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اصفهان در جایگاه دوم مرگ و میر زنان معتاد در کشور قرار دارد این در حالی است که همچنان از 
سوی مدیران استان در مورد نبود کمپ نگهداری معتادان متجاهر هشدار داده می شود؛ 

یک مهِم دیده نشده

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

 وکال، ضمانت صدور 
حکم ندهند

یک کارشناس فرش:

فرش اصفهان، کلید 
رونق اقتصادی است

ارائه خدمات اجتماعی 
 در مناطق محروم 

استان اصفهان

اصفهان، میزبان 
 نمایشگاه های گل و گیاه 
و تسهیالت ازدواج می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: تحرک بخشی و رونق تولید 
مسکن پایدار و مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسالمی و متناسب با فناوری های 

نوین ساختمان، از چالش ها و اولویت های مدیریت شهری اصفهان است.
وحید مهدویان با اشــاره به برگزاری جلســه ای که به تازگی با حضور معاون 
شهرســازی و مدیر کل نظارت بر ضوابط شهرســازی و انبوه ســازان شــهر 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه چالش های انبوه سازان در مورد 
موضوعاتی نظیر کاهش زمان صدور پروانــه از طریق انجام همزمان چندین 
مرحله در سیستم بررسی شد.وی افزود: تحرک بخشی و رونق تولید مسکن 
پایدار و مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسالمی و متناسب با فناوری های نوین 
ساختمان، از چالش ها و اولویت های مدیریت شــهری اصفهان است که از 
این رو، معاونت شهرســازی و معماری تالش کرده است با برگزاری سلسله 
جلسات و نشست ها با انبوه سازان، در راســتای رفع یا کاهش موانع فرآیند 
تولید مســکن انبوه گام بردارد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
با بیان اینکه جلسه ای طی روزهای گذشته با حضور مدیرکل نظارت بر ضوابط 
شهرسازی و انبوه سازان شــهر اصفهان برگزار شــد، ادامه داد: در این جلسه 
دیدگاه ها و چالش های انبوه ســازان در مورد موضوعاتــی همچون وحدت 
رویه ، افزایش اختیارات مناطق پانزده گانه شهرداری، تامین پارکینگ به ویژه 
پارکینگ مکانیزه، ارتفاع پذیری، پروانه دو مرحلــه ای و کاهش زمان صدور 
پروانــه از طریق انجام همزمان چندین مرحله در سیســتم مورد بررســی و 
گفت وگو قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: سیاســت های حمایتی سنتی از 
انبوه سازی مسکن همچون تخفیف ها، با وجود اثرات مثبت در کوتاه مدت و 

بسته به نحوه اجرای آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای تداوم آن نمی تواند 
راه حل بلندمدت و پایداری در فرآیند توسعه شــهری تلقی شود؛ اما کاستن 
هزینه های ســاخت مسکن از طریق تســهیل و تســریع آن، راه حل پایدار و 
کاراتری در این زمینه است. مهدویان افزود: هزینه های ساخت مسکن که جدا 
از هزینه های منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و دیگر هزینه ها، در مراحل 
متعدد این فرآیند مانند انتخاب زمین، تهیه نقشه معماری و سازه، دریافت 
مجوزهای ساخت و پایان کار و دیگر موارد بر انبوه سازان تحمیل می شود، یکی 
از موانع رغبت برای ســرمایه گذاری در تولید مسکن و هدایت بازار سرمایه به 
سوی تولید مسکن است که در این خصوص برای افزایش رونق ساخت وساز 
و در پی آن بهبود چرخه اقتصادی شــهر و پاســخ گویی به تقاضای مسکن، 
این هزینه ها با اصالح رویه ها و فرآیندها به ویژه از طریق گســترش و تقویت 

ظرفیت های شهرسازی الکترونیک کاهش می یابد.
وی، تکریم انبوه سازان به عنوان ارزش آفرینان و پیشگامان توسعه شهری و 
تسهیل و تسریع فرآیند تولید مســکن انبوه و با کرامت شهروندان اصفهان را 
گامی موثر در مسیر تحقق شعار »اصفهان من، شهر زندگی« و بهبود کیفیت 
محیطی مطلوب شــهر دانســت و اضافه کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به 
شهرداری مناطق در بخش های مختلف فرآیندهای شهرسازی ضروری است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن 
دیدگاه های انبوه سازان در اصالح فرآیندهای شهرسازی به ویژه در خصوص 
»سرای ۱۰«، تصریح کرد: دوره های آموزشی ســرای ۱۰ باید برای نمایندگان 

انبوه سازان برگزار شود.

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد:

لزوم رونق تولید مسکن پایدار مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسالمی

معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان گفت: با اقدامات خوب و سازنده 
که در طول یک سال گذشته در زمینه صلح و آشتی در دادگستری استان صورت 
پذیرفته، این آمار به ۴۱ درصد ارتقا یافته است.ســیدرضا سجودی در مراسم 
معارفه رؤسای دادگستری نجف آباد و تیران و کرون اظهار داشت: تحقق عدالت 
و مبارزه با فساد، دو هدف کالن از اجرای سند تحول قضایی است که در مدیریت 
جدید قوه قضاییه اجرای این سند با جدیت در قالب ســند ارتقا یافته تحول 
دنبال می شود.وی، یکی از مشکالت اساسی دستگاه قضایی را حجم فزاینده 
ورودی پرونده اعالم کرد و گفت: افزایش نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری 
و افزایش امکانات و فضای فیزیکی اگرچه الزم و ضروری اســت، اما موثر در 
کاهش وارده پرونده به محاکم نیست.سجودی ادامه داد: الزم است در حوزه 
تقویت و گسترش بیشتر نهادها و کانون های داوری و شوراهای حل اختالف به 
همراه همراهی و همدلی مسئوالن و مردم برنامه ریزی هدفمند صورت بگیرد و 

از این طریق با ایجاد و برقراری صلح و آشتی در دعاوی و اختالفات میان افراد 
از ورودی پرونده جلوگیری کرد.معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان 
یادآور شد: با اقدامات خوب و ســازنده که در طول یک سال گذشته در زمینه 
صلح و آشتی در دادگستری استان صورت پذیرفته، این آمار به ۴۱ درصد ارتقا 
یافته است.وی در پایان در بخش پیشــگیری از وقوع جرائم، تالش در جهت 
افزایش سطح آگاهی های عمومی خانواده ها در مقابله با آسیب ها، هنجارها 
و تهاجمات در فضای مجازی و حقیقی را با برگزاری برنامه های پیشــگیرانه 

مورد تاکید قرار داد.
با صدور احکامی از سوی رییس قوه قضاییه ،ســجاد پناهی به عنوان رییس 
جدید دادگستری نجف آباد، رضا عباســی به عنوان رییس جدید دادگستری 
تیران و محمد رضایی به عنوان دادستان عمومی و انقالب جدید تیران معرفی 

شدند.

 مختومه شدن 41 درصد از پرونده های ورودی به دادگستری اصفهان
 با صلح و سازش

نصف جهان 
رنگین کمان 
جشنواره های 

فرهنگی می شود

در انتظار یک نوش داروی دیگر بعد از مرگ سهراب؟
رخت ناایمن بر تن بازار اصفهان

اعالم پروژه های 
شهر اصفهان در 
سامانه »ساپ«
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رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:
با گرمای هوا، میوه ارزان می شود

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان:
ذخیره خون استان به 8 روز رسیده است

 سال سخت اجاره نشینی
  آیا طرح های ریز و درشت حمایت از مستاجران از مجلس تا دولت

 می تواند در اصفهان موثر باشد؟

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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هشدار سازمان ملل درباره کاهش کمک های غذایی به افغانستان
سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد کمک های بشردوستانه این سازمان به مردم افغانستان به دلیل کاهش 
بودجه از ۳۸ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است.سازمان ملل اعالم کرد که میزان کمک های غذایی این 
سازمان که اکنون به ۳۸ درصد از مردم افغانستان می رسد، به علت کاهش بودجه تنها ۸ درصد از مردم را 
تحت پوشش قرار خواهد داد.این درحالی است که براساس گزارش های این سازمان، به علت فروپاشی 
اقتصاد و خشکسالی در افغانستان نزدیک 19.7 میلیون نفر از شهروندان افغانستان به گرسنگی شدید 
دچار هستند.براساس این گزارش، در حال حاضر 19.7 میلیون نفر )47 درصد از جمعیت افغانستان( در 
فاز بحران یا باالتر قرار دارند.این گزارش خشکسالی، افزایش قیمت مواد غذایی، تاثیر دهه ها درگیری و 

فروپاشی اقتصادی ناشی از گذار سیاسی را به عنوان عوامل اصلی این گرسنگی عنوان کرد.

سوئد به طور رسمی خواستار عضویت در ناتو شد
سوئد به طور رسمی خواستار عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی شد.حزب حاکم سوسیال دموکرات 
سوئد اعالم کرد که این کشور به طور رسمی تصمیم گرفته است که برای عضویت در ناتو درخواست بدهد.

رییس جمهور و دولت فنالند هم اعالم کردند که این کشور قصد دارد برای عضویت در ناتو درخواست 
دهد تا راه را برای گسترش ائتالف نظامی ۳۰ کشور غربی در بحبوحه عملیات نظامی ویژه روسیه در 
اوکراین و در میانه هشدارهای مسکو، هموار کند.»سائولی نینیستو« رییس جمهور و »سانا مارین« 
نخست وزیر فنالند،  در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ ریاست جمهوری هلسینکی ، این تصمیم 
را اعالم کردند. انتظار می رود پارلمان فنالند در روزهای آینده این تصمیم را در اقدامی که بیشتر جنبه 
تشریفاتی خواهد  داشت، تایید کند. سپس درخواست رسمی عضویت فنالند به مقر ناتو در بروکسل 

ارسال خواهد شد که به احتمال زیاد هفته آینده خواهد بود.

طالبان از سفر »حامد کرزی« به امارات ممانعت کرد
طالبان از سفر رییس جمهور پیشین افغانستان به ابوظبی برای شرکت در مراسم ختم رییس حکومت 
امارات ممانعت کرد.قرار بود کرزی در مراسم ختم رییس حکومت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی 
شرکت کند و برای سفر او، سفارت امارات متحده عربی در کابل نیز آمادگی های الزم را کسب کرده بود.

شبکه خبری طلوع نیوز در این باره گزارش داد که این موضوع به وزارت خارجه افغانستان نیز اطالع 
داده شده بود اما در نهایت از ســفر کرزی به امارات متحده عربی و شرکت او در این مراسم ممانعت 
به عمل آمد.وزارت خارجه طالبان و برخی از ســخنگویان حکومت سرپرست افغانستان در باره این 

موضوع ابراز بی خبری کردند.

نقشه ترامپ برای ترور »مادورو« لو رفت
»مارک اســپر« وزیر دفاع ژوئن ۲۰19 تا نوامبر ۲۰۲۰ آمریکا در کتاب خود افشا کرد که دونالد ترامپ 
رییس جمهور وقت آمریکا درباره ترور »نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال صحبت کرده بود.وبگاه 
»بلیز ترند« در این باره گزارش داد، مارک اسپر، وزیر دفاع سابق ایاالت متحده در کتاب خود فاش 
کرده که دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا ۵ فوریه ۲۰۲۰ )1۶ بهمن 1۳9۸( این احتمال را که 
نیروهای نظامی ایاالت متحده »نیکالس مادورو« رئییس جمهور ونزوئال را »از بین ببرند«، روی میز 
گذاشت.ترامپ پیشنهاد ترور مادورو را طی دیدار با »خوان گوایدو« رییس جمهور خودخوانده ونزوئال 
در کاخ ســفید مطرح کرد. »خولیو بورگس، »کارلوس وچیو« و »مائوریســیو کلور کارون« از سران 
اپوزیسیون ونزوئال هم در این دیدار حضور داشتند.طبق روایت کتاب مارک اسپر، دونالد ترامپ در این 
دیدار از گوایدو و همراهانش این سوال را پرسید: » اگر ارتش آمریکا )به ونزوئال( بیاید و از شر مادورو 
خالص شود چه اتفاقی می افتد؟«. وزیر دفاع پیشین آمریکا در کتاب خود نوشته است: »به نظر من، 

او داشت گوایدو را آزمایش می کرد«.

آینده روابط ایران و امارات در دوره »محمد بن زاید« به کدام سو خواهد رفت؟

راهی تازه پیش روی دو همسایه
با درگذشت شیخ خلیفه بن زاید و انتصاب بن زاید آل نهیان به عنوان 
رییس جدید دولت امارات، سوال مهمی ایجاد شده است و آن اینکه 
روابط ایران و امارات در دوران جدید، به چه سمت و سویی می رود؟ آیا 
تنش ها افزایش خواهد یافت یا روابط عاقالنه تر پیش خواهد رفت؟ 
حسن هانی زاده ،کارشناس مسائل خاورمیانه به این سوال پاسخ داده 
است.روز جمعه شــیخ خلیفه بن زاید، رییس دولت امارات به دلیل 
بیماری، درگذشت. یک روز بعد از فوت او، در نشستی در کاخ المشرف 
ابوظبی رســما »محمد بن زاید آل نهیان« برادر ناتنی خلیفه بن زاید و 
ولیعهد ابوظبی به عنوان رییس جدید این کشــور انتخاب شد. با این 
تغییر و تحوالت یک ســوال مهم ایجاد شده اســت و آن اینکه روابط 
ایران و امارات در دوران جدید، به چه ســمت و سویی می رود. هانی 
زاه،کارشناس خاورمیانه به این سوال پاسخ داده است. او به رویداد۲4 
می گوید: چون سیاست گذاری در امارات جمعی است و مبتنی بر فرد 
نیست و توسط یک مجموعه به رییس دولت گفته می شود، بعید است 
روابط دستخوش تغییرات زیادی شود بنابراین نمی توان منتظر تغییر 
بود و در عین حال می تــوان به بهبود آن هم امید داشــت. هانی زاده 
می گوید: تجربه ثابت کرده است که شــیخ محمد بن زاید، شخصیت 
معتدلی است و در طول چند دهه گذشته پست های کلیدی در دولت 
امارات متحده عربی داشته اســت. او سیاست خارجی و داخلی را به 
خوبی می شناسد و در کنار پدر خود شیخ زاید آل نهیان، فعالیت داشته 
و سال ها تالش کرد روابط خود را با ایران حفظ کند. اما به طور کلی به 
نظر می رسد سیاســت جدید امارات با رییس جدید، نسبت به ایران 
چندان تغییری نداشته باشــد و اگر هم بنا به تغییر باشد، یک تغییر 
مثبت و متعادل خواهد بود. چرا که اکنون امارات به این نتیجه رسیده 
که سیاست تهاجمی نســبت به ایران جوابگو نیست و باید شیوه های 
مالیم تری را اتخاذ کرد.این کارشناس می گوید: شیخ محمد در گذشته 
اظهارات مثبتی نسبت به ایران داشته اســت،بنابراین رویکرد جدید، 

یک رویکرد مثبتی نسبت به ایران خواهد بود. 
ایران نیز در طول 4 دهه گذشــته همواره دســت دوســتی به سمت 
کشــور های شــورای همکاری خلیج فارس دراز کرده است و همواره 
خواهان روابط محکم و دوسویه اســت.به نفع ایران است که تنش ها 
میان کشور های دو طرف خلیج فارس، کاهش پیدا کند. در میان این 
کشورها، عربســتان تاثیر بســیار زیادی در جهت دهی سیاست های 
شورای همکاری خلیج فارس دارد. در واقع بعد از عربستان، این قطر 
است که در تقابل با عربستان اســت. قطر همواره سیاست معتدل و 
تعریف شده ای نســبت به ایران داشته اســت، اما عربستان همیشه 

تالش کرده به نیابت از آمریکا، سیاست تهاجمی در قبال ایران داشته 
باشد.

