییر 
بعضی از گزارش های مالی به نفع این جریان 
خاص است. عزیزی خادم گفت: فدراسیون 
فوتبال سوپرمارکت و بقالی نیست بلکه یک 
نهاد و موسسه معتبر است که خودش بازرس 
دارد. اینجا بقالی نیســت که دست هرکسی 
را بخواهیــد از خیابــان بگیرید و بــه عنوان 
حسابرس بیاورید. در عصر حجر هم این طور 
نبوده، این به دور از منطق و استاندارد حرفه ای 
اســت.عزیزی خادم افزود: عزل غیر قانونی 
من زوایای پنهان و آشــکار زیادی دارد. اجازه 
بدهند این خوشحالی و شادی صعود تیم ملی 

به جام جهانی برای مردم تلخ تر نشود. 

اخبار جهان

وز عکس ر

پشت بازوی فرهاد؛ متناسب 
برای جشن قهرمانی!

مهم ترین تغییــر فرهاد مجیــدی در این 
فصل بلوغ رفتاری او بوده اســت. ســتاره 
محبوب هواداران استقالل پیش از فینال دو 
سال قبل حذفی مقابل تراکتور از بازیکنان 
خود خواسته بود درســالن بدنسازی و در 
مسیر آمادگی فیزیکی برای باال بردن جام، 
تمرینات پشت بازو داشته باشند و حاال این 
تصاویر امیرحسین خیرخواه نشان می دهد 
او خودش بیش از تمامی مجموعه باشگاه 

استقالل، برای فتح جام آماده است.

تعطیالت به مذاق »اسکوچیچ« خوش آمده!
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از گذراندن تعطیالت در کرواسی هنوز به ایران بازنگشته است.تیم ملی فوتبال کشورمان پس از راهیابی مقتدرانه به 
جام جهانی 2022 قطر باالتر از کره جنوبی به عنوان صدرنشین در قرعه کشی جام جهانی با تیم های ملی انگیس، آمریکا و یکی از تیم های اسکاتلند، ولز و اوکراین در گروه دوم 
هم گروه شد.حاال تیم ملی فوتبال کشورمان مانند سایر تیم های ملی حاضر در جام جهانی باید از هم اکنون خودش را با برگزاری اردوها و بازی های تدارکاتی آماده جام جهانی 
کند و قرار بر این شده که نخستین بازی پانزدهم خردادماه در ونکوور با کانادا انجام شود.در این میان سرمربی تیم ملی که پس از پایان دیدارهای انتخابی جام جهانی مدتی 
در ایران بود و سپس راهی کرواسی شد، هنوز به مرخصی خود پایان نداده است.در حالی که باید برنامه ریزی تیم ملی برای سفر به کانادا انجام شود، اما خبری از سرمربی 
تیم ملی نیست و همچنین سرمربی تیم ملی دیدارهای هفته های پایانی لیگ ایران راهم از نزدیک تماشا نمی کند؛ به نظر می رسد تعطیالت به وی خوش گذشته و فعال قصد 

بازگشت به ایران را ندارد.

فوالد  توانست  مدت ها  ز  ا پس  مجیدی،  فرهاد 
خوزستان را در اهواز شکست دهد و همچنان رکورد 

شکست ناپذیری خود را نیز در لیگ برتر حفظ کند.
فوالد در حالی در ورزشگاه فوالد آرنا مغلوب آبی 
پوشان پایتخت شد که ۱۱ بازی در لیگ برتر شکست 

نخورده بود.

تیم ملی امید برای حضور در مســابقات قهرمانی زیر 
23 سال آسیا از بغداد راهی تاشــکند محل برگزاری 
مسابقات خواهد شد.پیش تر قرار بود تیم امید بعد از 
برپایی اردوی تدارکاتی در قطر از دوحه راهی تاشکند 
شود؛ اما هم گروهی با قطر این برنامه را تغییر داد. بر 
این اساس شاگردان مهدی مهدوی کیا روز یکم خرداد 
راهی بغداد خواهند شد. دو بازی دوستانه با تیم ملی 
امید عراق در دســتور کار ملی پوشان قرار گرفته است 
که این دو بازی در روزهای ســوم و ششم  خرداد در 
استادیوم زیبای شهر بغداد برگزار می شود و یک روز 
بعد از بازی دوم یعنی هفتم خرداد ملی پوشان امید 
راهی تاشکند خواهند شد.سفر تیم ملی امید به عراق 
هم روز اول خرداد صورت خواهد گرفت و فدراســیون 
فوتبال به گونه ای برنامه ریزی کرده که ملی پوشان تیم 
امید از روز 2۸ اردیبهشت وارد اردوی تیم امید شوند. 

در این فاصله تا اول خرداد که روز اعزام ملی پوشــان 
امید به بغداد خواهد بود، بازیکنان تیم ملی امید بعد 
از همراهی تیم های خود در بازی های باشــگاهی به 
اردوی تیم ملی اضافه می شوند و در نهایت یکم خرداد 
به سمت عراق پرواز خواهند کرد.تیم ملی امید پیش تر 
در ماه های فروردین با تیم های نساجی، پرسپولیس 
و گل گهر بازی دوســتانه انجام داده بود. بازی با تیم 
ملی امید عراق آخرین بازی دوستانه پیش از حضور در 
مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا خواهد بود. تیم 
ملی امید ایران در این بازی ها بیشتر با بازیکنان زیر 21 
ســال به میدان خواهد رفت و شاید در نهایت یکی دو 
بازیکن باالی 21 سال در اردوی تیم ملی حاضر شوند. 
به این خاطر که این دوره از بازی ها تنها به بهانه قهرمانی 
آسیا برگزار می شود؛اما در دوره بعدی تیم های برگزیده 
راهی المپیک خواهند شد. هدف مهدی مهدوی کیا در 

تاشکند این است که از بازیکنانی در ترکیب بهره بگیرد 
که در دوره بعدی مسابقات هم قادر به استفاده از آنها 
باشد.دور نهایی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
هر دو سال یک بار برگزار می شــود؛ اما هر چهار سال 
یک بار تیم های برگزیده راهی المپیک خواهند شد. 
این دوره از بازی ها در تاشکند همانند دوره های قبلی 
با حضور 1۶ تیم و در 4 گروه 4 تیمی برگزار می شود و در 
پایان مرحله گروهی دو تیم از هر گروه به مرحله یک 
هشتم نهایی بازی ها صعود می کنند و در ادامه تا فینال 

بازی ها به صورت تک حذفی خواهد بود. 

تغییر مسیر پروازی امید؛ از بغداد به تاشکند

/////////////////////
تمایل »بیرانوند« به پرسپولیسی شدن 

ســایت voetbalnieuws از عالقه بیرانوند به پیوستن به 
تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد. بیرانوند در این فصل به تیم 
دسته اولی بوآویســتا پرتغال قرض داده شد، اما به عنوان 

بازیکن تعویضی در این تیم باقی ماند.
بیرانوند در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوست داشتم 
به شــکل دیگری به دوران حرفــه ای خود در بوآویســتا 
پایان دهم، اما باید خداحافظی کنم. حاال ســایت بلژیکی 
voetbalnieuws.be از عالقه پرســپولیس برای جذب 

مجدد این دروازه بان خبر داده است.

عکس: ورزش3
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جانشین سپاه استانی اصفهان، معاون فرهنگی سازمان 
بسیج شد

سردار غالمرضا سلیمانی در حکمی سردار علی مقواساز را به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج 
مستضعفان منصوب کرد.سردار سرتیپ دوم علی مقواساز، جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( با حکم رییس سازمان بسیج مســتضعفان جایگزین سردار آزادی شد. وی دارای سوابقی 
همچون جانشینی و معاونت فرهنگی فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( و فرماندهی سپاه ناحیه 

امام صادق )ع( شهر اصفهان است.
 

لزوم افزایش سرانه ورزشی منطقه 8 اصفهان
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: بالغ بر ۲۵۰ 
هزار نفر در منطقه هشت اصفهان زندگی می کنند که باید سرانه ورزشی و گردشگری آنها را افزایش 
دهیم.حجت االسالم  منوچهر مهروی پور در نشســت هم اندیشی با معتمدان و روحانیون محالت 
منطقه هشت شهرداری اصفهان، اظهار کرد: منطقه هشت اصفهان نخستین منطقه پرجمعیت شهر 
محسوب می شود که شورا از اقدامات محرومیت زدایی محالت این منطقه حمایت خواهد کرد.وی 
با بیان اینکه اگر چه نسبت به جمعیت منطقه، بودجه تخصیص یافته محدود است، اما با مدیریت 
درست می توان مشکل را رفع کرد، ادامه داد: در این راســتا به یک فعالیت جهادی و انقالبی برای 
ارتقای کیفیت زندگی مردم و رفع محرومیت زدایی نیاز داریم.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر در منطقه هشت اصفهان زندگی 

می کنند که باید سرانه ورزشی و گردشگری آنها را افزایش دهیم.
 

طرح مبادله کتاب در اصفهان
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: در شش ماه گذشته بیش از ۵۲ هزار کتاب مبادله 
شده  است.رمضانعلی معتمدی بیان کرد: طرح مبادله کتاب با استقبال بی نظیری روبه رو بوده و هنوز هم 
ادامه دارد. این طرح اکثرا بین سازمان ها اتفاق می افتد به طوری که سازمان های متقاضی مبادله کتاب، 
می توانند درخواست مکتوب خود را به همراه منابع قابل مبادله ای که دارد به اداره کل ارسال کنند و از این 
طرح بهره مند شوند.وی افزود: افراد نیز می توانند درخواست مبادله بدهند تا اداره بررسی کند، اصوال بیشتر 
این تبادل با سازمان ها انجام می شود.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: در تابستان 
برای نوجوانان، برنامه هایی همچون برگزاری جلسه های قصه گویی، مطالعاتی، بلند خوانی، جمع خوانی، 
کالس های آموزشی تدارک دیده شده است.معتمدی افزود: برگزاری جشنواره ها و مسابقات کتابخوانی 
در چهارسطح کتابخانه ای، شهرستانی استانی و ملی برگزار خواهد شد.افراد عالقه مند به کتاب و کتابخوانی، 

می توانند از طریق فضای مجازی در جریان برنامه های فرهنگی قرار بگیرند.
 

طرحی جدید برای جابه جایی مسافران شهری اصفهان؛

پرداخت کرایه اتوبوس شهری بر مبنای کیلومتر پیمایش
در آینده ای نزدیک شــهروندان اصفهانی بر اســاس کیلومتر پیمایش، کرایه اتوبوس شــهری را 
پرداخت می کنند.معاون هماهنگی شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه هم 
اکنون شهروندان کرایه کل مسیر را می پردازند، گفت: بر این اساس مسافر در هنگام ورود و خروج 
به اتوبوس کارت خود را به دستگاه بلیت خوان نزدیک می کنند و هزینه متناسب با کیلومتر پیمایش 
از آن کارت کم می شود.امیرحسن رضازاده افزود: تخصیص بودجه کم به حوزه حمل ونقل عمومی 
و افزایش چند برابری قیمت اتوبوس از عوامل اصلی کاهش تعداد اتوبوس در ناوگان اتوبوس رانی 
اصفهان است.وی خاطرنشــان کرد: وجود تنها ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی باعث 

نارضایتی های مردمی شده که برای رفع آن نیاز به ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید است.

ماجرای احداث زیرگذر و ســاماندهی کمربندی شــهر گوگد، موضوع 
پرچالشی است که طرح آن به ۱۶سال پیش بازمی گردد.طرح احداث 
زیرگذر و ساماندهی کمربندی شهر گوگد مربوط به ۱۶ سال پیش است؛ 
چالشی که مسئوالن شهری مهم ترین دلیلش را خلف وعده راهداری و 
حمل ونقل جاده ای عنوان می کنند.سال ۸۱ بود که کمربندی جدیدی در 
شهر گوگد احداث و به کمربندی پشت پارک الله در مسیر جاده تیکن-

اصفهان متصل شد تا از بار ترافیکی شهر و حوادث درون شهری کاسته 
شود. اجرای این طرح موجب شد بار ترافیکی شهرستان گلپایگان به 
شهر گوگد تحمیل شود و امروز شاهد تصادفات جانی و مالی زیادی در 
این منطقه باشیم.با اعتراض شهروندان و شهرداری و شورای شهر گوگد 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، وعده احداث زیرگذر را در این شهر داد؛ 

اما با گذشت ۱۶ سال هنوز این پروژه عملیاتی نشده است.

نبود زیرگذر؛ چالش بزرگ شهر گوگد
محمد شایسته، یکی از شهروندان شهر گوگد گفت: نبود زیرگذر در کمربندی 
چالشــی بزرگ برای شهر گوگد شده؛ زیرا شغل شــهروندان کشاورزی و 
دامداری است و مزارع آنان در مسیر جاده کمربندی قرار دارد.وی افزود: 
ساکنان شهر برای گذر احشام و رفت وآمد در مزارع خود با حوادث ترافیکی 
روبه رو هستند، راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار بوده سه زیرگذر در عرض 
کمربندی ایجاد کند، فقط یک زیرگذر احداث کرده که کف آن آسفالت ندارد 

و به باتالق گل و الی تبدیل شده و در گذر احشام با مشکل مواجه هستیم.