 اما با توجه به مذاکراتی کــه اخیرا میان ایران و عربســتان در بغداد 
صورت گرفته و خروجی های قابل قبولی داشــته، به نظر می رسد در 
آینده عربستان مجبور خواهد شد سیاست های معتدل تری نسبت به 
ایران اتخاذ کند، مخصوصا االن که عربستان با تیم جو بایدن مناسبات 
خوبی ندارد. از همین رو به نظر می رسد که یکسری تغییرات راهبردی 
در سیاست های ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را شاهد 
باشیم.این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه می دهد: امارات یکی از 
هم پیمانان آمریکاســت، اما اخیرا اختالف نظر هایی هم میان این دو 

کشور ایجاد شده است. 
شــما می دانید که امارات در دوره ترامپ قــرارداد ۸۰ میلیارد دالری 
برای خرید هواپیمای اف ۳۵ امضا کرده که قرار بود در اختیار امارات 
قرار بگیرد، اما تیم جو بایدن، این قرار داد را لغو کرده و همین موضوع 
اختالفاتی را میان آن ها ایجاد کرده اســت. البته این مســائل به نفع 
ایران است و احتماال باعث متمایل شدن امارات به سمت ایران خواهد 
شــد و تحت فشــار های آمریکا قرار نخواهد گرفت.هانی زاده با بیان 

اینکه دولت سیزدهم به برقراری ارتباط و همکاری با کشور های حوزه 
خلیج فارس تمایل دارد، تصریح کرد: برای ایران بســیار مهم اســت 
که کشور های عربی خلیج فارس به سمت اســراییل متمایل نشوند. 
اکنون امارات و بحرین سازش و ارتباط هایی با اسراییل برقرار کرده اند 
و اگر ایران به امارات و بحرین نزدیک شود، طبیعتا نفوذ اسراییل در 
کشور های جنوب خلیج فارس کمتر می شود.ایران در شرایط جدید و 
با حضور رییس جدید امارات، باید تالش کند با برقراری روابط خوب، 
جلوی نفوذ اسراییل را بگیرد. در یک دهه گذشته روابط ایران و امارات 
تحت تاثیر البی صهیونیســتی بوده و روابط مثبتی نداشــتیم. اکنون 
با توجه به اتفاقــات رخ داده مانند حضور رییــس جدید امارات و از 
سوی دیگر درگیری امنیتی که اسراییل در داخل دچار آن شده است، 
به نظر می رســد که امارات در ماه های آتی سیاست بهتری نسبت به 
 ایران اتخاذ می کند و به ســمت ایجاد روابط متوازن حرکت می کند.

 به ویژه اینکه ســفر اخیر شــیح تمیم بن حمد آل ثانــی امیر قطر به 
 تهران، می تواند در بهبود روابط ایران و کشــور های عربی موثر باشــد،

 چرا که قطر می تواند حلقه اتصال ایران و مجموعه شــورای همکاری 
خلیج فارس باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مذاکرات انریکه مورا 
در تهران را بسیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه 
با ابتکارات خاص از ســوی ایران عنوان کرد و گفت: 
برخی راه حل ها پیشــنهاد شــد و اگر آمریکا پاسخ 
دهد می توانیم به وین برگردیم.ســعید خطیب زاده 
در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سفر انریکه مورا 
به تهران و تحرکات رژیم صهیونیستی و اینکه در چه 
مرحله ای از توافق هســتیم؟ گفت: هــر موقعی که 
ابتکاری انجام و تحرکی در حوزه دیپلماســی انجام 
می شود رژیم جعلی اشغالگر قدس تحرکات خود 
را بر ضد دیپلماســی صورت می دهد و چیز جدیدی 
نیست. خطیب زاده اظهار داشت: در ادامه تماس ها 
بین ایــران و هماهنگ کننده مذاکــرات وین انجام 
می شد، امیرعبداللهیان و بورل توافق کردند تماس ها 
به صورت حضوری انجام شود و مورا به تهران آمد و 
مذاکرات بســیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه 

با ابتکارات خاص از ســوی ایران برگزار شــد و چند 
دور گفت وگوهای طوالنی با باقری داشــت. برخی 
راه حل هایی که پیشنهاد شد، قرار شد طرف آمریکایی 
اگر پاسخ دهد ما می توانیم در موقعیتی قرار بگیریم 
که همه طرف ها به وین برگردند. اگر آمریکا تصمیم 
سیاسی خود را اعالم کند می توانیم گام مهمی در این 
زمینه برداریم.سخنگوی وزارت امور خارجه، مذاکرات 
انریکه مورا در تهران را بسیار جدی و معطوف به نتیجه 
و همراه با ابتکارات خاص از ســوی ایران عنوان کرد 
و گفت: برخی راه حل ها پیشنهاد شــد و اگر آمریکا 
پاســخ دهد می توانیم به وین برگردیم.خطیب زاده 
در پاسخ به ســوالی درباره حقابه هیرمند نیز اظهار 
داشت: از دو منظر می توانم پاسخ دهم یکی از منظر 
حاکمیتی است که من از این منظر عنوان می کنم و 
بعد دیگر هم بعد توجه به شرایط اقلیمی منطقه غرب 
آسیاست که از فقدان استانداردهای محیط زیستی 

رنج می برد.وی ادامه داد: موضوع محیط زیســت 
موضوعی است که همه مشترکا در این منطقه باید به 
آن توجه کنند. تیر ماه میزبان وزرای محیط زیست 
کشــورهای منطقه در تهران هستیم و درباره محیط 
زیست و ریزگردها صحبت  می کنیم. در سال 1۳۵1 
معاهده الزم االجرایی بین ایران و افغانستان امضا 
و این معاهده بند داوری و قســمت های الزم االجرا 
دارد. همواره تالش کردیم با همســایگان از مســیر 

دوجانبه جلو برویم.

ابتکارات خاص ایران برای ازسرگیری مذاکرات

رایزنی »بلینکن« و تروئیکای اروپا درباره برجام
»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو، با همتایان خود از تروئیکای اروپا )آلمان، فرانسه و انگلیس( در 
برلین درباره اوضاع اوکراین و مذاکرات وین درباره لغو تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی رایزنی کرد.بنا بر گزارش وبگاه »بیزنس استاندارد«، بلینکن 
با صدور بیانیه ای در خصوص این دیدار چهار جانبه اعالم کرد: آن ها درباره پاسخ مستمر متحدان و شرکا به جنگ تجاوزکارانه و وحشیانه روسیه به اوکراین بحث 
کردند. رهبران این کشورها همچنین درباره مذاکرات جاری با ایران و تالش ها برای رسیدن به توافق درباره  بازگشت متقابل به اجرای کامل برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( گفت وگو کردند.
بلینکن نیز در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، درباره این دیدار نوشت: »امروز با همتایان خود از آلمان، انگلیس و فرانسه، درباره طرح های خود برای 
تداوم حمایت از اوکراین در عین حال که پوتین ،رییس جمهور روسیه و حامیان وی را مسئول می شناسیم، بحث کردیم. ما همچنین درباره تالش ها برای دستیابی 
به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام با ایران بحث کردیم«.پیش تر، بلینکن همچنین با »دیمیترو کولبا« وزیر امور خارجه اوکراین نیز دیدار و درباره کمک های 
امنیتی و اقتصادی به کی یف گفت وگو کرده بود و در این خصوص در صفحه توئیتر خود نوشت: »قبل از نشست وزرای خارجه ناتو با دیمیترو کولبا مالقات کردم 
تا درباره کمک  امنیتی و اقتصادی که اوکراین برای دفاع از خود در مقابل جنگ بی دلیل روسیه نیاز دارد، گفت وگو کنیم. حمایت ما از حاکمیت و تمامیت ارضی 

اوکراین همچنان ثابت قدم و پایدار است«.

خبر روز

پیام رهبر انقالب در پی ارتحال آیت ا... فاطمی نیا
رهبر معظم انقالب با صدور پیامی درگذشــت عالم واعظ حجت االســالم آقای حاج سید عبدا... 

فاطمی نیا را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:
درگذشت عالم واعظ درس آموز، جناب حجت االسالم آقای حاج سید عبدالله فاطمی نیا رضوان ا... 
علیه را به خاندان گرامی و همه ی صاحبان عزا و ارادتمندان و مســتفیدان ایشــان تسلیت عرض 
می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم، منبعی پرفیض برای جمع 
زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه  تاســف و اندوه است. از خداوند متعال مسألت 

می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.

 دعوت رسمی عربستان از ایران 
برای مذاکره درباره میدان گازی مشترک

ریاض به صورت رسمی از تهران برای گفت وگو در مورد میدان گازی مشترک )آرش( دعوت کرد.وزیر انرژی 
عربستان اعالم کرد که ریاض از تهران به صورت رسمی برای گفت وگو در مورد میدان گازی مشترک )آرش( 
دعوت به عمل آورده است.شبکه خبری العربیه گزارش داد که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان، 

با اعالم این خبر خاطرنشان کرد که منافع مشترک در منابع موجود در میادین گازی آنجا وجود دارد.

سرلشکر باقری از تاجیکستان دیدار کرد
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به منظور ارتقا و توســعه 
همکاری های مشترک دفاعی و نظامی با جمهوری تاجیکستان وارد این کشور شد.سرلشکر محمد 
باقری به همراه هیئت عالی رتبه نظامی مورد استقبال سرلشکر امامعلی صابر زاده ،رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح و معاون اول وزیر دفاع  جمهوری تاجیکستان و جمعی از مقامات نظامی این کشور 
قرار گرفت.سرلشکر باقری، تقویت و توسعه همکاری های نظامی و دفاعی بین دو کشور جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری تاجیکســتان را از اهداف اصلی این ســفر عنوان کرد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلتیکی قرار دارند و اتفاقات و حوادث هر دو 

کشور بر یکدیکر تاثیر گذار خواهد بود. 

اظهارات سفیر ایران درباره همکاری نظامی با روسیه
ســفیر ایران در روســیه درباره روابط دو کشــور به ویژه در زمینه نظامی اظهارنظر کرد.کاظم جاللی  در 
مصاحبه با »ریانووستی« اعالم کرد که روابط تهران و مسکو همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی 
را دربر می گیرد.سفیر ایران در روسیه همچنین طی این مصاحبه  اعالم کرد که روابط مسکو و تهران همه 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و ســایر حوزه ها را در بر می گیرد.وی در بخشــی از مصاحبه با این رسانه 
روس افزود: »همکاری نظامی و دفاعی که بخشــی از این روابط نیز  هســت، تنها به خرید تجهیزات 
مربوطه محدود نمی شود«.صحبت های سفیر تهران در مسکو در شرایطی مطرح شده که خبرها از سفر 
قریب الوقوع »الکساندر نواک« معاون نخست وزیر روسیه و رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و روسیه به تهران حکایت دارد.اواسط ماه جاری )اردیبهشــت( بود که نشست ستاد هماهنگی روابط 
اقتصادی خارجی با موضوع »کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه« به ریاست مهدی صفری، معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاه های ذی ربط 
و همچنین کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه برگزار شد.در این نشست، مهدی صفری از دستگاه ها و 
نهادهای مختلف درخواســت کرد موضوع برگزار کردن کمیسیون های مشترک را با جدیت دنبال کنند. 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از سفر قریب الوقوع »الکساندر نواک« معاون نخست وزیر 
روسیه و رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روســیه به تهران و دیدار با معاون اول رییس 

جمهور به عنوان همتا خبر داد.

اخبار

رییسی: 

متوقف شدن در وضعیت 
فعلی، خطاست

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت دانش بنیان 
شــدن و افزایش صادرات صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی اظهار داشت: در کنار 
توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی می تواند بــه ایجاد 
اشــتغال دانش بنیان و ارتقای ظرفیت های 
صادراتی کشــور منتج شود.ســید ابراهیم 
رییســی در بازدید از بیســت و ششــمین 
نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی با بیان اینکه طی ســال های 
اخیر در صنعت نفت کشــور اقدامات خوبی 
در راستای ارتقای فعالیت های فناوری پایه 
و علم پایــه دنبــال می شــود، اظهــار کرد: 
شــرکت های فعال در عرصــه صنعت نفت 
اقداماتی را در این راستا آغاز کرده اند که باید 
این روند ســرعت بیشــتری بگیرد.رییس 
جمهور بــا تاکید بر ضرورت ضمیمه شــدن 
دانایی به توانایی افزود: اگر دانایی ها و دانش 
ضمیمه توانمندی ها شود، می توان کار قابل 
ارائه در بازارهــای داخل و خــارج ارائه کرد.

رییســی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی ایران از 
رویدادهای مهم صنعتی در کشــور اســت، 
خاطر نشــان کرد: از همه دســت اندرکاران، 
وزیر نفت و شــرکت هایی که فعاالنه در این 
نمایشــگاه حضور یافته و محصوالت شان را 
عرضه کردند، قدردانی می کنم و امیدوارم در 
آینده شاهد توســعه کمی و کیفی بیشتری 
در این صنعت باشیم.رییســی با بیان اینکه 
جمهوری اســالمی ایران یکی از کشورهای 
مهــم صادرکننــده نفــت، گاز و محصوالت 
پتروشــیمی در جهان اســت، تصریح کرد: 
متخصصان کشورمان در این حوزه حرف های 
زیادی بــرای گفتن دارند. اینکــه 7۰ درصد 
تجهیزات صنایــع نفت، پتروشــیمی و گاز 
مورد نیاز را متخصصان و شرکت های ایرانی 
در داخل کشــور تولید می کنند، بســیار مایه 
خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید به 

این نقطه اکتفا شود.

بین الملل

آگهی مزایده عمومی

جعفر یادگاری- شهردار رزوهم الف:1314700

شهرداری رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶۵ مورخ 14۰۰/1۰/1۵ شورای محترم 

اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش پالک زمین شماره ۲ با کاربری مسکونی تجاری واقع 
در اراضی قنات سفید و پالک اصالح شــده ۲۵ و ۲۶ با کاربری مسکونی واقع در اراضی 
گلستانه شهر رزوه از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری رزوه 

مراجعه یا با شماره تلفن ۵77۰۳۰۰۲-۰۳1 تماس حاصل فرمایند.
1- پالک شماره ۲ به مساحت ۲۲۵ متر مربع از قرار هر متر 1۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال – پالک اصالح 

شده ۲۵ و ۲۶ به مساحت ۳۲۲ متر مربع از قرار هر متر مربع 14/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- دادن سپرده ای که از ۵% قیمت کارشناسی کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی

۳- برنده اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده  
آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
۵- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت 1۰ روز می باشد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ 14۰1/۳/7 در محل دفتر 

شهرداری می باشد.

نوبت دوم
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رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:

با گرمای هوا، میوه ارزان می شود
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت موز در بازار، 
گفت: با گرم شــدن هوا قیمت میوه کاهش می یابد، اما قدرت خرید مردم نسبت به پارسال حدود 
۳۰ درصد کمتر شده است.نوروزعلی اسماعیلی با اشاره به قیمت میوه در بازار اصفهان، اظهار کرد: در 
حال حاضر میوه های موجود در بازار هندوانه، طالبی و گرمک است. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که هر شهری میوه نوبرانه خود را دارد.وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت موز در بازار نسبت به 
هفته گذشته، پیش بینی کرد که با ورود میوه های تابستانه از هفته آینده دوباره قیمت موز کاهش یابد.

اسماعیلی همچنین درباره افزایش قیمت موز، توضیح داد: متاسفانه واردات موز در انحصار چند نفر 
است و اما نوسانات نرخ دالر بر آن اثرگذار نیست.وی تاکید کرد: نباید افزایش نرخ دالر بر قیمت موز 
اثر داشته باشد، چراکه ثبت سفارش این محصول چند ماه پیش انجام شده و انحصار واردات موجب 
گرانی این محصول در بازار شده است.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با تاکید بر 
اینکه با گرم شدن هوا قیمت میوه کاهش می یابد، اظهار کرد: تا زمانی که کشاورزی کشور صنعتی نشود، 

شاهد نوسانات قیمتی در بازار میوه و گاهی کمبود محصول خواهیم بود.

 اصفهان، میزبان نمایشگاه های گل و گیاه و تسهیالت
 ازدواج می شود

نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی و ششمین نمایشگاه تخصصی تشریفات و تسهیالت 
ازدواج، دو نمایشگاهی هستند که به صورت همزمان طی روزهای ۲۸ اردیبهشت تا یکم خردادماه در 
اصفهان برپا می شوند.این دو نمایشگاه که به صورت مشترک در فضایی بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع فضای 
نمایشگاهی برپا می شوند، در مجموع میزبان ۷۰ شرکت از استان های مختلف کشور خواهند بود تا به 
ارائه توانمندی ها و جلوه های زیبای فعالیت های خود برای مخاطبان عمومی و عالقه مندان بپردازند 
.نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی در فضایی بالغ بر چهار هزار مترمربع برپا می شود و میزبان 
۳۷ شرکت از سه استان اصفهان، تهران و مرکزی خواهد بود. این شرکت ها زیباترین گل ها، گیاهان، 
محصوالت دارویی گیاهی و همچنین گل های آپارتمانی را به نمایش می گذارند تا مردم اصفهان در 
اردیبهشت زیبا، میهمان عطر و بو و رنگ گل های جذاب بهاری شوند.در کنار این نمایشگاه، ششمین 
نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج برپا می شــود که میزبان ۳۲ شرکت از استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان شرقی و قم خواهد بود و شــرایطی را فراهم می آورد تا این شرکت ها محصوالت و 

خدمات خود را در پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش بگذارند.

 گیاهان دارویی با همکاری شرکت های دانش بنیان
 فرآوری می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: با همکاری شرکت های دانش بنیان گیاهان 
دارویی موجود در مراتع را فرآوری خواهیم کرد تا از خام فروشی آن جلوگیری شود .محمدعلی کاظمی 
اظهار کرد: حفاظت منابع طبیعی خوشبخانه با همکاری بسیار خوبی انجام می شود و مردم عزیز در این 
عرصه همیشه پیش قدم بوده اند.وی افزود: منابع طبیعی منابعی است که خدادادی و بدون دخالت انسان 
ایجاد شده و همگی در برابر حفاظت و جلوگیری از خســارت به این منابع جدی باشیم.وی افزود: چند 
قطبی شدن مراتع سبب جلوگیری از فشار بیش از حد دام به گونه های گیاهی می شود و افرادی که پروانه 
دارند می توانند در عرصه گیاهان دارویی نیز کار کنند.کاظمی با بیان این که اجرای طرح های آبخیزداری 
بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: احیای زاینده رود توسط رودخانه شور دهاقان  بیان گر این بود که 
اجرای طرح آبخیزداری در  سرچشمه های این رودخانه موفق بوده است و نه تنها باعث جلوگیری از ورود 

آب به پایین دست نمی شود بلکه سبب کنترل سیالب و  جلوگیری از خسارات در بارندگی ها خواهد شد.

آیا طرح های ریز و درشت حمایت از مستاجران از مجلس تا دولت،   می تواند در اصفهان موثر باشد؟

سال سخت اجاره نشینی

سال سختی پیش روی مســتاجران خواهد بود؛ این مسئله هم از انفجار 
تورمی قیمت ها و هم کمبود خانه در بازار و رکود ســاخت و ســاز مشخص 
است. هر چند در ســال های گذشته هم مســتاجران در فصل تابستان به 
شدت با بحران پیدا کردن خانه اجاره ای و چند برابر شدن قیمت اجاره بها 
روبه رو بودند؛ اما امسال اوضاع شاید از همیشه سخت تر باشد. عضو هیئت 
رییسه مجلس  از کلید خوردن طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس 
خبر داده؛اما نمی توان به کارایی این مدل از طرح ها برای ســال پیش رو 
چندان خوش بین بود. در همین زمینه حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه 
مجلس شــورای اســالمی از تهیه طرحی دو فوریتی در زمینه کنترل اجاره 
بهای مسکن در کشور خبر داده و گفته است: این طرح تا دو هفته آینده در 
دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.این نماینده مجلس ادامه داد: دولت 
می بایست تدابیری را برای عقب ماندگی ســاخت و ساز مسکن در کشور 
داشته باشد.عضو هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه متاسفانه ساخت و 
ساز مسکن در کشور رمق چندانی ندارد، تاکید کرد: یکی از مهم ترین دالیل آن 
گرانی در مصالح ساختمانی است همچنین به بخش خصوصی هنوز اعتماد 
الزم صورت نگرفته است.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: ما باید عرضه مسکن در کشور را بیشتر کنیم بنابراین تا زمانی که مشکل 
عرضه داشته باشیم نمی توانیم بازار را مدیریت کنیم.وی با بیان اینکه دولت 
هیچ نظارتی به اجاره بهای مسکن در کشور ندارد، گفت: برخی صاحبخانه 

ها همچنان اجاره مسکن را تا مرز ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش داده اند و این 
مسئله قابل پذیرش نیست. این نماینده مجلس از جزییات طرح حمایت از 
مستاجران و یا کنترل اجاره بها حرفی نزده است؛ اما آنچه از بررسی این مدل 
طرح ها بر می آید این است که قوانین مشابه این طرح طی دو سال گذشته 
چندان موفق عمل نکرد. در ســال 99 قانون افزایش ۲5 درصدی اجاره در 
تهران و ۱5 درصدی در شهرستان ها وضع شد با این حال محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تاثیرگذاری ۶۰ درصدی 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲5 درصدی اجاره بها 
در تهران و ۱5 درصدی در شهرستان ها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن 
در سال ۱۳99 خبر داده بود.هرچند که برخی مشاوران امالک مسکن با این 
ادعای وزارت راه و شهرسازی در خصوص کنترل اجاره بها در پی ابالغ مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا خصوصا برای سال ۱۴۰۰، موافق نیستند.آمارهای 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره مسکن در 
یک سال گذشته حکایت دارد. این وضعیت در حالی است که قوانین مصوب 
اجرایی در مورد تامین نقدینگی مســتاجران هم عمال همخوانی با شرایط 
کنونی ندارد . مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد: سقف فردی 
وام در کالن شهر اصفهان ۴5 میلیون تومان است.علیرضا قاری قرآن درباره 
اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: مطابق با 
بخشنامه ابالغی از سوی بانک مرکزی در رابطه با شرایط پرداخت تسهیالت 

کمک ودیعه مسکن به بانک های عامل )۲۰ بانک خصوصی و دولتی( و با 
توجه به تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، این تسهیالت امسال 
با نرخ مصوب این شورا و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال ارائه می شود.

وی افزود: تسهیالت کمک ودیعه مسکن در ســقف های فردی ۴5 و ۳5 
میلیون تومان به ترتیب درکالن شهر اصفهان و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده چهار قانون جهش 
تولید مسکن پرداخت می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه ثبت نام جهت وام ودیعه مســکن تنها از طریق سامانه جهش 
تولید مسکن انجام می شود، ابراز داشــت: اعطای وام ودیعه منوط به دارا 
بودن سه شرط است که شــامل نبود خانه و ملک به نام مستاجر، دریافت 
نکردن تسهیالت دولتی و دارا بودن اجاره نامه رسمی با کد رهگیری است. 
قاری قرآن با اشاره به اینکه ۱۶۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ برای دریافت وام کمک 
ودیعه مسکن در استان اصفهان ثبت نام کردند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 
5۱ هزار نفر حائز شرایط شناخته شدند و ۲۷ هزار و 5۷۴ نفر نیز وام را دریافت 
کردند.در این شرایط عمال مســتاجران در برابر هجوم افزایش قیمت ها و 
کمبود عرضه در بازار تنها رها شده اند. نه قوانین با کارایی و قدرت اجرایی الزم 
پشتیبان آنهاست و نه نقدینگی مورد نیاز به راحتی در اختیار آنها گذاشته می 
شود. اگر دولت کاری برای حمایت از این قشر انجام ندهد در تابستان پیش 

رو بسیاری از این افراد به ناچار به حاشیه شهرها رانده می شوند.

یک کارشــناس فرش گفــت: نمی تــوان از ارتباط 
مســتقیم هنــر صنعتی ماننــد فــرش و صنعت 
گردشــگری غافل بود، چراکه فرش، نماد اصفهان 
و عاملی در جهت جذب گردشگر به این شهر است. 
همچنین با راه اندازی سیســتم گردشگری فرش 
به رونق گردشــگری دســت می یابیــم و تحرک و 
پویایی بازار فرش را نیز شــاهد خواهیم بود.سهند 
عباسی اظهار کرد: صنایع دستی از مظاهر فرهنگی 
و هنری هر کشوری به شــمار می رود که نماینده ای 

از ویژگی هــای تاریخی، فرهنگــی و اجتماعی آن 
سرزمین است. به عبارتی نقش اول را در شناسایی 
فرهنگ و تمدن یک کشــور یا یک اســتان، شهر و 
روســتا دارد و می تواند در جذب گردشگران نقش 
بزرگی را ایفا کند.وی افزود: حــال با توجه به اینکه 
اصفهان از مراکز صنایع دستی ایران و دنیا محسوب 
می شود، قطعا توجه به این قابلیت از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت.این کارشــناس فرش گفت: بین 
صنایع دســتی اســتان اصفهان، فرش از قدمت، 
ارزش و آوازه ویژه ای در دنیا برخوردار است؛ بنابراین 
الزم است راهکارهایی اندیشید تا گردشگران با ذوق 
و تمایل بیشــتری برای بازدید از کارگاه های تولید 
فرش، راهی شــهرهای مشــهوری چون اصفهان 

شوند.به باور عباسی، می توان شرایط مناسب امکان 
تماشــای مراحل تولید فرش را برای گردشــگران 
فراهم آورد که این اقدام به شــناخت بیشتر فرش 
اصفهــان و اســتقبال از خرید آن کمــک می کند. 
ضمن آن که در جهت توســعه گردشــگری تحت 
عنوان گردشــگری فرش هم کمک کننده اســت.

وی اظهار کرد: نمی تــوان از ارتباط مســتقیم هنر 
صنعتی مانند فرش و صنعت گردشگری غافل بود؛ 
چراکه فرش، نماد اصفهان و عاملی درجهت جذب 
گردشگر به این شهر اســت. همچنین با راه اندازی 
سیستم گردشگری فرش به رونق گردشگری دست 
می یابیم و تحرک و پویایی بازار فرش را نیز شــاهد 

خواهیم بود.

یک کارشناس فرش:

فرش اصفهان، کلید رونق اقتصادی است

خبر روز

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
ما باید عرضه مسکن در کشور را بیشتر کنیم بنابراین تا 
زمانی که مشکل عرضه داشته باشیم نمی توانیم بازار را 

مدیریت کنیم

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان:

شیب شیروانی راه های استان اصالح می شود
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: راه هایی که از طرف راه و 
شهرسازی به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای تحویل داده می شود، دارای شیب شیروانی بیش 
از یک به شش است و این اداره در راستای ارتقای ایمنی آنها را اصالح می کند.محمدعلی صلواتی با بیان 
اینکه برای ایجاد ایمنی در راه ها، اداره راهداری برای ارتقای ایمنی راه ها نسبت به اصالح شیب شیروانی 
کنار راه اقدام کرده است، اظهار کرد: در حقیقت راه هایی که از طرف راه و شهرسازی به اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای تحویل داده می شود دارای شیب شیروانی بیش از یک به شش است و این اداره در 
راستای ارتقای ایمنی آنها را اصالح می کند.وی افزود: عمدتا نیز این کار با ماشین آالت خود این اداره و به 
صورت امانی اجرا می شود. برای ارتقای عملی راه به عنوان یکی از عوامل ایجاد تصادف، این اداره نسبت 
به تعریض راه ها، حذف موانع مانع دید کنار جاده، اصالح روسازی راه، ترانشه برداری، اصالح نقاط حادثه 
خیز، ایجاد حفاظ در نقاط مختلف و مواردی از این دست اقدام می کند همچنین برای ارتقای عامل انسان 
به عنوان اصلی ترین عامل تصادف نیز، کالس های آموزشی برای رانندگان وسایل عمومی باری و مسافری 

برگزار شده و برای بارهای نامتعارف پروانه عبور صادر می شود.