تلفات جانی؛ تهدیدی برای ساکنان مسکن شهر
محمد آرامی، از دیگر شهروندان گوگدی بیان کرد: کمربندی شهرستان نباید 
از سمت پارک جنگلی شهر گلپایگان به سمت مســکن مهر و ساختمان 
فرهنگیان گوگد اجرا شود، باید از سمت پارک جنگلی به سمت مسیرهای 
غیرمسکونی یک راه مواصالتی به ســمت اصفهان ایجاد شود؛ راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اعتبار اجرای این پروژه را ندارد؟وی افزود: اجرای پروژه 
کمربندی در سمت بوستان الله ضمن آلودگی صوتی خطر، تلفات جانی در 
کمین ساکنان است، اجرای پروژه کمربندی توسط راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بی احترامی به حقوق شهروندان گوگدی است.این شهروند گوگدی 
ادامه داد: در اجرای پروژه هایی که بار ترافیکی و حوادث جانی دارد مسئوالن 
قبل از اجرای آن با ساکنان مناطق گفت وگو کنند، می خواهند کمربندی در 

مسیر مناطق مسکونی شهر گوگد تحمیل کنند که غیرمنصفانه است.

وعده احداث زیرگذر گوگد مسکوت ماند
محمدی از دیگر شهروندان مطرح کرد: ۱۶ ســال است که راهداری و حمل 
و نقل جاده ای وعده احداث زیر گذر در عــرض کمربندی داده، اما هنوز اجرا 
نکرده است، اکنون هم حاضر است فضای سبز شهری را تملک کند، اما حاضر 
نیست مغازه های سمت کمربندی را تملک و به صاحبان آن زمین واگذار کند.

شهرداری پیگیر پروژه کمربندی و کنار گذر شهر گوگد
حسین علی محمدی، شهردار گوگد در خصوص مشکل کمربندی گوگد، 
اظهار کرد: کمربندی شهر گوگد در طرح هادی در محدوده شهر بوده است 
که با تصویب طرح جامع این کمربندی در حریم شــهر گوگد قرار گرفته و 
قوانین حریم راه بر آن حاکم است.وی خاطرنشان کرد: به دنبال اعتراض 
شهروندان به دلیل توافقاتی که در زمان احداث کمربندی انجام شده است 
پیگیری الحاق به محدوده انجام گرفته، اما تا کنون بی نتیجه مانده و قرار شد 
موضوع در سفر استاندار و معاونت عمرانی به شهرستان گلپایگان مطرح و 
مجددا پیگیری شود.شهردار گوگد درخصوص زیرگذر روبه روی پارک الله 
و زیر گذرهای عرضی داخل کمربندی برای عبور کشــاورزان و دامداران، 
تصریح کرد: احداث زیر گذر که توســط مدیر کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان وقت )مهندس حسن نیا( قول آن داده شده بود، به دالیل 
مختلفی اجرایی نشد و قرار شد که طراحی میدان صورت گیرد.علی محمدی 
ادامه داد: طرح اولیه میدان به دلیل آزادسازی کارگاه های موجود در محل 
و هزینه زیاد و عدم وجود اعتبار برای آزادسازی، مقرر شد طرح جدیدی که 
کمترین آزاد سازی را داشته باشد توسط شهرداری طراحی شود.وی اظهار 
کرد: این طرح در اردیبهشت ۱۴۰۱ آماده و به کمیسیون ترافیک و کمیته فنی 
اداره راهداری ارسال شده و در صورت تصویب طرح شهرداری با مشارکت 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان طبق هماهنگی معاون راهداری به 
مرحله اجرایی درمی آید، در این طرح ساماندهی ورودی فروشگاه کوثر و 
مجتمع کارگاهی نیز پیش بینی شده است.شهردار گوگد، درخصوص زیر 
گذرهای عرضی کمربندی برای عبور دامداران و کشاورزان، گفت: برای عبور 
عرضی کمربندی طبق پیگیری های سال های گذشته قرار بر این بود تعداد 
سه زیرگذر توسط اداره راه احداث شــود که به دلیل کمبود اعتبارات فقط 
یک زیر گذر با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی احداث شده است.علی محمدی 
افزود: پیگیری هایی در اداره راهداری انجام دادیم تا در صورت تامین اعتبار 
دو زیرگذر هم احداث شــود، اما تاکنون اقدامی نشده که موضوع در سفر 

استاندار توسط شهرداری و شورای شهر پیگیری خواهد شد.

خلف وعده راهداری و حمل ونقل جاده ای در احداث زیرگذر
مصطفی حاج نوروزی، رییس شورای شــهر گوگد گفت: راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در اجرای پروژه زیرگذر عرضی کمربندی شهر گوگد کوتاهی کرده 
است؛ قرار بود سه زیر گذر عرضی در کمربندی برای عبور دامداران و کشاورزان 
احداث کند، اما تنها یک زیر گذر ایجاد کرده و به دلیل عدم آسفالت کف زیرگذر 
و وضعیت نابسامان آن کشاورزان و دامداران ناراضی هستند.وی ادامه داد: 
برای اجرای طرح کمربندی در سمت بوســتان الله، باید مغاره های سمت 
راست برداشته شود، اما چون راه و شهرسازی زمین در اختیار شهرداری قرار 
نداد و در توان شهرداری نیز برای تملک مغازه ها برای اجرا آزادسازی نیست، 
پروژه کمربندی تغییر مسیر داده است.رییس شورای اسالمی شهر گوگد 
افزود: برای اجرای کمربندی از سمت بوستان الله باید آزادسازی انجام  شود؛ 
بنابراین طرح جدیدی که کمترین آزادسازی را دارد توسط شهرداری طراحی 

شده تا پس از تایید راه و شهرسازی استان اجرا شود.

اخبار

در شرایطی که حدود ۵ ماه از تقدیم بودجه شهرداری شاهین شهر به شورای 
اسالمی و ارسال مصوبه آن از سوی شورای شــهر به کمیته انطباق می گذرد، 
اما تاکنون بودجه پیشــنهادی به تایید کمیته انطباق نرســیده و چندین بار 
برای بررسی بیشتر و اصالحات به صحن علنی شورای اسالمی شاهین شهر 
عودت داده شد.ســرانجام برای حل این مســئله بررســی و تاییدیه نهایی، 
بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۱ به اســتانداری اصفهان ارجاع شد، به همین منظور 
برای تنویر افکار عمومی و بررســی دالیل عدم تایید بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری 
شاهین شهر، ایســنا با رییس، نایب رییس شــورای اسالمی شاهین شهر و 

فرماندار شاهین شهر و میمه به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید.
بهرام عمویی، رییس و سخنگوی شــورای اسالمی شاهین شهر با بیان اینکه 
بودجه۱۴۰۱ شهرداری این شهر با هدف ساختمان سازی، توسعه زیرساخت ها 
و فضای سبز در دو بخش جاری و عمرانی تدوین شده است، اظهار کرد: در سال 
۱۴۰۰ بودجه ۴۰۷ میلیارد تومانی شهرداری شاهین شهر محقق شد و بودجه 
شهرداری برای امسال با در نظر گرفتن تورم، توانمندی و آمادگی شهرداری و 
تیم مدیریت شهری برای ارائه بهینه خدمات به مبلغ ۶۷۴.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان 
پیشنهاد و پس از بررسی و تایید در صحن شورای اسالمی شهر برای تصویب 
به کمیته انطباق ارجاع داده شد.وی با اشاره به تامین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث متروی شاهین شهر- اصفهان در مدت ۴ سال، افزود: در بودجه 
پیش بینی شده ۱۴۰۱ مبلغ یکصد میلیارد تومان برای احداث مترو در نظر گرفته 
شده است که اگر دولت در تامین هزینه های احداث مترو توانایی یاری داشت 
فشار ناشی از هزینه های احداث مترو از شهرداری شاهین شهر کاسته می شد.

سخنگوی شورای اســالمی شاهین شــهر با بیان اینکه ســرانه هر شهروند 
شاهین شهری در توزیع بودجه پیشنهادی با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شاهین شهر 
معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اســت، تصریح کرد: ارائه خدمات شهری 
به شهروندان با پیش بینی این مبلغ ساالنه به ازای هر نفر چندان دور از انتظار 
و غیرواقعی نیســت. همچنین ناوگان حمل و نقل شــهری و برون شــهری 
شاهین شهر فرسوده است و نیاز به بازسازی، احیا و به روز رسانی دارد در همین 
راستا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وام در بودجه پیشنهادی به منظور پیشگیری از 
فرصت ســوزی و روند پیچیده اداری لحاظ شده است.عمویی، محل تحقق 
درآمدهای بودجه پیشــنهادی را طبق روال ادوار گذشــته ۶۳ درصد از محل 
عوارض آالیندگی های پاالیشــگاه، نیروگاه و سرمایه گذاری ها و۲۷ درصد آن 
را از محل عوارض نوساز شهری دانســت و ادامه داد: بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ 
از ســوی کمیته انطباق به دلیل طرح ایرادات و ابهاماتی به منظور اصالحات 
به صحن شورای اسالمی شهر بازگشت داده شــد.وی، وظیفه هیئت انطباق 
را بررســی و تطبیق مصوبات شورای اسالمی شــهر با قوانین جاری برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: یکی از دالیل بازگشــت بودجه به صحن شورای اسالمی 
درصد افزایش بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و نیز توجه به اصل 
صرفه جویی در برگزاری برنامه ها، آیین ها، مناسبت ها، جشن ها، بزرگداشت ها 
و ... بوده است.عمویی، شهرداری شاهین شهر را تنها حامی نهادها، ادارات و 
سازمان های این شهر دانست و ادامه داد: بســیاری از هزینه های شهرداری 
تحمیلی از سوی سایر ادارات و دستگاه ها بوده و شهرداری شاهین شهر از عدم 

تحمیل این هزینه ها در برگزاری؛ آیین ها، مناسبت ها و ... استقبال می کند.گل 
جهان شکرزاده، نایب رییس شورای اسالمی شهر شاهین شهر نیز هزینه های 
احداث مترو را چند برابر سرانه شاهین شهر دانست و خاطرنشان کرد: منابع 
درآمدی شهرداری مشخص است. در همین راستا تامین هزینه های شهر در 
گرو اتکا به سیاست های شهردار و حصول درآمد از محل تفکیکی ها و فروش 
آنها در راستای بهسازی شهر و بهینه سازی ارائه خدمات به شهروندان همراه 
است.وی با اشــاره به تقویم فرهنگی و هویت فردی شهروندان، افزود: توجه 
به هویت ملی و مذهبی در همه دنیا رایج است به همین منظور ساماندهی و 
تعامل بین نهادی برای حفظ هویت شهری در برگزاری جشن ها و آیین های 
ملی و مذهبی یکی از دغدغه های فرهنگی شورای شهر است.همچنین سید 
محمدرضا کاظمی طبا، فرماندار شاهین شــهر و میمه نیز از ایراد هیئت تطبیق 
مصوبات شوراهای اسالمی شهرســتان به بودجه شهرداری شاهین شهر و رد 
بودجه این شهر خبر داد و اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده به بودجه پیشنهادی 
۱۴۰۱ شهرداری شاهین شهر، بررسی دالیل توجیهی میزان پیش بینی درآمدها 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری است.وی  تصریح کرد: میزان پیش بینی 
درآمدها در الیحه بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری ها باید متناســب با میانگین رشد 
درآمدها در پنج سال گذشته شــهرداری ها و عملکرد واقعی بودجه به شرح 
گزارش های تفریغی و سایر عوامل موثر با ذکر دالیل توجیهی باشد که در بودجه 

پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری شاهین شهر به این مهم توجهی نشده بود.
رییس کارگروه انطباق شاهین شــهر و میمه، ادامه داد: از دیگر ایرادات وارده 
به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری شاهین شــهر می توان به افزایش قابل 
توجه و ناگهانی ردیف های مربوط به مصارف جاری شهرداری و افزایش ۶۲ 
درصدی در پیش بینی اعتبارات هزینــه ای و همچنین افزایش ۱۸۰ درصدی 
ردیف مربوط به هزینه تشریفات اشاره کرد.کاظمی طبا با بیان اینکه در بودجه 
پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری شاهین شهر به برخی نکات ریز، اما حائز اهمیت 
توجهی نشده بود، افزود: با وجود ابطال برخی از عناوین عوارض محلی و بهای 
خدمات توســط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مذکور در بودجه 
سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که این امر خالف ضوابط و مقررات بوده و مورد 
اعتراض هیئت تطبیق قرار گرفت. همچنین استانداری نیز با ارسال مکاتبه ای 
به فرمانداری و شهرداری شاهین شهر ایراداتی را به بودجه پیشنهادی وارد و 

خواستار اصالح بودجه شده است.

رِد بودجه 1401 شهرداری شاهین شهر

زیرگذرگوگداحداثمیشود؟

یک خلف وعده 16 ساله!

شهردار اصفهان گفت: در صدد هستیم در بازار اصفهان 
دو تا سه ایستگاه آتش نشــانی دایر کنیم، بنابراین 
کسبه باید برای آزادسازی محل هایی که شهرداری 
در نظر گرفته است، همراهی و همکاری الزم را داشته 
باشند.علی قاسم زاده با اشاره به وقوع آتش سوزی 
شامگاه بیست ودوم اردیبهشت ماه در خیابان حافظ 
نزدیک بازار اصفهان، اظهار کرد: در این حادثه یک انبار 
بزرگ چینی جات به دلیل بی احتیاطی دچار آتش 

سوزی شــد که اگر اقدام و حضور به موقع نیروهای 
آتش نشــان نبود، امکان وقوع فاجعــه در اصفهان 
وجود داشت و این آتش سوزی باعث خسارت های 
سنگینی به بخش اقتصادی شهر یعنی محور میدان 
امام )ره(، حافظ و بازار می شد.وی افزود: این نگرانی 
همواره نسبت به بازار اصفهان وجود دارد که به دلیل 
وضعیت سیم کشی برق و مشکالت زیرساختی آن، 
ممکن است فاجعه غیرقابل جبرانی را در شهر شاهد 
باشیم.شهردار اصفهان با بیان اینکه کسبه بازار باید 
مشکالت فنی، برق و تاسیسات محل فعالیت و انبار 
کسب وکار خود را برطرف کنند، تصریح کرد: هر کسبه 
باید در مغازه و انبارهای خود کپسول اطفای حریق 