معاون استانداری اصفهان:

ارز ترجیحی، توزیع کننده تورم بود
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ارز ترجیحی توزیع کننده تورم بوده و هدف از 
اجرای طرح آزادسازی قیمت ها، مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و فقرزدایی است.امیررضا نقش، 
با اشاره به سوء استفاده ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی در تهیه کاالهای لوکس و غیرضروری به جای تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، خاطرنشان  کرد: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی خود عامل تورم بود، زیرا با 
توزیع این ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان دولت باید بدون پشتوانه اختالف پایه پولی را حل می کرد. 
توزیع یارانه ها به جای تولید و واردات به میزان مصرف و شخص مصرف کننده در طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها انتقال یافته  است. معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر 
حذف رانت و داللی با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، افزود: با اجرای این طرح قطعا 
فقرزدایی رقم خواهد خورد به عنوان مثال در ماجرای نان، آرد بین نانوایی ها با نرخ آزاد توزیع می شود، اما 
نرخ نان افزایش نمی یابد که برای حصول این مهم ضروری است اتحادیه ها، بازرسان و اصناف نظارت های 
مستمر و گسترده ای بر نانوایی ها داشته باشند. از سوی دیگر به میزان تراکنش نانوایی ها و میزان پخت 

نان، یارانه آرد به حساب نانوایان واریز خواهد شد.

نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان:
حقابه کشاورزان غرب را ندادند

نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان گفت: باوجودی که حقابه کشاورزان شرق اصفهان داده شد، اما به 
کشاورزان غرب اصفهان گفته می شود آب نیست و در تابستان حقابه خود را تحویل بگیرید و تنها در یک 
نوبت ۲۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان غرب اصفهان داده شد.مهدی قدیری  درباره تحویل حقابه 
کشاورزان غرب اصفهان و گالیه آنها، اظهار کرد: متاسفانه امسال تنها یک نوبت آب در اواخر فروردین و 
اردیبهشت ماه به کشاورزان غرب اصفهان آب تحویل داده شد و دیگر آبی به کشاورزان این منطقه داده 
نشد.وی افزود: البته اکنون قرار است آبی برای کشاورزان غرب رها کنند، اما پیشنهاد و خواسته کشاورزان 
غرب اصفهان دریافت حقابه شان به صورت دائم است.وی افزود: شهرستان فالورجان تنها ۶۱ هزار هکتار 
اراضی کشاورزی دارد و در شهرهای دیگر غرب اصفهان اراضی کشاورزی وجود دارد که به دلیل نرسیدن 
آب و حقابه طوماری خود، امروز لم یزرع مانده اند.در بهمن ســال گذشته با استاندار و معاون وزیر نیرو 
نشستی برگزار و قرار شد حقابه ای برای کشاورزان غرب و شرق اصفهان در نظر گرفته شود، البته عنوان 

شد که امکان تحویل حقابه کشاورزان غرب و شرق اصفهان به طور همزمان وجود ندارد.

اخبار

فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در حال پر کردن قفسه هایشان هستند؛کافه اقتصاد

با مازاد عرضه روغن مواجه هستیم
در حال حاضر روغن  در انبارهای شرکت های پخش در حال تکمیل است و طبق پیگیری های انجام شده، روغن به واحدهای توزیع رسیده و فروشگاه های بزرگ 
و زنجیره ای در حال پر کردن قفسه هایشان هستند. معاون بازرگانی اداره کل صمت استان اصفهان در خصوص کمبود روغن در برخی از فروشگاه ها، اظهار کرد: در 
حال حاضر باید صبر کنیم تا تغییر قیمت روغن در کارخانجات انجام شود، بنابراین منتظر ماندیم کارخانه ها قیمت را اعالم کنند که این پروسه نیاز به زمان داشت. 
اسماعیل نادری در خصوص کمبود  روغن در برخی از فروشگاه ها، افزود: قیمت جدید روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز در اصفهان نیز ۶۳ هزارتومان 
و روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان است.وی بیان کرد: بعد از اعالم قیمت های جدید به کارخانجات و ورود محصوالت به انبار کارخانه سپس به 
انبار شرکت های پخش و به مرحله توزیع رسیدن باعث شد یک وقفه ۲۴ ساعته حداکثر ۴۸ ساعته در انتقال کاال به فروشگاه ها اتفاق بیفتد.نادری تاکید داشت: 
در حال حاضر روغن  در انبارهای شرکت های پخش در حال تکمیل است و طبق پیگیری های انجام شده روغن به واحدهای توزیع رسیده و فروشگاه های بزرگ 

و زنجیره ای در حال پر کردن قفسه هایشان هستند.

جشنواره چای 
گیالن

نخســتین جشــنواره چای 
شهرستان املش در روستای 
تابســتان نشــین و قشالقی 
بیله لنگه در اســتان گیالن با 
حضور جمع کثیــری از مردم، 
چای کاران و مسئوالن برگزار 
شد. تجلیل از چای کاران نمونه 
و بومی شهرستان نیز از دیگر 
برنامه های نخستین جشنواره 

چای املش بود.

وز عکس ر

بالتکلیفی ۱۱ ساله قطار سریع السیر 
تهران، قم، اصفهان؛ 

مهم ترین مانع اجرای پروژه، 
مشکالت اداری است

نماینده مــردم اصفهان گفت: پــروژه قطار 
سریع السیر تهران، قم، اصفهان در سال های 
گذشــته به دلیــل مشــکالت اداری، بین 
دستگاه های مختلف دست به دست شده و 
با سهل انگاری مسئوالن مرتبط با آن مواجه 

شده است.
مهدی طغیانی، درباره لزوم اجرای این طرح 
اظهار کرد: این مســیر ســریع السیر ریلی، 
یکی از طرح های مهم توســعه ای اصفهان 
به شــمار می رود که هم از نظر گردشگری و 
هم اتصال بازار دانش آموختگان تحصیالت 
تکمیلی اصفهان به بازار تهران و رونق اقتصاد 
دانش بنیان اهمیت بســیار دارد و می تواند 
برای توســعه و رونق فعالیت ها و کســب و 

کار های اصفهانی ها موثر باشد.
طغیانی با اشــاره بــه اینکه از زمــان آغاز 
این طرح حدود ۱۱ ســال می گــذرد، گفت: 
اهمیت اجــرای این طرح از ایــن جهت که 
فناوری قطار های سریع الســیر را به کشور 
وارد می کند، قابل توجه اســت که به نوعی 
می تواند ســتون قطار های ســریع السیر 
در کشــورمان باشــد و بعدا همین مسیر به 
شیراز و بوشهر توسعه پیدا کند و مسیر هایی 
از تهران به مشــهد و تبریز احداث شود. به 
گفته  وی، طرح قطار ســریع السیر تهران، 
قم، اصفهان با تامین مالی چین و به شکل 
فاینانس برنامه ریزی شــده بود و مجری 
طرح هم شرکت راه آهن دولتی چین بوده 

است.
طغیانی ادامه داد: این پروژه در ســال های 
گذشــته به دلیــل مشــکالت اداری، بین 
دستگاه های مختلف دست به دست شده 
و با ســهل انگاری مســئوالن مرتبــط با آن 
مواجه شده است. امیدواریم با کمک دولت 
سیزدهم بتوانیم بخش اعظمی از این پروژه 
را به بهره برداری برســانیم تا شروعی برای 
گسترش خطوط سریع السیر قطار در کشور 

باشد.
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افزایش حقوق بازنشستگان به تاخیر افتاد؟

از پِس این ماه هم نبود خبری!
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت تلویحی پرداخت علی الحسابی مستمری اردیبهشت 
ماه را تایید کــرد و گفت به محض تصویب ایــن موضوع در هیئت دولــت پرداخت مابه التفاوت 
مستمری های دو ماه گذشته را آغاز خواهد کرد.اردیبهشت ماه به انتها رسید؛ اما از افزایش حقوق 
بازنشستگان خبری نشد.دولت قرار بود در این ماه با افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی 
و صندوق بازنشستگی کشــوری موافقت کند.انتظار می رفت، این افزایش در جلسات بعد از عید 
فطر هیئت دولت تصویب شود. به هر دلیل این افزایش هنوز در نوبت دستورکار هیئت دولت قرار 
دارد.نتیجه اینکه به احتمال زیاد حقوق و مستمری این ماه کارگران و کارمندان بازنشسته نیز علی 
الحسابی پرداخت خواهد شد.در همین راستا میرهاشم موسی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
گفت: اطمینان می دهیم به محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان 
تامین اجتماعی در هیئت  دولت، مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه را در دو روز پایانی همین ماه 
پرداخت می کنیم و مابه التفاوت مربوط به ماه فروردین را هم در ماه های خرداد و تیر به حساب 
بازنشستگان واریز می کنیم.برای امسال هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، به استناد مواد ۹۶ و 
۱۱۱ قانون این سازمان، حقوق بازنشستگی را از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر 
سطوح افزایش داد. سوای این قرار است برای سال جاری باقی مانده متناسب سازی اجرایی شود.

هفته پیش سازمان تامین اجتماعی جدول زمان بندی واریز حقوق اردیبهشت ماه مستمری بگیران 
خود را منتشر کرد و همزمان با آن اعالم کرد: به محض افزایش مستمری امسال در هیئت دولت و 
ابالغ آن به سازمان تامین اجتماعی، در دو روز پایانی اردیبهشت، مابه التفاوت افزایش اردیبهشت 
پرداخت می شــود.در همین رابطه نهادهای صنفی  کارگران بازنشسته گفته بودند که فیش های 
حقوقی اردیبهشت ماه آنها براساس احکام سال ۱۴۰۰ صادر شده است.در خصوص افزایش حقوق 
کارمندان بازنشسته نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. صندوق بازنشستگی کشوری منتظر مجوزهای 
افزایش ۱۰ درصدی سنواتی و متناسب سازی از سوی دولت است.برهمین منوال انتظار می رود که 

کارمندان بازنشسته نیز برای اردیبهشت  ماه به صورت علی الحسابی حقوق دریافت کنند.

چرا مردم امروز از نان و روغن نمی گذرند؟
روزنامه شرق طی یادداشتی به سخنان یکی از امامان جمعه درباره گرانی و شرایط سخت اقتصادی مردم پرداخت و آن را بررسی کرد.این روزنامه نوشت: یک سخنران در مجلسی 

از ملت ایران گالیه کرده که این مردم زمانی تمام داشته های شان را ایثار می کردند و حتی از فرزندان شان هم می گذشتند، اما حاال از نان و روغن هم نمی گذرند.
 بله، این چنین بود برادر، آن زمانی که این مردم از عزیزترین دارایی های شان می گذشتند، ایران جامعه ای یک رنگ 
و یک دل و دارای امیــد بود، جامعه ای نه بی طبقه اما بــا طبقات اجتماعی نزدیک به هم و بــدون تفاوت طبقاتی 

وحشتناک.
حاال از تفاوت طبقاتی ایران می توان بی نهایت گزارش  برای رسانه ها تهیه کرد، می توان از شهرک مانندهایی که در دل 
کالن شهرها برای ساکنان »خاص« شکل گرفته اند، از فروشگاه هایی مخصوص خواص و از سبک زندگی هایی که 

سایر ساکنان این شهرها حتی در خواب  هم نمی توانند آن را تصور کنند، گفت.
آن روزها که مردم از همه چیز شان می گذشتند »همه« بودند، اما حاال هیچ کس احساس نمی کند این »همه« 
وجود خارجی داشــته باشــد، همه یک جامعه می توانند با هم یک دل و یک رنگ باشــند و برای »هم« ایثار و 
ازخودگذشتگی کنند، اما وقتی همه وجود نداشته باشــند و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد، توقع داشتن از 
اکثریت برای ایثارگری و حتی تحمل، مثل این است که از اقلیت بخواهی از ثروت و قدرتش بگذرد، آیا اقلیتی ها 

این کار را خواهند کرد؟

کشف یک تکه پازل جدید از معمای حیات در مریخ!
دانشمندان به تازگی شهاب سنگی ۱.۳ میلیارد ساله که از مریخ به سمت زمین آمده، کشف کردند و متوجه اثرات بسیار محدود آب بر آن شدند که به معنای نبود حیات در این دوره 
تاریخی سیاره سرخ است.مریخ، دهه های زیادی است که به عنوان جدی ترین امید بشر برای گسترش حیات در آن شناخته می شود و به همین دلیل تالش های بسیاری صورت 
گرفته تا تاریخچه وجود حیات احتمالی در آن شناخته شود. در یک دستاورد جدید علمی، یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه لوند در سوئد شهاب سنگی از مریخ را با استفاده 
از توموگرافی نوترونی و اشعه ایکس بررسی کردند که نتایج نشان داد که این سنگ در معرض آب محدودی قرار داشته بنابراین وجود حیات در آن زمان و مکان خاص بسیار بعید 
است.هنگامی که فضاپیمای Perseverance ناسا در فوریه ۲۰۲۱ با چتر بر روی ســطح غبارآلود مریخ فرود آمد، برنامه چندین ساله این وسیله نقلیه برای کاوش در اطراف 
سیاره سرخ و نمونه برداری از آن آغاز شد. این یکی از جدیدترین تالش های 
بشر برای پاسخ به سوال طرح شده توسط دیوید بووی در سال ۱۹۷۱ بود که 
آیا زندگی در مریخ وجود داشته است یا خیر. با این همه تا حدود سال ۲۰۳۰ 
طول خواهد کشید که ناسا این نمونه ها را به زمین بازگرداند، پس تا آن زمان 
باید منتظر بمانیم. ولی این بدان معنا نیســت که ما تا سال ۲۰۳۰ باید دست 
روی دست بگذاریم، چون هم اکنون نیز نمونه های مریخی در حال آزمایش 
هستند.برای پاسخ به این سوال که آیا سیستم هیدروترمال در سیاره سرخ 
وجود داشته که به طور کلی محیط مساعدی برای شکل گیری حیات است، 
محققان از توموگرافی نوترونی و اشــعه ایکس اســتفاده کردند. توموگرافی 
اشعه ایکس یک روش رایج برای بررسی یک شــیء بدون آسیب رساندن 
به آن است. جالب است بدانید که ناســا نیز قرار است نمونه های فضاپیمای 
Perseverance را که قرار است در سال ۲۰۳۰ به زمین آورده شوند، با همین 

روش مطالعه کند.

پیامک جدید برای جاماندگان یارانه 300هزار تومانی
پیامک جدید وزارت کار و رفاه اجتماعی برای سرپرســتان خانواری که یارانه دریافت نکردند، 
ارسال شد.پیامکی از سوی وزارت رفاه برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه دریافت نکرده اند 
ارسال شده که به شرح زیر اســت:»کمک حمایتی واریزی به حساب مشموالن که به دستور 
رییس جمهور انجام خواهد شد، در حساب سرپرستان خانوار مسدود می شود و بعد از تایید 
استحقاق قابل برداشت است.«رییسی به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول 
دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در 

دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.

گیشهگزارش

رصدخانه

خبر

مفاد آراء
2/227 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 0967 - 1401/02/06 هيات چهارم آقای داود روشــندل به 
شناســنامه شــماره 1418 کدملي 1289181292 صادره اصفهان فرزند مجيد نسبت  
به دو دانگ و نيم مشاع از  ششدانگ )باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به خانم 
ليال رمضان پور می باشــد( يکباب ساختمان به مســاحت 500/327  مترمربع از پالک 
شماره  230 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 از مالکيت مالک رســمی مجيد روشــندل مورد ثبت صفحــات 347 و 323 الی 332 

دفاتر 518 و 629 
رديــف 2- راي شــماره 0969 - 1401/02/06 هيات چهارم آقای اميد روشــندل به 
شناســنامه شــماره 0010521208 کدملي 0010521208 صادره تهران  فرزند مجيد 
نســبت  به دو دانگ و نيم مشاع از  ششدانگ )باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق 
به خانم ليال رمضان پور می باشد( يکباب ســاختمان به مساحت 500/327 متر مربع از 
پالک شــماره  230 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکيت مالک رسمی مجيد روشندل مورد ثبت صفحات 347 و 323 الی 332

 دفاتر 518 و 629 
رديف 3- راي شــماره 0968 - 1401/02/06 هيات چهارم خانم فاطمه عليرضايی به 
شناسنامه شماره 64 کدملي 0490957560 صادره ری  فرزند قدير نسبت  به يک دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 500/327 مربع از پالک شماره  230 
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
مالک رسمی مجيد روشندل مورد ثبت صفحات 347 و 323 الی 332 دفاتر 518 و 629 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317734  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/228 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 0573 14006030200700 مورخ 1401/02/15  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر 
شفيع زاده قهدريجانی فرزند حسينعلی بشماره شناسنامه 429 وکدملی 1111193691 
صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه سازبه مساحت 192 مترمربع پالک 
1131 و1130 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری رسمی ازمالک رسمی 
محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1316538 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/229 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  0582 14006030200700 مــورخ 17 / 02 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای حســين علی محمدی فرزند رمضان بشماره شناســنامه 569 وکدملی 
 1111130272 صــادره از فالورجــان درششــدانگ يــک بــاب خانه به مســاحت

 88 / 174 مترمربع پالک 289 فرعی از 386 اصلی واقــع در قهدريجان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد حســين اســماعيلی قهدريجانی فرزند حبيب اله  
محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317181  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/230 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 574  14016030200700 مــورخ 15 / 02 / 1401  هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم شــهناز جمالپور فرزند قلی بشــماره شناســنامه 1076 وکدملی 1971033855 
صادره از مسجد سليمان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 42 / 245 مترمربع 
پالک 411 اصلی واقع در شــرودان خريداری رســمی ازمالک رســمی محرزگرديده 
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317039  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/231 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  0301 14006030200700 مــورخ 25 / 01 / 1401  هيات اول 

موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی خانم ايران حشمت قهدريجانی فرزند يداله بشــماره شناسنامه 288 وکدملی 
1111055841 صــادره از فالورجــان درششــدانگ يــک قطعه زميــن مزروعی به 
 مســاحت 78 / 544 مترمربع پالک 4 فرعی از 386 اصلی واقع در قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد تقی هاديان فرزند حاجی علی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317052   محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

2/232  نظر به اينکه سند مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شماره 10 فرعی از ) 4518 ، 
4519/1(  اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذيل ثبــت 123026 در صفحه 106  دفتر 
امالک جلد 666  به نام خانم ايران رهروی پوده تحت شــماره چاپی 882938   ثبت و 
صادر و تسليم گرديده است بعد از نقل و انتقاالتی مع االواسطه طبق سند انتقال 43224 
مورخ 1391/07/17 دفترخانه 114 اصفهان به خانمها زينب، سميه، زهرا شهرت همگی 
عليرضائی زاد )بالسويه( انتقال گرديد سپس خانم سميه عليرضائی زاد و زهرا عليرضائی 
زاد  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 1401/004397 مــورخ 1401/02/18  
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره 41844 مورخ 
1401/01/07  و رمز تصديق  به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رسيده است مدعی است 
که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنای 
سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1317718 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
ابالغ اخطاریه

2/233 شماره نامه: 140185602210001057 - 1401/02/25 نظر به اينکه  خانم منير 
فارغ فرزند باقر به ش. ش 24 تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک ثبتی 2249/1606 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به طرفيت ساير شرکاء به شرح ذيل نموده و به موجب ماده 
3 آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوبه آبان ماه 57 وقت معاينه محل و 
رسيدگی به خواسته ايشان روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 تعيين می گردد و به شرح 
وارده 1401/004091 - 1401/02/25 اعالم نموده به مالکين رقبه مذکور دسترســی 
ندارد و مجهول المکان می باشــند لذا مراتب بدين نحو آگهی و ابالغ می گردد. اسامی 
ســاير مالکين آقايان و خانم ها: محسن صفاريه فرزند حســين به ش.ش 867 - حميد 
صفاريه فرزند حسين به ش.ش 100 ، مقتضی است راس ساعت 10 صبح در تاريخ مقرر 
در محل رقبه مورد افراز حضور بهم رســانيد بديهی اســت عدم حضور شما مانع انجام 

 عمليات ثبتی افراز نخواهد شد. اين آگهی به منظور ابالغ به نامبردگان محسوب می شود. 
م الف: 1318680 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/234 شــماره نامه: 140185602010001897 - 1401/02/24 الهام امينی فرزند 
محمد علی  باستناد يکبرگ استشهاد محلي که هويت و امضاء شهود رسما گواهي شده 
مدعي است که ششدانگ پالک 2 فرعي از 758  اصلي در گلپايگان بخش 1 که در ذيل 
صفحه 411 دفتر 138 بنام الهام امينی فرزند محمد علی طبق ســند رسمی 14704 - 
1391/05/26 انتقال قطعی گرديده و ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری هم 
انجام نشده است.  نحوه گم شدن يا از بين رفتن سند : اسباب کشي از بين رفته / مفقود 
شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک 
اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام 
معامله ) غير از آنچه در اين آگهي ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثني ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 

م الف: 1318448 محمد سلماني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپايگان
فقدان سند مالکیت

2/235 نظر به اينکه آقای مرتضی نظام فرزند علی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 45 فرعی از 431 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان کــه در دفتر 70 صفحه 545 به 
شماره ثبت 13281 و به شــماره چاپی 502466 بنامش ثبت و صادر و تسليم گرديده و  
اظهار داشته که در اثر جابجايی مفقود شــده است درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
نموده و به موجب سند رهنی شــماره 73061 مورخ 1394/08/04 دفترخانه 96 به نفع 
بانک مسکن در رهن ميباشد و به موجب نامه شماره 140105802136000011 مورخ 
1401/01/17 واحد اجرای اسناد رسمی برخوار بازداشت ميباشد طبق ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود  چنانچه شخص يا اشخاصی از حقيقی يا حقوقی مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آکهی ذکر شده ( نســبت به آن ، يا وجود سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
تاريخ انتشار آگهی :1401/02/27  

م الف:1317732 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکیت

2/236 نظر به اينکه آقای محمد نظام فرزند مرتضی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 45 فرعی از 431 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان کــه در دفتر 70 صفحه 542 به 
شماره ثبت 13280 و به شــماره چاپی 502465 بنامش ثبت و صادر و تسليم گرديده و  
اظهار داشته که در اثر جابجايی مفقود شــده است درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
نموده و به موجب سند رهنی شــماره 73061 مورخ 1394/08/04 دفترخانه 96 به نفع 
بانک مسکن در رهن ميباشد طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود  
چنانچه شخص يا اشخاصی از حقيقی يا حقوقی مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  

تاريخ انتشار آگهی :1401/02/27  
م الف:1317708  محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار



سه شنبه 27 اردیبهشت  1401 / 15 شوال 1443 / 17 می   2022 / شماره 3529

 بهره برداری از بزرگ ترین بیمارستان شرق استان
 در سال آینده

بزرگ ترین بیمارستان شــرق استان سال آینده به بهره برداری می رســد.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در بازدید یک روزه از شهرستان نایین با اشاره به اینکه نیاز است خدمات بهتری 
به این منطقه ارائه شود، گفت: تا یک سال آینده بیمارســتان ۹۹ تخت خوابی افضلیان نایین به 

بهره برداری می رسد.
شاهین شیرانی در این بازدید که با هدف ارتقای ارائه خدمات سالمت انجام شد، افزود: تسریع 
در راه اندازی این بیمارســتان یکی از مهم ترین تصمیماتی بود که پس از این بازدید در جلسه ای 
با حضور نماینده، فرماندار، شــهرداران و اعضای شورای شهر شهرســتان نایین گرفته شد و این 
تصمیمات جزو مصوبات سفر ریاســت جمهوری به اســتان اصفهان نیز قرار خواهد گرفت.وی، 
وضعیت بیمارستان حشمتیه نایین را نامطلوب دانست و گفت: در این بیمارستان از نظر پزشک 
متخصص، تجهیزات و امکانات کمبود هایی وجود دارد و تا قبل از راه اندازی بیمارستان افضلیان 

این مشکالت حل خواهد شد.

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان: 
ذخیره خون استان به ۸ روز رسیده است

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه ذخیره خون استان به 
هشت روز رسیده است، گفت: شهروندان همچنان باید اهدای خون به صورت مستمر را در دستور 
قرار دهند. فرشــته آرامش درخصوص وضعیت ذخیره خون اســتان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره 
خون استان درحال حاضر حدود هشت روز است که در وضعیت مطلوبی به سر می برد.وی افزود: 
درحال حاضر کمبودی در گروه خونی خاصی دیده نمی شود؛ اما شهروندان همچنان باید اهدای 

خون به صورت مستمر را در دستور قرار دهند.
سرپرســت روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان خاطرنشــان کرد: زمان نگهداری برخی از 
فرآورده های خونی نظیر پالکت حدود سه روز اســت و بیماران سرطانی به صورت مداوم نیازمند 

پالکت هستند.

ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم استان اصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در روستاهایی که احتمال می رفت آسیب های 
اجتماعی باالیی داشته باشــند، خدمات روان درمانی توســط تیم های ســحر ارائه شــد.علی 
محمدهاشمی اظهار داشت:  وظیفه  اصلی جمعیت هالل احمر، آمادگی جامعه و اعضای سازمان، 
پاسخگویی به حوادث است که در این راستا، به مناســبت هفته هالل احمر برنامه هایی طراحی 

و اجرا شد. 
 وی با بیان اینکــه یکی از برنامه های شــاخص ما در هفته گذشــته خدمات رســانی به مناطق
  محروم بود کــه در مناطق دورافتاده اجرا شــد، خاطرنشــان کرد: همچنین در روســتاهایی که

 احتمال می رفت آسیب های اجتماعی باالیی داشته باشند، خدمات روان درمانی توسط تیم های 
سحر ارائه شد.

 محمدهاشــمی بــا بیــان اینکــه اصفهــان بیشــترین شــهدای امدادگــر در کل کشــور را 
دارد، گفــت: در دوران جنــگ یکی از وظایــف هالل احمر آمــوزش امدادگران و اعــزام آن ها به 
 جبهه های حق علیه باطل بود به همین منظور طی مراســمی اعضای هالل احمر در گلستان شهدا 
حضور پیداکردند و از خانواده  شــهدای امدادگر تجلیل شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان در پایان تصریح کرد: اعضای هالل احمر با شرکت در نماز جمعه نشان دادند که همه جوره 
 پای کار هســتند و حضور همه جانبه خود را نه تنها در برنامه ها بلکه در شــرایط سخت هم به ما 

نشان دادند.

اصفهان در جایگاه دوم مرگ و میر زنان معتاد در کشور قرار دارد این در حالی است که از سوی مدیران استان در مورد نبود کمپ 
نگهداری معتادان متجاهر همچنان هشدار داده می شود؛ 

یک مهِم دیده نشده

بیش از پنج سال است که انتقادات در مورد  مهسا نعمتی
نبود امکانات و مکان الزم و مناسب برای 
جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر در اصفهان از ســوی مدیران و 
دغدغه مندان اجتماعی داده می شــود. در حالی که حرکت به سمت 
تامین این امر مهم الک پشت وار در استان پیش می رود. سرعت رشد 
اعتیاد شدید در میان اصفهانی ها هر روز بیشتر می شد و در سایه گرایش 
این افراد به مواد صنعتی، سرعت رسیدن معتادان به مصرف بی رویه و 
کارتن خوابی هم بیشتر شــده و در نهایت مرگ و میر در میان معتادان 
کارتن خواب و متجاهر هم افزایش داشته است. بر اساس اعالم تازه  
پزشکی قانونی، در یک سال گذشته بیش از 5 هزار نفر به خاطر مصرف 
مواد مخدر به کام مرگ فرو رفتند. نکته تاسف آور این آمار اینکه بخش 
قابل توجهی از این افراد را زنان معتاد تشکیل می دهند؛ فاجعه ای که 
ظاهرا به دلیل برخی از غفلت ها از رشد اعتیاد در میان زنان و ناآگاهی 
در زمینه مواد مخدر صنعتی در میان این جمعیت نشــأت گرفته شده 
است. نکته قابل توجه دیگر در این آمار تازه ارائه شده تعداد باالی مرگ 
و میر زنان معتاد در اصفهان است. بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی 
کشور، آمار تلفات سوءمصرف مواد در سال 1400 با رشد 15.2 درصدی 
نسبت به سال قبل از آن مواجه بود.بر اساس این گزارش در سال گذشته 

استان های تهران با یک هزار و 337، فارس با 447 و اصفهان با 433 
فوتی بیشــترین و اســتان های خراســان جنوبی با 25، ایالم با 27 و 
خراسان شمالی با 2۹ فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشتند.اما آمار 
تلفات اعتیاد بر اساس جمعیت هر استان، رتبه بندی استان ها را در ثبت 
بیشترین تلفات متفاوت می کند. در سال 1400 استان های کرمانشاه، 
لرســتان، تهران و مرکزی بیشترین و اســتان های آذربایجان غربی، 
هرمزگان و کردســتان کمترین آمار تلفات را بر اساس جمعیت استان 
داشته اند. هر چند در رســیدن اصفهان به این آمار و ارقام، فاکتورهای 
زیادی دخیل است ولی بی شک عاملی که می تواند از شدت مرگ و میر 
در میان معتادان بکاهد، وجود کمپ های ترک اعتیاد و انتقال این افراد 
به مکان های امن برای نگهداری اســت . نمی تــوان گفت تعداد قابل 
توجهی از این افراد در مراکز بازپروری اعتیاد را ترک می کنند؛ اما بخش 
قابل توجهی از این افراد از مرگ نجــات می یابند. حاال عالوه بر نیروی 
انتظامی، مراکز و نهادهای اجتماعی،رئیس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان هم با انتقاد از عدم بی توجهی ها به ساماندهی معتادان متجاهر 
در کالن شــهر اصفهان گفت: این شــهر با کمبود کمپ و مرکز نگهداری 
معتادان روبه رو است.اسدا... جعفری  در جلسه شورای پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری کل استان، رفع آسیب های اجتماعی در سطح 

شــهر اصفهان را نیازمند عزم جدی مدیران و مسئوالن دانست و اظهار 
داشت: حل بسیاری از مشکالت استانی با تدبیر و عزم جدی مسئوالن 
قابل پیگیری و حصول نتیجه اســت.وی افزود: تکدی  گری در سطح 
خیابان های شهر سبب مخدوش شدن چهره فرهنگی و مذهبی اصفهان 
می شود و ساماندهی آن، عزمی همگانی و جدیت مسئوالن و نهادهای 
مربوطه را می طلبد و تنها با برگزاری جلســات متعدد رفع این معضل 
اجتماعی میسر نمی شود.رییس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد 
از عدم وجود مکانی مناســب برای نگهداری معتادان متجاهر تصریح 
کرد: استان اصفهان در رابطه با ساماندهی معتادان متجاهر به خصوص 
در بخش زنان با کمبود کمپ ها و مکان های مناســب موضوع ماده 16 
قانون مبارزه با مواد مخدر روبه رو است که با وجود زیرساخت الزم این 
امر، تجهیز این مراکز نیازمند همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان 

است.
هر چند هر مقام مسئول پس از انتقاد به این مسئله رفع آن را مستلزم 
همکاری تمام نهادها می داند؛ اما مشخص نیست چرا وقتی همه در 
مورد این کمبود اجماع نظر دارند حرکت و شتابی در مورد این نیاز دیده 
نمی شــود و این مشــکل مهم اجتماعی همچنان الینحل باقی مانده 

است.