داشته باشد، در واقع اولین کسی که باید آتش نشان 
باشد، خود مردم در محله ها هستند.وی ادامه داد: 
کســبه باید معبر بازار را بــاز بگذارنــد و از قراردادن 
ویترین مغازه ها در مسیر تردد خودداری کنند زیرا در 
صورت وقوع حادثه امکان تردد خودروهای امدادی 
و آتش نشان وجود ندارد.قاسم زاده با تاکید بر اینکه 
در حوادثی همچون آتش سوزی استفاده از ثانیه ها 
نیــز اهمیت دارد، گفــت: در صدد هســتیم در بازار 
اصفهان دو تا سه ایســتگاه آتش نشانی دایر کنیم، 
بنابراین کســبه باید برای آزادسازی محل هایی که 
شــهرداری در نظر گرفته است، همراهی و همکاری 

الزم را داشته باشند.

شهردار اصفهان:

بازاریان، استانداردهای کسب وکار را رعایت کنند

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری:

پهنه های فرونشست زمین در اصفهان شناسایی می شود
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه نشانه های فرونشست به مثابه زلزله خاموش در کالن شهر اصفهان مشاهده شده است، 
گفت: قراردادی توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برای انجام پروژه مطالعاتی شناسایی پهنه های فرونشست منعقد شده است.فریاد پرهیز اظهار 
کرد: وقوع پدیده فرونشست زمین در کشور ریشه در اتفاقات شهرها و کالن شهرها دارد و به سال های گذشته بازمی گردد.وی با بیان اینکه بسیاری از نقاط کشور همچون 
جنوب شهر تهران، استان های فارس، همدان، کرمان و استان و شهر اصفهان دچار پدیده فرونشست شده ، افزود: بسیاری از دشت های استان اصفهان از جمله مهیار، 
گلپایگان، کاشان و دامنه دچار این پدیده شده است.رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در سال های اخیر عالوه بر کاهش نزوالت 
آسمانی، خشکی زاینده رود نیز باعث شد تا سطح آب سفره های زیرزمینی در دشت اصفهان پایین برود و میزان فرونشست زمین در این شهر تاریخی قابل توجه باشد.

وی با بیان اینکه به دلیل برگشت ناپذیر بودن پدیده فرونشست، بررسی احتمال وقوع این پدیده در دشت و شهر اصفهان و پیش بینی وقوع آن پیش از بروز گسترده و 
تاثیر مخرب آن بر این شهر تاریخی از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت:طی سال های اخیر در بعضی نقاط اصفهان به ویژه شمال شهر شکاف هایی مشاهده شده که 
احتمال ارتباط آن با این پدیده بسیار زیاد است.پرهیز اضافه کرد: کاهش سطح آب های زیرزمینی، بارگذاری های ساختمانی در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان، 

جاری نبودن زاینده رود و تغذیه نشدن سفره های آب زیرزمینی، تشدید فرونشست را به همراه داشته است.

بازدید شورای شهر 
 اصفهان از ابنیه درگیر
 با فرونشست زمین

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
به اتفاق کارشناسان و اســاتید فن با 
حضور در مناطق مختلف شهر اصفهان، 
وضعیت اماکن و ابنیه درگیر با پدیده 
فرونشســت زمیــن را از نزدیک مورد 
بررســی قرار دادند.  مسجد علی قلی 
آقا، بیمارستان غرضی، شهرک کاوه از 

جمله مکان های مورد بازدید بود.

وز عکس ر
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار، با بیان این که فوالد مبارکه راهکارهای مناسبی برای 
گذر از چالش های صنعت فوالد دارد، گفت: نزدیک به یک دهه است که چالش های 
صنعت فوالد مطرح می شــوند، اما راهکارهای واقعی برون رفــت از این چالش ها 
همچنان به درستی ارائه نشده و در این همایش ها حرف تازه ای نمی شنویم و شاهد 
تکرار حرف های گذشته ایم.دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 
ایران با نگاهی به بازار از 1۹ تا 21 اردیبهشــت ماه 1401 در قالب 5 میزگرد تخصصی با 
حضور چهره های شاخص حوزه صنعت و معدن کشور در هتل المپیک تهران برگزار 
شد.محمدیاسر طیب نیا ،مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در این همایش در پاسخ 
به یکی از موضوعات مطرح شده میزگرد تخصصی چالش های صنعت فوالد ایران، 
ضمن انتقاد از عدم تحقق نتیجه گیری کارآمد این همایش طی ســال های گذشته 
اظهار کرد: نزدیک به یک دهه اســت که چالش های صنعت فوالد مطرح می شوند، 
اما راهکارهای واقعی برون رفت از این چالش ها همچنان به درســتی ارائه نمی شود 
و در این همایش ها حرف تازه ای نمی شنویم و شــاهد تکرار حرف های گذشته ایم.

طیب نیا با بیان اینکه راهکارهای شــرکت فوالد مبارکه برای برون رفت صنعت فوالد 
کشور از چالش های موجود آماده ارائه است، بیان داشت: ما انتظار داریم در چنین 
همایش هایی تعارض های موجود بررسی شــوند، تعارض هایی که دالیل آن گفته 
می شود، اما قانع کننده نیســتند.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: گفته 
می شود که ظرفیت های آخر زنجیره فوالد 105 درصد است، اما با 35 درصد ظرفیت 
در این بخش ها فعالیت می شود و در ابتدای زنجیره فوالد خأل وجود دارد؛ پس باید 
مشوق هایی ایجاد شوند که آخر زنجیره فوالد نیز با قوت به تولید بپردازد، اما باز شاهد 
تعرفه گذاری برای صادرات فوالد هستیم، از طرف دیگر گفته می شود نیاز داخلی به 
فوالد تنها نیمی از تولید آن است و فوالدســازان محصول خود را حتما در بورس کاال 
عرضه کنند و اگر تقاضا نباشد، فوالد را صادر کنند. حال سوال اینجاست که چرا تعرفه 

و عوارض وضع می شوند؟

کنترل قیمت ها توسط فوالد مبارکه به صورت داوطلبانه
وی با بیان اینکه طی ماه های اخیــر تنها صنعت فوالد توانســت در انتهای زنجیره 
قیمت ها را کنترل کند، گفت: شرکت فوالد مبارکه به صورت داوطلبانه این کار را انجام 
داد. این در حالی است که طی 5 تا 6 سال گذشته قیمت مواد اولیه 1۹ برابر شده، اما 

قیمت شمش در انتهای زنجیره 10 برابر شده است.
طیب نیا تاکید کرد: همچنین طی 5 ســال گذشــته قیمت گاز 20 برابر و قیمت برق 
13 برابر شده، اما از ســوی دیگر گفته می شــود همین صنایع بزرگ به حوزه ایجاد 
زیرساخت و احداث نیروگاه ورود پیدا کنند. وزارت نیرو به فوالد مبارکه اعالم کرده که 

نیروگاه احداث کند، اما از سوی دیگر وزارت نفت اعالم کرده گاز نیروگاه به فوالد مبارکه 
اختصاص نمی یابد و سازمان محیط زیســت نیز مجوز نمی دهد. اینها تعارض هایی 

هستند که باید در این همایش مطرح و با ارائه راهکارهای صحیح برطرف شوند.