ارقام،  و  آمار  این  به   هر چند در رسیدن اصفهان 
فاکتورهای زیادی دخیل است ولی بی شک عاملی که 
می تواند از شدت مرگ و میر در میان معتادان بکاهد، 
وجود کمپ های ترک اعتیاد و انتقال این افراد به مکان 

های امن برای نگهداری است

با مسئولان جامعه

نایب رییــس اول هیئــت  مدیــره ســازمان نظام 
پزشــکی اصفهان، اجــرای نســخه الکترونیک را 
کاله گشادی می داند که بر ســر مردم، قانون گذار و 
دســتگاه های نظارتی رفته و می گوید: پروژه بزرگ 
پرونده الکترونیک ســالمت با اجرای ناقص نسخه 
الکترونیک جایگزین شــد و دود آن به چشم مردم 
رفت. مصلحی  از اجرای نسخه الکترونیک به عنوان 
کاله گشــادی یاد کرد که بر ســر مردم و قانون گذار 

و دســتگاه های نظارتی رفته و افــزود: پروژه بزرگ 
پرونده الکترونیک سالمت را با اجرای ناقص نسخه 
الکترونیک جایگزین و به قول معروف گنجشــک 
را جای قنــاری رنگ کردیــم! درحالی که نســخه 
الکترونیــک جزئی از پرونده الکترونیک ســالمت 
است و نمی شــود نردبان را از پله آخر باال رفت.وی 
با بیان اینکه هم اکنون درصد کمی از مشکالت فنی 
نسخه نویسی الکترونیک رفع شده، گفت: این طرح 
مشکالت اساســی دارد، جامعه پزشکی و مردم نیز 
تحمل می کنند اما رضایتــی ندارند.مصلحی با بیان 
اینکه تکلیف اجرای این موارد در قانون بر عهده وزارت 
بهداشت گذاشــته شــده بود که باید زیرساخت ها، 

برنامه ریزی و الزامات و نیازهای اجرایی این اقدامات 
را انجام می داد، افزود: این اقدامات عالوه بر قانون، 
در بودجه های ســالیانه نیز آمده و ظرف 20 ســال 
گذشته می بایســت انجام می شد.نایب رییس اول 
هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه اراده ای برای اجرای قانون وجود ندارد، تصریح 
کرد: شعار ما خدمت رسانی بیشتر به مردم است، اما 
در عمل این اتفاق نمی افتــد، چون طبق قانون بیمه 
همگانی، باید حداکثر 30 درصد از هزینه ها از جیب 
مردم پرداخت شود، ولی در عمل 70 درصد از هزینه ها 
توسط مردم پرداخت می شود و سازمان های بیمه گر 

زیر بار نمی روند.

نایب رییس اول هیئت  مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان مطرح کرد:

کاله گشاد نسخه الکترونیک بر سر نظام سالمت

دوقلوهای آهو 
در پارک ملی کاله 

قاضی 
معاون محیط زیست طبیعی 
و تنــوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از ثبت نخستین تولد 
دوقلوهــای پــارک ملی کاله 
قاضی در سال جاری خبر داد 
و گفت: ایــن دوقلوها از گونه 
آهو هستند که تولد آنها توسط 

محیط بانان منطقه ثبت شد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:
خالی کردن حساب بانکی به بهانه ارسال جایزه

رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که از طریق برقراری تماس واتس آپی با یکی از 
شهروندان و معرفی وی به عنوان برنده صدا و سیما اقدام به خالی کردن حساب وی کرده بود، خبر داد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: درپی شکایت شهروندی مبنی بر اینکه شخصی ناشناس 
در پیام رســان واتس اپ با وی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد و ارســال لینک یک درگاه، مبلغ 70 
میلیون ریال از حساب وی به صورت غیرمجاز برداشت کرده است، رسیدگی به این موضوع در دستور کار 
کارشناســان قرار گرفت.وی افزود: پس از برقراری تماس در پیام رسان واتس اپ، فرد مورد نظر خود را 
روابط عمومی صدا و سیما و شاکی را برنده مسابقه معرفی کرده و به بهانه پرداخت هزینه ارسال جایزه، 
با ورود شاکی به درگاه پرداخت جعلی از طریق لینک معرفی شده، همه موجودی حساب وی برداشت 
شده است.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان ادامه داد: در بررســی های اولیه مشخص شد درگاه 
بانکی که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده بود درگاهی جعلی است که به وسیله آن اطالعات 
و موجودی حساب بانکی به سرقت رفته است و در نهایت کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی خود 
موفق به شناسایی فرد کالهبردار می شــوند.وی خاطرنشان کرد: افراد ســودجو اقدام به ایجاد کانال، 
صفحات تبلیغاتی یا درج آگهی جعلی با موضوعات جذاب و اغوا کننده می کنند و از کاربران فضای مجازی 
درخواست دارند برای دریافت کاال یا خدمات با پرداخت مبالغ اندک به آدرسی که خود آن را طراحی کرده 
است، مراجعه کنند. در واقع کاربر به درگاه جعلی پرداخت )فیشینگ( هدایت می شود و فرد سودجو اقدام 

به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی می کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان:
هیچ نقطه ای از استان اصفهان برای مفسدان امن نیست

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: هیچ نقطه ای از استان اصفهان برای مخالن نظم و امنیت 
و مفسدان اجتماعی و اقتصادی امن نیست.محمدرضا هاشمی فرد خاطرنشان کرد: تامین امنیت پایدار 
شرط یک زندگی سالم اجتماعی است، ناامنی قابل تحمل نیست و موجب سلب آرامش می شود و در دین 
اسالم برای برقراری امنیت پایدار تاکید فراوان شده است.هاشمی فرد با بیان اینکه امروز دشمن در حوزه ها 
و به اشکال مختلف به دنبال ناامنی هستند، خاظرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها به نفع مردم و نظام است، 
اما دشمن با سوءاستفاده از آن در حال برنامه ریزی است اما هوشیاری مردم دشمن را زمین گیر می کند.وی 
با بیان اینکه دشمن به دنبال برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی است، ادامه داد: مردم، مسئوالن و نیروهای 
مسلح باید اتحاد و انسجام داشته باشند. امروز حفظ امنیت عزم همگانی می طلبد و توجه نکردن به موضوع 
امنیت موجب انحالل جامعه می شود.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه نیروی 
انتظامی باید اقتدار داشته باشد تا مخالن اجتماعی احساس ترس کنند، تصریح کرد: به برکت نیروهای 
انتظامی، هیچ نقطه ای از استان اصفهان برای مخالن نظم و امنیت و مفسدان اجتماعی و اقتصادی امن 
نیست و برخورد قاطع و شبانه روزی پلیس با سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر و سالح و کاال انجام می شود.

کشف سه دستگاه تویوتا لندکروز قاچاق در مرکز تعویض 
پالک اصفهان

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از کشف سه دســتگاه تویوتا لندکروز قاچاق در مرکز تعویض 
پالک اصفهان اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی از کشف سه دستگاه تویوتا لندکروز 
فاقد اصالت و قاچاق در اصفهان خبرداد وگفت: با ذکاوت کارشناســان تعویض پالک اصفهان سه 
دستگاه تویوتا لندکروز فاقد اصالت و قاچاق به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.به 
گفته وی، شــهروندان  هنگام معامله خودرو مراقب باشند فریب دالالن سودجو بابت پیشنهادات 

وسوسه انگیز و نامتعارف را نخورند. 

وز عکس ر

اخبار

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت 
آموزش و پرورش:

طرح استاندارد سازی مدارس 
شاهد در کشور اجرایی می شود

خبر روز

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش 
و پــرورش گفت: طرح اســتاندارد ســازی 
مدارس شــاهد به منظور ارتقــای کیفیت و 
ایجاد سبکی منســجم در کشور اجرایی می 
شود. محمدرضا رزاقی در نشست تخصصی 
مدیران مدارس شاهد استان اصفهان افزود: 
مدارس شــاهد شــجره طیبه به معنی یک 
ریشه عمیق و یک تنه استوار است.وی یادآور 
شد: امروزه مســئولیت اجتماعی از جنس 
حاج قاسم ســلیمانی بر دوش ماست و آن 
مســئولیت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس 
شــاهد اســت به گونه ای که منجر به ارتقای 
کیفیت تحصیلــی دانش آمــوزان مدارس 
شــاهد شــود.مدیر کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان  نیز در این نشســت گفت: 
جایگاه ایثار و شــهادت بر کســی پوشیده 
نیســت و بنا بر فرموده رهبر معظم انقالب، 
شهیدان بی بدیل ترین تجارت جهان هستی 
را بــا خداوند انجام دادنــد و آن معامله یک 
فرد با خداونــد، با واالتریــن و باالترین کاال 
به نام جان شیرین انسان است.محمدرضا 
ابراهیمی افزود: این فکر، اندیشــه و فطرت 
انسان است که او را از سایر موجودات متمایز 
می کند و این فکر و اندیشه امانتی است به 
دست ما معلمان و ما می توانیم آن را شکل 
دهیم، بارور کنیم و به مســیر اصلی خودش 
برگردانیم.مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شــود که 
هم دانش آموز به هویــت دانش آموز بودن و 
هویت شاهد بودن و هویت منسوب به شهید 
و شــهادت و ایثار افتخار کند.وی تاکید کرد: 
این برنامه ریزی باید هم بــه صورت کالن و 
هم به صورت خاص صــورت پذیرد و به این 
منظور تالش مان باید بر آن باشــد که ایجاد 
هویت دینی در بیــن دانش آموزان و عالمان 
بیشتر شــود و اگر این هویت بخشی صورت 
پذیرد و ارتقا یابد، مبانی و ارزش های دینی و 

ایثارگری منتقل خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: یک وکیل سالم به هر قیمتی هر پرونده ای را قبول نمی کند قبل از قبول هر پرونده ای، آن پرونده را دقیق بررسی می کند و اگر 
به این نتیجه رسید با قبول این پرونده حقی از فردی ضایع می شود، حتی اگر برای پذیرفتن آن مبلغ زیادی به عنوان حق الوکاله پیشنهاد شود هم آن را نباید بپذیرد.علی 
اصفهانی در آیین چهل و ششمین تحلیف ششمین کارآموزان وکالت کانون وکالی استان اصفهان، اظهار کرد: اولین موردی که باید وکالیی که به تازگی به این حرفه وارد 
شده اند، درنظر بگیرند، این است که احترام به همکاران، موکالن، قضات، کارمندان دادگستری را یک اولویت اصلی بدانند. ما همیشه به کارآموزان قضایی توصیه می کنیم 
که در طول مدت خدمت خود طوری عمل کنند که نزد موکالن، اعضای هیئت مدیره کانون وکال و دستگاه قضا وجهه بدی از خود به نمایش نگذارند.وی افزود: صداقت و 
امانت داری یک اصل مهم برای وکیل و امر وکالت است به همین جهت وکال این امر را سرلوحه کار خود قرار دهند. احقاق حق باید دغدغه اصلی وکال باشد، یک وکیل سالم به 
هر قیمتی هر پرونده ای را قبول نمی کند به همین جهت از شما کارآموزان کانون وکالی استان اصفهان که به جمع وکالی دادگستری استان اصفهان می پیوندید، خواستارم 

قبل از قبول هر پرونده ای، آن پرونده را دقیق بررسی کنید.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:
وکال، ضمانت صدور حکم ندهند
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فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در نظر دارد که برای اولین بار فستیوال جایزه بزرگ مسابقات رشته های زیر مجموعه فدراسیون را همزمان با جشنواره تخصصی 
ورزش و سالمت در اصفهان برگزار کند. بزرگ ترین فستیوال بدنسازی کشور در رشته های فیزیک، فیتنس چلنج، فیتنس اسپرت آقایان، تک لیفت بانوان، پرس 
سینه آقایان، مچ اندازی و پاور لیفتینگ برای اولین بار در اصفهان همزمان با جشنواره تخصصی ملی ورزش و سالمت برگزار می شود. در واقع فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام در نظر دارد که فستیوال جایزه بزرگ مسابقات رشته های زیر مجموعه فدراسیون را از تاریخ ۹ الی ۱۲ خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان برگزار کند.این مسابقات به سبک نمایشگاه های بزرگ و روز دنیا و البته با حمایت بخش خصوصی خواهد بود. این رویداد تاثیرات بسیاری را به همراه 

دارد که می تواند در بخش اقتصادی و صنعت ورزش، تبادل و ارتباط بین فعاالن ورزشی و مصرف کنندگان و توزیع کنندگان محصوالت ورزشی موثر واقع شود.
به عبارتی برگزاری رویداد های ورزشی با اقتصادی نقطه عطفی برای صنعت ورزش است که مورد توجه دنیا قرار گرفته و تاثیرات بسیاری را در اقتصاد پویا و پایدار 
به جای می گذارد. با توجه به بزرگی این رویداد و تسهیالت مثبتی که می تواند داشته باشد نیاز به همراهی و حمایت همه جانبه دستگاه های ذی ربط است.رشته ها 

و جزییات جوایز این مسابقه به صورت رونوشت به تمام رؤسای هیئت های بدن سازی و پرورش اندام استان ها ارسال شده است.

برگزاری بزرگ ترین فستیوال بدنسازی در اصفهان
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برای سومین بار پیاپی؛ 

»امباپه« بهترین بازیکن لیگ فرانسه شد
ستاره جوان پاری سن ژرمن عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه را به خود اختصاص داد.کیلیان 
امباپه فصل بسیار خوبی را با پاری سن ژرمن پشت سرگذاشت. او با زدن ۲6 گل عنوان آقای گلی را 
در لیگ فرانسه به دست آورد و سهم بسزایی در دهمین قهرمانی پاری سن ژرمن داشت.این بازیکن 
جوان عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه را به خود اختصاص داد. این برای سومین سال پیاپی 
است که او بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه می شود.قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن تابستان پیش 
رو به پایان می رسد این در حالی است که او هنوز تمدید نکرده است.امباپه درباره آینده خود گفت: من 

تصمیمم را گرفته ام؛ اما اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن نیست، از همه شما تشکر می کنم.
 

»بنزما«لژیونر سال فوتبال فرانسه شد
مهاجم فرانسوی رئال مادرید به عنوان بهترین بازیکن فرانسوی که در خارج از این کشور بازی می کند، 
انتخاب شد.کریم بنزما فصل درخشانی را با رئال مادرید تجربه می کند. این بازیکن فرانسوی در اوج 
دوران آمادگی خود به سر می برد. او در رقابت های اللیگا عنوان آقای گلی را به دست آورد و بیشترین 
پاس گل را هم داشت تا رئال با اقتدار جام قهرمانی را باالی سر ببرد.بنزما در لیگ قهرمانان اروپا هم 
نمایش خیره کننده ای داشته و با اقتدار در صدر جدول رده بندی بهترین گلزنان قرار دارد. درخشش 
بنزما باعث شد تا به عنوان بهترین بازیکن فوتبال فرانسه که در خارج از لیگ این کشور بازی می کند، 

انتخاب شود.بنزما بیشترین شانس را برای توپ طالی ۲۰۲۲ دارد.
 

غیبت »مسی« و »نیمار« در ترکیب تیم منتخب لیگ فرانسه!
در ترکیب منتخب فصل جاری لیگ فرانسه نامی از لیونل مسی و نیمار به چشم نمی آید. لیگ فرانسه با 
قهرمانی پاری سن ژرمن به پایان رسید و ترکیب تیم منتخب فصل لیگ فرانسه اعالم شد.نکته جالب 
اینکه در این ترکیب نامی از لیونل مسی و نیمار به چشم نمی آید. این درحالی است که هر دو بازیکن 

سهم بسزایی در قهرمانی پاری سن ژرمن داشتند.

لواندوفسکی: 

جدا می شوم چون پیشنهاد تمدید نداشتم
مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ از دلیل خود برای جدایی از این تیم ســخن به میــان آورد.روبرت 
لواندوفسکی در آستانه جدایی از بایرن مونیخ قراردارد. این بازیکن لهستانی درباره آینده خود گفت: 
من هیچ پیشنهادی از سوی باشگاه بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد نداشته ام و به همین خاطر از تیم 
جدا خواهم شد.بارسلونا جدی ترین مشتری لواندوفسکی است و به نظر می رسد که او فصل بعد با 

پیراهن آبی اناری به میدان خواهد رفت.

حضور  بارسلونا در سوپرکاپ اسپانیا قطعی شد
بارسا با تساوی در زمین ختافه موفق شد رتبه دومی خود در اللیگا را قطعی کند.این تیم پس از برتری 
3-۱ برابر سلتا در یک قدمی قطعی کردن رتبه دومی خود در اللیگا قرار گرفته بود و به تنها یک تساوی 
در بازی برابر ختافه نیاز داشت که به آن هم رسید. کسب سهمیه و سپس دوم شدن، دو هدف اصلی 
ژاوی در بارسلونا بود که به آن دست یافت. البته اگر بارسا بازنده می شد هم با توجه به تساوی اتلتیکو 
و سویا، به رتبه دوم دست پیدا می کرد. سویا نیز با همین تساوی رتبه چهارمی و کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان را قطعی کرد. به این ترتیب سوپرکاپ اسپانیا ژانویه ۲۰۲3 در عربستان با حضور رئال، بارسا، 

بتیس و والنسیا برگزار خواهد شد.

فرمول قهرمانی استقالل اینجاست؛

رکورد باورنکردنی پرسپولیس بعد از 6 سال

بدون حتی یک هفته صدرنشــینی؛ این آمار ناامیدکننده تیمی است 
که رقیب آبی پوش را بر بام فوتبال ایران نشاند.پرسپولیس در 5 سال 
گذشته بیشــترین تعداد هفته صدرنشینی را تجربه کرد و پس از لیگ 
پانزدهم، عموما جایگاه نخست را از هفته نخست به دست آورد و با حفظ 

آن تا هفته های پایانی، جام را کسب کرد.
اما آنچه در لیگ بیست و یکم رقم خورد، دقیقا عکس الگوی قهرمانی 
پرسپولیس بود. سرخ پوشــان پایتخت در طول فصل هرگز به جایگاه 
نخســت نرســیدند و ۱7 هفته در جایگاه دوم منتظر لغزش استقالل 
نشستند و در لحظه لغزش، نتوانست اختالف را به حدی برسانند که تا 

هفته پایانی امیدوار به جبران باشند.
آخرین باری که پرسپولیس نتوانســت در طول یک فصل صدرنشین 
شود، لیگ چهاردهم بود. زمانی که تیم تحت هدایت علی دایی، حمید 
درخشــان و برانکو ایوانکوویچ، روزهای ناامیدکننده ای را سپری کرد و 
در آخر با رتبه هشتمی به کار خود در لیگ ایران خاتمه داد. آنها تا هفته 

بیست و ششم فصل بعدی هم در حسرت صدر بودند.
اســتقالل تنها در ۲ هفته نخســت بین دو تیم باالی جــدول نبود؛ اما 
شاگردان گل محمدی برای 4 هفته از بین چهار تیم باالی جدول کنار رفت 
و در نهایت نیز همین نتایج پرفراز و نشــیب باعث شد تا آنها در کورس 

قهرمانی از رقیب جا بمانند.
در مجموع استقالل با ۲۲ هفته صدرنشینی، جام را باالی سر می برد و 
سپاهان با 6 هفته صدرنشینی، در جست وجوی عنوان نایب قهرمانی 
خواهد بود. آلومینیوم و گل گهر نیز دو شــگفتی سازی هستند که این 

فصل صدر را تجربه کردند.
فصل گذشته پرسپولیس ۱۱ هفته صدرنشــین بود و حاال آبی پوشان 
دو برابر تیم قهرمان یحیی در جایگاه نخست بوده اند. در لیگ نوزدهم 
قرمزها ۱5 هفته صدرنشــین بودند و به شکلی جالب در نیم فصل اول 
هرگز به صدر نرسیدند؛ اما در آخرین بازی تحت هدایت کالدرون، او تیم 

را در رتبه نخست تحویل داد.
در آخرین فصل حضور برانکو پرسپولیس ۱4 هفته صدرنشین بود ولی 
بهترین رکورد قرمزها که از آمار کنونی استقالل هم بهتر است، مربوط به 
لیگ شانزدهم و هفدهم می شود. جایی که تیم برانکو ایوانکوویچ ۲5 
هفته بر بام فوتبال ایران قرار گرفت و صدر را به هیچ تیمی نداد. به عبارتی 

پرسپولیس در دوران برانکو 76 هفته صدرنشینی را تجربه کرد.
قرمزهای پایتخت در این سال های پرافتخار ۱۰۲ هفته صدرنشین بودند 
و حاال استقالل پس از ۲۲ هفته صدرنشینی، باید 8۰ بازی دیگر از آغاز 
لیگ بیست و دوم این جایگاه را حفظ کند تا به رکورد پرسپولیس برسد.

خبر روز

منتظر مثلث طارمی، نیمار و مسی باشید
یک نشریه پرتغالی از احتمال پیوســتن مهدی طارمی همراه ســرمربی خود به تیم پاری سن 
ژرمن خبر داد.بعد از اینکه پورتو در رقابت های لیگ برتر پرتغال به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، 
سرجیو کونسیسائو بابت انتخاب طارمی از سوی این باشگاه تمجید شد. او با خرید مهاجم ایرانی 
توانست بهترین خرید سال های اخیر 
پورتو را انجام دهــد. هر چند طارمی در 
نخستین فصل خود در پورتو نتوانست 
مانــع از قهرمانی اســپورتینگ در لیگ 
پرتغال شود، اما در فصل دوم به خوبی 
در سیســتم مــورد نظر کونسیســائو 
سرمربی جوان تیم جا افتاد و توانست 
در دیدار های زیادی روی امتیازاتی که 

پورتو جمع آوری کرد،اثرگذار باشد. 
چندی پیش خبری آمد که کونسیسائو 
یکی از گزینه های مد نظر پاری ســن ژرمن برای فصل بعد است و حاال احتمال همراهی طارمی 
با ســرمربی این تیم برای رفتن به فرانسه به گوش می رســد. اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم 
منتظر همبازی شدن طارمی با مسی و نیمار باشیم. پاریســی ها که از عملکرد پوچتینو سرمربی 
تیم خود ناراضی هستند ابتدا به ســراغ زیدان رفتند، اما او به دنبال حضور روی نیمکت تیم ملی 
فرانسه است و حاال گفته می شــود گزینه های آن ها به جز کونسیسائو، آنتونیو کونته، یواخیم لوو 

و تیاگو موتا هستند.
حتی ســایت اکسپرســو پرتغال در گــزارش خــود راجع بــه عملکــرد کونسیســائو در پورتو 
نوشت:کونسیسائو به خوبی از داشــته های خود در طول فصل برای رســیدن به  عنوان قهرمانی 
اســتفاده کرد و در این راه مهــدی طارمی، لوئیــس دیاز و البته اوانیلســون نقــش مهمی در 
موفقیت های این تیم ایفا کردند. او حاال این فرصت را دارد تا در فینال جام حذفی هم به موفقیت 

برسد و با دبل فصل را به پایان برساند.
 

نایب رییس فدراسیون کشتی:

مربی ام می گفت نمازت را در رختکن بخوان
نایب رییس فدراسیون کشــتی گفت: مرحوم زارع به من می گفت وضو بگیر و در رختکن نمازت 

را بخوان و در را هم نبند.
حمید سوریان با اشاره به صحبت های رییس فدراسیون کشتی در مورد اخالق مداری در کشتی 
اظهار کرد: خدا عبدا... زارع مربی من را بیامرزد، ایشــان به مــن می گفت وضو بگیر و در رختکن 
نمازت را بخوان و درب را هم نبند، یک بار که من درب رختکن را بستم به من گفت، بگذار تا سایر 

کشتی گیران نیز از این کار الگو بگیرند.
دومین جلســه  مجازی )وبینار( رییس فدراسیون کشــتی با مربیان سراسر کشور، روز یکشنبه 
در محل فدراسیون کشتی برگزار شد و در این جلسه علیرضا دبیر و حمید سوریان رییس و نایب 
رییس فدراســیون به صورت مســتقیم با مربیان کل کشــور به گفت وگو پرداختند و به برخی از 

سواالت آن ها پاسخ دادند.
سوریان با بیان اینکه ورزش کشتی وام دار مربیان اســت، گفت: مربیگری در باشگاه کار سختی 
است، خود من تجربه  کوتاهی در این مورد داشتم، اما از پس آن برنیامدم و خدا به شما مربیان 
عزیز ســالمتی و عزت بدهد که با عشــق و عالقه تمام کار می کنند. دارنده 7 مدال طالی کشتی 
فرنگی المپیک و جهان گفت: بزرگی در کشتی این است که اخالق مدار باشید وگرنه اگر ۱۰ مدال 
طالی المپیک و جهان هم داشــته باشــید و اخالق و جوانمردی در رفتار و کار شما نباشد، هیچ 

ارزشی ندارد.

چهره ها

عربستان به میزبانی جام 
ملت های آسیا پشت پا زد

با اعالم منابع رسمی عربســتان، در حالی که 
پس از انصراف چین کشــورها در پی کســب 
امتیاز میزبانی جام ملت های آســیا هستند، 
این کشــور درخواســتی برای میزبانی ندارد.
جام ملت های آسیا ســال ۲۰۲3 باید به جای 
چین به دنبال میزبانی جدید باشد و حاال برخی 
کشورها از فرصت استفاده کرده و در پی گرفتن 
امتیاز میزبانی هستند اما با اعالم منابع رسمی 
عربستان این کشــور قصد گرفتن میزبانی را 
ندارد. پس از انتخاب چین به میزبانی در تاریخ 
5 ژوئن ۲۰۱۹ در نشســت فوق العاده مجمع 
عمومــی در پاریس، قرار بود ایــن رقابت ها از 
۱6 ژوئن تا ۱6 جوالی ۲۰۲3 در ۱۰ شــهر چین 
با حضور ۲4 تیم برگزار شود.این کنفدراسیون 
در بیانیه ای اعالم کــرد: پــس از رایزنی های 
گسترده با فدراسیون فوتبال چین، این کشور 
به کنفدراســیون فوتبال آســیا از عدم توانایی 
خــود در میزبانی جام ملت های آســیا ۲۰۲3 
اطالع داد.شرایط استثنایی ناشی از همه گیری 
)کووید-۱۹( باعث شــد چین از حق میزبانی 
چشم پوشی کند. تقریبا تمام رویداد های بین 
المللی برنامه ریزی شده در چین از زمان ظهور 
»کووید« در شــهر ووهان در اواخر سال ۲۰۱۹ 
لغو شده است.تیم های چین )میزبان سابق(، 
ژاپن، سوریه، قطر، کره جنوبی، استرالیا، ایران، 
امارات، عربستان سعودی، عراق، عمان، ویتنام 

و لبنان به این مسابقات راه یافتند.
مهم ترین تمرکز فدراســیون فوتبــال، ایجاد 
استادیوم های جدید در تعدادی از مناطق اصلی 
و تقویت زیرساخت ها برای کسب میزبانی های 
آینده اســت. با این وجود مسابقات بعدی که 
برای ژوئن )۲۰۲3( برنامه ریزی شده به دلیل 
هوای گرم و رطوبت زیاد، به کشــور های غرب 
آسیا می رسد.گزینه اول به جای چین، کشوری 
از شــرق خواهد بود. ممکن است کره جنوبی 
یا حتی ژاپن باشد، اما این به تمایل هر یک از 
آن ها برای میزبانی مسابقات قهرمانی به دلیل 
کمبود زمان نیز مربوط می شود، زیرا در تاریخ 
برنامه ریزی شده برای راه اندازی آن، فقط »۱3« 

ماه باقی مانده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مشارکت ستارگان 
کشتی ایران در 
پویش نذرخون

مدیــران، کادر فنــی و ملــی 
پوشان کشــتی در واحد سیار 
اهدای خون مســتقر در خانه 
کشــتی حضور یافتند و خون 

اهدا کردند.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان گفت: در ابتدای سال 
همه رشته ها در جلســه ای با هیئت مدیره بررسی 
می شود که با توجه به اعالم باشــگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان و مصوبه هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
دیگر در فوتســال و بســکتبال فعالیتی نخواهیم 

داشت.
محمدرضا ساکت در خصوص شــایعاتی مبنی بر 
انحالل تیم فوتسال سپاهان، اظهار کرد: در ابتدای 
سال همه رشــته ها در جلســه ای با هیئت مدیره 
بررسی می شــود که با توجه به اعالم باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان و مصوبه هیئت مدیره باشــگاه، 

دیگر در رشته فوتسال فعالیتی نخواهیم داشت.
وی در رابطه با ادامه تیمداری در بسکتبال، تصریح 
کرد: باشگاه ســپاهان در گذشــته تیم بسکتبال 
نداشت و به صورت موقت فعالیت داشتیم. چون 
محور فعالیت این رشته در باشگاه ذوب آهن است، 
سیاست هیئت مدیره هم این بود که در بسکتبال 
دیگر فعالیتــی نکنیم. درواقع در رشــته هایی که 
سیاست باشگاه است، تیمداری و سرمایه گذاری 

خواهیم کرد.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در پاســخ به سوال 
خبرنگار ایمنا، مبنی بر اینکه هیئت مدیره باشگاه 

درخصوص فعالیت چه تیم هایــی به جمع بندی 
رســیده اســت، خاطر نشــان کرد: در رشته های 
والیبال، ووشــو، تیراندازی با اســلحه، دوچرخه 
ســواری، شمشــیر بازی، فوتبال آقایان و بانوان، 
هندبال آقایــان و بانوان تیــم داری می کنیم و در 
رشته های استانی و صنعت فوالد هم لیست بلندی 

داریم که تا آخر اردیبهشت اعالم می شود.