تسهیلگری دولت، راهکار مهمی برای رفع چالش های فوالدسازان است
وی با اشاره به مشکل حمل ونقل و کمبود زیرســاخت ریلی در کشور عنوان داشت: 
فوالد مبارکه قصد سرمایه گذاری در حوزه زیرســاخت حمل ونقل را دارد، اما متولی 
امر در وزارت راه می گوید اگر برای حمل ونقل ریلی سرمایه گذاری کنید، آن را به شما 
برنمی گردانیم و مانع ایجاد می کند. این در حالی است که ما به دلیل کمبود لوکوموتیو 

مجبور به خرید آن هستیم و این مشکالت همچنان ادامه پیدا می کند.
محمد یاســر طیب نیا در حاشیه دوازدهمین همایش »چشــم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار« در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: سال هاست 
که از چالش ها و تعارض های موجود در زنجیره فــوالد صحبت می کنیم و از دولت 
انتظار داریم تسهیلگری الزم در این خصوص انجام شود تا فعاالن زنجیره فوالد بتوانند 
چالش های موجود را حل وفصل کنند؛ به عبارت دیگر، انتظار این است که مصوبات، 

قوانین، مجوزها و تسهیل گری ها در جهت رفع این چالش ها باشند.

وقتی فوالد مبارکه تحریم ها را از طریق بومی سازی شکست می دهد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تجربه موفق فرصت دهی دولت به بخش 
خصوصی یادآور شــد: فوالد مبارکه اکنون توانســته از طریق بومی سازی قطعات و 
تجهیزات موردنیاز خود، تحریم ها را شکست دهد؛ این شرکت در حوزه نیروگاهی و 
تولید برق با چالش مواجه بود که متولی این امــر یعنی وزارت نیرو با ورود فعاالنه و 
حتی تعیین کننده  برای سرمایه گذاران، شرایط ساخت نیروگاه های موردنیاز به ویژه 
نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر را فراهم کرد.وی با اشــاره به ایجاد بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی کشور توسط فوالد مبارکه تا حداکثر 1.5 سال آینده خاطرنشان کرد: 
با تحقق این امر فوالد مبارکه برداشت خود از شبکه سراسری برق را به صفر خواهد 
رساند و در تامین برق موردنیاز کشور نیز در کنار دولت خواهد بود. برای سرمایه گذاری 
در ایجاد دیگر زیرســاخت ها همچون گاز نیز اعالم آمادگی کرده ایم و انتظار داریم که 

بستر این کار فراهم شود.

ایجاد وقفــه در عملیــات توســعه ای و وارداتی فــوالد مبارکه بــا صدور 
بخشنامه های محدودکننده

طیب نیا با اشاره به هدف گذاری کشور برای دست یابی به اقتصاد غیرنفتی متذکر شد: 
در چنین شرایطی وقتی سخن از بحران ارزی و لزوم تالش صادرکنندگان برای واردات 

ارز به میان می آید و یا وقتی شرکتی به دولت برای توسعه زیرساخت ها کمک می کند، 
انتظار نداریم مصوبه یا بخشنامه ای در دولت تصویب شود که صادرکننده نمونه را تنبیه 
کند، بلکه انتظار داریم متناسب با این اقدامات توسعه ای در کشور، بتوانیم ارز حاصل 
از صادرات خود را به راحتی برای این توسعه ها اســتفاده کنیم.وی ادامه داد: صدور 
بخشنامه های محدودکننده باعث ایجاد وقفه در عملیات توسعه ای و وارداتی فوالد 
مبارکه است و این امر در حالی است که فوالد مبارکه از پیشتازان عرصه بومی سازی 
کشور محســوب می شــود؛ بنابراین انتظار درک، همراهی و حمایت های بیشتر و 

همچنین رفع تعارض های موجود از بدنه دولت در میان است.

قوانینی که مانع ورود فوالد مبارکه به حوزه اکتشافات معدنی می شوند
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در حال حاضر تعادل و توازن در زنجیره 
فوالد وجود ندارد، تاکید کرد: در بخش پایین دستی با صدور مجوزهایی به اندازه 2 برابر 
برنامه از پیش تعیین شده، ظرفیت مازاد بر نیاز کشور ایجاد شده که همچنان نیز در 
حال گسترش است، اما در بخش باالدستی نه تنها شاهد توسعه متناسب نبوده ایم، 
بلکه افراد متولی در این بخش نیز خود در بخش پایین دستی سرمایه گذاری کرده اند. 
این ها مواردی است که به اشتباه طی 2 دهه گذشته اتفاق افتاده و اکنون باید اصالح 
و از تداوم آن ها جلوگیری شود.وی با اشاره به چالش کمبود مواد اولیه فوالدسازان 
کشور بیان داشــت: فوالد مبارکه سال هاســت که به عنوان فعال عرصه تولید فوالد 
کشور، قصد ورود به حوزه اکتشافات معدنی را دارد تا بتواند بخشی از خأل موجود را 
جبران کند، اما ظرفیت های قانونی این اجازه را به این شــرکت نداده است؛ بنابراین 
بخشی از این رخدادها مربوط به سیاست گذاری و بخش دیگر آن با فعاالن زنجیره 

فوالد مرتبط است.

قانون جدید معادن در دست اقدام مجلس است
عزت ا... اکبری تاالرپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در این همایش با تاکید بر ضرورت رفع موانع از پیش روی فوالدســازان اظهار کرد: 
مجلس شورای اسالمی وضع قانون جدید معادن را در دست اقدام دارد و پیوسته از 
بخش خصوصی برای حضور در جلسات مرتبط با آن دعوت کرده است؛ بنابراین بخش 

خصوصی می تواند دیدگاه های خود را به مجلس منتقل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه از زمان استقرار دولت جدید بسیاری از فرآیندها اصالح شده 
و اهداف نیز در حال ساماندهی است، خاطرنشان کرد: مدیران فعال در حوزه معدن 
درصدد افزایش اکتشافات جدید و عمیق هستند؛ وجود انرژی یک مزیت بسیار مهم 
در کشور ماست و از بخش خصوصی انتظار داریم مطالبات شان را به صورت حرفه ای 

و تخصصی پیگیری کنند .  مطالبه گری حرفه ای باید روزبه روز تقویت شود.

آینده صنعت فوالد را باید با مدیریت مصرف انرژی گره بزنیم
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در این همایش بیان داشت: امروز در 
برنامه ریزی راهبردی، حرف های جدیدتری مطرح است که عمده آن مربوط به آینده 
است. برنامه ریزی کشور ما براساس افق 1404، مبنی بر تولید 55 میلیون تن فوالد 
است و این در حالی است که در سال گذشته تقریبا 60 درصد از برنامه در زنجیره فوالد 
عملیاتی شد؛ در بخش سنگ آهن نیز 80 درصد این برنامه محقق شد، اما در بخش 

پایین دستی و مقاطع فوالدی این عدد برابر با 36 درصد بود.
رضا محتشمی پور افزود: با شــروع ســال جدید، به غیر از مصوبه عوارض پلکانی، 
مهم ترین بحث، صدور مجوزهای جدید بالوجه است و در این مسئله فشار بسیاری 
روی وزارت صمت وجود دارد. برای صدور مجوز احداث واحدهای جدید، با مشکل 
تامین انرژی مواجهیم.معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: موضوع سنگ آهن چالش برانگیزترین موضوع در بحث توازن زنجیره فوالد 
است. این در حالی است که بحث معدن و تامین سنگ آهن تا سال ۹۹ موضوع اصلی 
معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما اکنون بحث 
تامین انرژی نیز به آن اضافه شده است.وی با اشاره به افت تولید فوالد در کشور در 
سال گذشته، گلوگاه این کاهش را چالش مواد اولیه و انرژی دانست و افزود: مشکل 
مهمی که دامن گیر صنعت فوالد شده تامین گاز برای نیروگاه های برق است و این در 
حالی است که در سال 1401 محدودیت های انرژی صنایع نسبت به سال های گذشته 
بیشتر خواهد بود.محتشــمی پور تصریح کرد: آینده صنعت فوالد را باید با مدیریت 
مصرف انرژی گره بزنیم. در این زمینه توافق نامه های مهمی منعقد شــده، چراکه 

محدودیت های انرژی در میزان تولید کشور بسیار تاثیرگذار است.

مدیر دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای اصفهان از تشکیل کارگروه 
جلب مشارکت های مردمی برای مدیریت منابع آب سطحی و زیر زمینی در این 
استان خبر داد.غالمرضا نیک سرشت با بیان اینکه وزارت نیرو جلب مشارکت 
مردم و ذی نفعان در مدیریت بهینه آب را در دســتور کار خود قرار داده اســت، 
اظهار داشت: دفتر مشارکت های مردمی شــرکت آب منطقه ای اصفهان از یک 
ســال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و برای جلب مشارکت مردم و کشاورزان 
بسترسازی شده است.وی با اشاره به تشکیل کارگروه جلب مشارکت مردم در 
مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی با همکاری استانداری اصفهان، افزود: این 
کارگروه در راستای احیای زاینده رود تشــکیل شده و اعضای آن آب منطقه ای 
اصفهان، جهادکشــاورزی، منابع طبیعی، تعاونی های تولیدی روستایی، خود 
کشاورزان و ادارات متولی آب و خاک هستند.مدیر دفتر مشارکت های مردمی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان ابراز داشــت: راهکارهایی که اعضا در جلسات 
کارگروه پیشــنهاد می کنند، تحلیل و بررســی می شــود و اگر قابل اجرا باشد 
عملیاتی خواهد شد.نیک سرشت با بیان اینکه در نظر داریم گام به گام مراحل 
توزیع، نگهداری از شبکه و بهره برداری از شبکه های آب به مردم و بهره برداران 
سپرده شود، خاطرنشان کرد: کشــاورزان باور دارند که خودشان بهتر می توانند 
توزیع آب را مدیریت کنند و از این رو با آنان جلسات متعددی در زمینه مدیریت 
بهینه آب تشکیل شده و راهکارهایی که این دوستان پیشنهاد می کنند، تحلیل 
و عملیاتی می شود.وی با اشاره به لزوم مشارکت محیط زیست در این کارگروه 
خاطرنشان کرد: محیط زیست یکی از ستون های اصلی مباحث مشارکت های 
مردمی شناخته می شود و بی تردید حضورآنها در این کارگروه پیگیری خواهد 
شد.نیک سرشت ابراز داشت: برای حل مشکالت مردم و مدیریت منابع آب باید 
به سمت و سویی حرکت کنیم که مردم در کنار ما باشند و اگر مردم را در کنار خود 
داشته باشیم در آینده بسیاری از تنش های اجتماعی به مراتب کاهش می یابد.

مدیر دفتر مشارکت های مردمی شــرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: 
این دفتر در نظر دارد طرح های زودبازده را که در مدیریت آب می تواند موثر بوده 
و توســط خود مردم قابل اجرا باشد، احصا و بررســی کرده و با مشارکت مردم 

عملیاتی کند تا از منافع اقتصادی و اجتماعی آن بهره مند شوند.

حمایت از طرح های مردمی زودبازده در مدیریت بهینه آب
نیک سرشت خاطرنشان کرد: حتی اگر مردم و کشاورزان خودشان طرح هایی 
داشته باشند که باعث ایجاد بهره وری در حوزه مدیریت آب شود به شرکت آب 
منطقه ای اعالم کنند، به عنوان ســرمایه گذار طرح را بررسی و به بانک معرفی 
می کنیم که برای عملیاتی کردن طرح از تسهیالت بانکی استفاده کنند و خود ذی 

نفع باشند؛ این یکی از مباحث دفتر مشارکت هاست.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه های مشارکت مردمی در منابع آب زیرزمینی 
این است که در آینده، حفاظت و نگهداری و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی 
پس از آموزش و تعیین امکان میزان استحصال آب به خود کشاورزان سپرده 

شود تا خودشان مدیریت کنند.
نیک سرشت افزود: این در حالی است که اکنون حاکمیت برای نظارت و گشت و 
بازرسی و جلوگیری از اضافه برداشت ها باید هزینه کند؛ اما اگر موضوع حفاظت 
و مدیریت آب به خــود بهره برداران واگذار شــود، ناخودآگاه مدیریت بســیار 

صحیح تری انجام خواهد شد.
مدیر دفتر مشــارکت های مردمی شــرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: 
با پیشنهاد ســازمان جهاد کشــاورزی در هرمز آباد ســمیرم به صورت پایلوت 
)آزمایشی( مشارکت مردم در مدیریت منابع آب زیرزمینی در آینده اجرا خواهد 
شد و چاه های کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی و کشاورزان برای 

استفاده تحویل و مدیریت می شود.
نیک سرشت خاطرنشان کرد: اگر نتیجه طرح مشــارکت آب بران در مدیریت 
بهینه آب زیرزمینی در سمیرم و دشت مهیار مثبت بود تا چهار سال آینده طرح 
را در همه شبکه ها از بهره برداران توزیع حفاظت و نگهداری سراسر استان تسری 

خواهیم داد.
وی با بیان اینکه شــبکه رودشتین در شــرق اصفهان به عنوان شبکه آب های 
سطحی در مشارکت ذی نفعان عملیاتی می شود، ابراز داشت: در این طرح نیز 
مشاوران ما برای آموزش و فرهنگ سازی بین تک تک کشاورزان منطقه حضور 
مستمر خواهند داشت تا پس از جلب مشــارکت، شرکت های تعاونی تولیدی 

روستایی و تشکل آب بران تشکیل شود.

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره 
به توســعه درون زا به عنوان یک موضوع مهم در تولید مسکن گفت: نوسازی در 
بافت های ناکارآمد به صورت تدریجی انجام می پذیرد.امیر زاغیان بیان داشت: 
برای متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن هر ساله می بایست به میزان الزم تولید 
مسکن داشته باشیم بنابراین به نظر می رسد بهترین موضوع در این رابطه توسعه 
درون زا باشد که نوسازی یا بهســازی کالبد مسکونی بافت های ناکارآمد شهری 
محسوب می شود.   وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان حدود 14 هزار هکتار 
بافت ناکارآمد مصوب شناسایی شده است اذعان داشت: در صورتی که ساالنه سه 
واحد مسکونی در هر هکتار از این مناطق ساخته شود می توان در مجموع برای یک 
سال بالغ بر 40 هزار واحد تولید مسکن داشته باشیم که این تعداد جدا از مبحث 
نهضت ملی مسکن اســت و حتی با تمهیداتی امکان اختصاص بسیاری از این 
واحدها به خانه اولی ها نیز وجود خواهد داشت. معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: در بافت های ناکارآمد شهری، مهم ترین 
مشکلی که موجب کند شدن احیای آن می شود مبحث مالکیت است.گاهی نیز 
تعدد مالکیت در یک پالک موضوع را برای مرجع صدور پروانه ساختمانی، سرمایه 
گذار و دولت ســخت می کند. وی با بیان اینکه نوسازی در بافت های ناکارآمد به 
صورت تدریجی انجام می پذیرد، اذعان داشــت: عالوه بر تخفیف عوارض صدور 

پروانه ساختمانی برای این مناطق، در آیین نامه ها و قوانین مرتبط با بافت های 
ناکارآمد، این بافت ها معادل مناطق محروم در قانون دیده شده بنابراین خدمات 
نظام مهندســی آن نیز می بایســت معادل مناطق محروم باشــد و  گاهی تا 50 
درصد تخفیف دارد.  زاغیان اضافه کرد: همچنین تسهیالتی با نرخ سود کم برای 
این مناطق در نظر گرفته شــده است تا به لطف خدا شــاهد نوسازی بافت های 
ناکارآمد شهری باشیم چرا که با همت و تالش می توان به ارزش آفرینی در این 
مناطق دســت یابیم.   وی در خصوص پروژه همت آباد اذعان داشت: این پروژه 
که با مشارکت مردم به همت تسهیل گر و با کمک اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان، سرمایه گذار و شهرداری برای ساخت 72 واحد در چهار بلوک آغاز شد به 
عنوان پروژه پایلوت کشوری نیز معرف و با اقدامات به عمل آمده زمین هایی که قبال 
به دلیل عدم وجود خدمات در کمترین بهره و ارزش بودند متحول شدند و با تجمیع 
و نوسازی منازل توانستیم خدماتی را برای مردم نیز ایجاد کنیم.  معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص تفاوت میان احیای 
بافت فرسوده با ایجاد شهر جدید عنوان کرد: بدیهی است که بافت های ناکارآمد به 
دلیل وجود تاسیسات زیربنایی، شبکه معابر و از همه مهم تر حضور روح زندگی در 
این بافت ها فقط نیازمند تحرک و نوسازی هستند؛ اما احداث محله جدید یا شهر 

جدید متحمل هزینه هایی است.  

با تمدید گواهینامه CARES، دوباره، محصــوالت ذوب آهن اصفهان برای 
صادرات تایید شد.رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد 
بررسی و اســتقرار و تمدید آن ها، همواره، در جهت افزایش بهره وری توأم با 
رعایت حقوق مصرف کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است.

محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیــر ذوب آهن اصفهان گفت: اولین ممیزی 
مراقبتی بعد از اخذ گواهینامه CARES طی روزهای 1۹ و 20 اردیبهشت ماه 

 CARES صادر شد و با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه انطباقی، گواهینامه
برای این شرکت تمدید اعتبار شد.

سرممیز موسسه CARES، تالش گســترده ذوب آهن اصفهان برای تحقق 
و ابقای شرایط اســتاندارد CARES در این مجتمع صنعتی را قابل مالحظه 
دانست و گفت: ممیزی مراقبتی گواهینامه CARES در ذوب آهن اصفهان 
همانند دوره های قبلی با موفقیت صادر و گواهینامه مربوط تمدید اعتبار می 

شود. ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامه CARES در ایران است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

متعادلکردنعرضهوتقاضامسکنباتوسعهدرونزا

مدیر دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

کارگروهجلبمشارکتهایمردمیبرایمدیریتمنابعآباصفهانتشکیلشد

تاییددوبارهگواهینامهصادراِتذوبآهناصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه در دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن:

فوالدمبارکه،راهکارمناسبیبرایگذرازچالشهایصنعتفوالددارد

تجدیدفراخوانخدماتمشاورهشماره1400/12559/صمورخ1400/10/28
شمارهمناقصهدرسامانهستاد2000001335000060

شرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر مالف:1318014

شرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت خدمات نظارت کامل بر عملیات اجرایی پروژه های زیرینایی، روبنایی، ابنيه عمومي و آماده 
سازی )شامل نظارت  قبل از اجرا، حین اجرا  و بعد از اجرا( در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/02/26 می باشد.
محل تامین اعتبار: پرداخت حداکثر چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.
 الزم به ذکر است که سقف تهاتر در صورت توافق طرفین قابل افزایش خواهد بود.

شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقی.

- داشتن حداقل پایه دو در گرایش راه سازی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه تصویر برابر 
با اصل گواهی، الزامی است(.

-  داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و 
نظامی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی 
از سازمان برنامه و بودجه )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

-  ارائه خود اظهاری مبنی بر داشــتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی درر رشــته 
مورد نظر.

- مهلت زمانی دریافت اســناد فراخوان : از روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 تا روز شنبه 

مورخ 1401/02/31 .
- مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 .

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشــهر، بلوار ولی عصر، ميدان ولی عصــر، كد پســتی 84۹1751740 ، صندوق 
پستی84۹15-167

تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181
-اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

41۹34-021 دفتر ثبت نام 88۹6۹737و 851۹3768
 - مراجعه بــه وب ســایت شــرکت عمران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه آدرس :

  https://fooladshahr.ntdc.ir 

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر نوبتاول
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