با تصویب هیئت مدیره و با اعالم مدیرعامل باشگاه سپاهان:

پایان کار سپاهانی ها در فوتسال و بسکتبال

فوتبال ایران دوباره بدون تماشاگر؛

همان همیشگی!
تمام مســابقات فوتبال ایران بدون حضور تماشاگران 
برگزار خواهد شد. حدودا چند هفته از برگزاری بازی های 
فوتبال ایران در لیگ های برتر، دســته یک، دسته دو و 
دسته سه با حضور تماشــاگران در ورزشگاه های ایران 
می گذرد و تماشاگران نیز با اســتقبال فوق العاده شان 

جذابیت و زیبایی فوتبال  را بیشتر از همیشه کردند.
حاال گفته می شــود در فاصله کمتر از چهار هفته تا پایان 
دیدارهای فوتبال ایران، باز هم کرونا و شدت آن دلیلی 
شده تا مســابقات فوتبال  ایران که مدت زیادی نیست 
رنگ تماشــاگران را به خــود دیده، دوباره به ســیاهی 
سکوها مبدل شــده و بازی ها بدون حضور تماشاگران 

برگزار شود.
به گــزارش روابط عمومی هیئت فوتبال اســتان گیالن، 
با اســتناد به ابالغیه ارســالی وزارت کشــور و ضرورت 
تثبیت شرایط کنترل شده کرونا و با نظر به اینکه در اکثر 
ورزشگاه های کشور رصد شده که رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی انجام نگرفته اســت، با عنایت به وضعیت 
شکننده بیماری کرونا و ضرورت اقدامات سلبی، ایجابی 
و تثبیت وضعیت موجود، رعایت دستورالعمل وظایف، 
الزامات و فرآیندهای برگزاری مســابقات ورزشــی در 
شرایط کرونا با تماشــاگران ابالغ گذشته ضروری بوده 
است؛ بنابراین در صورت برقرار نبودن ارتباط سامانه های 
فروش بلیت الکترونیکی با سامانه ایران من، برگزاری 

هرگونه مسابقه با حضور تماشاگر ممنوع است.
بر این اساس در صورت عدم فروش بلیت الکترونیکی و 
استعالم تزریق دو دوز واکسن کرونا از سامانه ایران من، 
حضور تماشاگران در تمام لیگ های برتر، یک، دو و سه 

در ورزشگاه ها ممنوع است.
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نصف جهان، رنگین کمان جشنواره های فرهنگی می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: ضروری اســت که فقط در مرکز استان 
متمرکز نشویم و جشنواره هایی در سطح بین المللی و ملی و منطقه ای داشته باشیم و اصفهان را 

به عنوان رنگین کمانی از جشنواره ها بدرخشانیم.
اصغر آذربایجانی در خصوص برنامه های خود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار داشت: آنچه که اصفهان امروز از آن رنج می برد تغییر ذائقه زیست بوم است. اگر ما مسیر 
توسعه و پیشرفت اصفهان را در ریل درست زیست بوم قرار دهیم که آن هم زیست بوم فرهنگی 
است، می توانیم اصفهان را مثل گذشته دردانه ای در تمام جهان بدانیم. اگر اصفهان را نصف جهان 

برای ما به یادگار گذاشتند ما نیز برای آیندگان و نسل بعد به یادگار بگذاریم.
وی ادامه داد: قطعا با تربیت نسل جدید و کشف استعدادها و تربیت پروری جوانان و نوجوانان 

هنرمند این شرایط را برای استان مهیا می کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه شهرستان ها بسیار مهم هستند، 
گفت: ضروری است که فقط در مرکز استان متمرکز نشویم و جشنواره هایی در سطح بین المللی 

، ملی و منطقه ای داشته باشیم و اصفهان را به عنوان رنگین کمانی از جشنواره ها بدرخشانیم.
 

تخفیف 99درصدی عوارض هتل سازی در اصفهان
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تعرفه مربوط به ساخت و ساز هتل و مهمان پذیر در 
قالب تعرفه صنعتی و با نزدیک به ۹۹ درصد تخفیف و تنها معادل یک درصد عوارض صنعتی در 

جلسه اخیر شورا به تصویب رسید.
علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از چهل و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: الیحه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل ها و مهمان پذیرها نقطه 

عطف جلسه شورای شهر بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به دغدغه های اعضای شورا و شهرداری در جهت توسعه گردشگری در 
اصفهان و افزایش درآمدهای شهری ناشی از این صنعت، دومین مصوبه در این رابطه که اصالح 

مصوبه قبلی به درخواست اداره کل میراث فرهنگی بود، در دستور کار قرار گرفت.
صالحی ادامه داد: بر این اساس شورا و شــهرداری تقریبا از تمام عایدات خود از ساخت و ساز 
ناشی از حوزه هتل و مهمان پذیر چشم پوشی کردند و تعرفه مربوط به این ساخت و ساز را در قالب 
تعرفه صنعتی و با نزدیک به ۹۹ درصد تخفیف و تنهــا معادل یک درصد عوارض صنعتی تصویب 

کردند، البته این موضوع تبصره های توضیحی هم دارد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: این مصوبه گام بلند مدیریت شهری در تداوم 
مسیری است که از گذشته و ادوار قبل وجود داشت تا حسن نیت خود را در این مسیر ثابت کرده 
باشیم؛ منتظر هستیم سایر گروه های متولی گردشگری نیز به میدان بیایند و بتوانیم تحول قابل 

توجهی در این حوزه را شاهد باشیم.
 

انتشار فراخوان همایش فصلی »به ساعت اصفهان«
فراخوان همایش فصلی »به ساعت اصفهان« ویژه شاعران استان منتشر شد.

حوزه هنری استان اصفهان فراخوان همایش فصلی »به ساعت اصفهان« را به شرح ذیل منتشر 
کرد.

این فراخوان محدودیت سنی ندارد و شــعر در تمامی قالب ها پذیرفته می شود. موضوع بخش 
اصلی آزاد است و موضوع بخش ویژه امام رضا علیه السالم است. هر شاعری می تواند حداکثر 
دو شعر به دبیرخانه همایش ارسال کند و آثار تکراری از داوری کنار گذاشته می شود.آخرین مهلت 
ارسال آثار ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود. عالقه مندان می توانند آثار خود را به شماره واتساپ دبیرخانه 

همایش فصلی ۰۹۳۸۴۱۲۶۶۵۳ ارسال کنند.

در انتظار یک نوش داروی دیگر بعد از مرگ سهراب؟

رخت ناایمن بر تن بازار اصفهان

بازار اصفهان یکــی از میراث  برجامانــده عهد صفــوی و از قدیمی ترین و 
بزرگ ترین بازارهای خاورمیانه به شــمار می رود که نگهداشــت آن به یک 
چالش بزرگ برای مســئوالن تبدیل شده اســت و به جهت بافت قدیمی 
و تاریخی، مجوزهای الزم برای ایمن ســازی آن از ســوی دســتگاه های 
متولی صادر نمی شود.بررســی ها در خصــوص ایمنی بــازار اصفهان که 
عمری بیش از چهار قرن دارد، نشان داده اســت که برای تحقق این مهم، 
چند دســتگاه حاکمیتی از جمله میراث فرهنگــی، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و شهرداری و راه و شهرســازی نقش دارند و تنها در صورت تعامل و 
هماهنگی این دســتگاه ها ایمنی بازار برقرار می شود، اما همچنان به علت 
نبود هماهنگی بین دستگاهی شاهد شرایط ناایمن بازار اصفهان هستیم. 
بررســی ایمنی تک تک مغازه های بازار، لزوم انتقال واحدهای طالسازی 
به دلیل مخاطرات کار با کپسول گازی و اســید به محلی مناسب، رفع سد 
معبر کسبه و کاستی های امدادرسانی در صورت وقوع حریق و ساماندهی 
کابل های تارعنکبوتی ســقف بازار از موضوعات مهمی است که بنا بر تاکید 
مســئوالن به ایمن شــدن بازار اصفهان کمک می کند.هفته گذشته، وقوع 
حادثه آتش سوزی در یک انبار نسبتا بزرگ بلور و چینی در نزدیکی بازار میدان 
امام )ره( بار دیگر هشــدار جدی برای ناایمنی بازار بزرگ اصفهان به تمام 
دستگاه های متولی بود، هر چند نیروها و امکانات آتش نشانی از دو ایستگاه 

۹ و ۱۷ به محل حادثه اعزام شدند و به دلیل وسعت زیاد آتش این انبار به طور 
کامل از بین رفت.اگرچه انتظار می رود ایمنی بازار، این اثر تاریخی گران بهای 
نصف جهان با محوریت میراث فرهنگی و در کوتاه مدت صورت گیرد، اما بافت 
تاریخی آن ایمن سازی را با حساسیت های زیادی مواجه کرده است.علی 
قاسم زاده، شهردار اصفهان در پی حادثه ای که به تازگی در بازار اصفهان اتفاق 
افتاد، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سیم کشی برق و مشکالت زیرساختی 
بازار، اظهار کرده بود: »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 باشــیم؛ کسبه بازار باید مشکالت 
فنی، برق و تاسیســات محل فعالیت و انبار کسب وکار خود را برطرف کنند 
و در مغازه و انبارهای خود کپسول اطفای حریق داشته باشند. بازاریان باید 
استانداردهای کسب وکار را رعایت کنند، معبر بازار را باز بگذارند و از قرار دادن 
ویترین مغازه ها در مســیر تردد خودداری کنند زیرا در صورت وقوع حادثه 

امکان تردد خودروهای امدادی و آتش نشان وجود ندارد.«

کسبه، مسئوالن را مقصر ناایمنی بازار می دانند
حسین آقابزرگی در بازار بزرگ میدان امام )ره( مغازه فروش پوشاک دارد، 
بازاریان را با هر گونه اجرای طرح برای ایمنی بازار موافق و همراه می داند 

و تعلل در این اقدام را به گردن میراث فرهنگــی و اداره برق می اندازد و 
می گوید: ۵۰ سال پیش شاهد حضور و تردد ماموران در طاق بازار و خود 
میدان و در فواصل نزدیک به هم نیز شاهد ایست و بازرسی در طول بازار 
بودیم، اما امروزه هیچ کدام از این موارد را شــاهد نیستیم و فقط هر گاه 
حادثه ای اتفاق می افتد مسئوالن دستگاه های مختلف رخ می نمایند.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی اجازه تغییر ساختار به جهت ایمن سازی 
را نمی دهد، می افزاید: تمام معابر منتهی به بازار اصفهان باریک است و 
شهرداری راهی را برای ورود خودروهای امدادی از جمله آتش نشانی به 
داخل بازار باز نکرده است.اکبر آدم زاد، چرم فروشی که بیش از ۶۰ سال 
اســت در چند قدمی میدان امام )ره( در یک مغازه بســیار قدیمی و با 
برق کشی غیرایمن، مشغول به کار است، می گوید: برای ایمنی مغازه ها 
هیچ اقدامی صورت نگرفته است و شهرداری با گذاشتن میله ها در مسیر 
ورودی به بازار، مانع اصلی ورود خودروهای آتش نشــانی به بازار است؛ 
مغازه داران که نمی توانند مغازه های خود را خراب کنند و مسیر را برای ورود 
آتش نشانی باز کنند، بنابراین شهرداری باید با جریمه کردن بازاریانی که 

سد معبر کردند، راه را باز کند.

بازارِ پرخطر
ابراهیم مطلبــی، مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان که بازار میدان امام )ره( را از نظر ایمنی پرخطر می داند، 
می گوید: بازار اصفهان به جهت بافت فرسوده و قدیمی که دارد، همچنین 
نبود دسترســی ها، موانع موجود در بازار، سد معبرها، تغییر کاربری ها و 
انبارهای مخفی باعث شده است که بازار به پرخطرترین مکان تبدیل شود.

وی، نبود ایمنی در بازار بزرگ اصفهان را در حدی دانست که اگر حادثه ای 
همچون تبریز و پالسکو رخ دهد با شرایط بسیار سختی مواجه خواهیم 
شد، کما اینکه هریک از پنج فقره آتش سوزی به وقوع پیوسته در شش 
ماهه اخیر ممکن بود به فاجعه تبدیل شود.وی تصریح می کند: در صدد 
اجرای طرح ساماندهی بازار همچون تبریز و کشیدن خطوط تردد با عرض 
ســه متر در میانه بازار اصفهان بودیم تا ۷۰ سانتی متر نیز برای چیدمان 
کاالی مغازه  ها قرار دهیم، اما بازاریان همچون گذشته همکاری نداشتند، 
همچنین نبود ساماندهی ترافیکی بازار و وجود سد معبرهای فراوان مانع 

از امدادرسانی مناسب آتش نشانان می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
اشاره به ایمن سازی ســقف، کف و دیواره های بازار طی چند سال اخیر 
توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری، می افزاید: با اجرای پروژه 
»میدان تا میدان« در حال حاضر کف بازار سنگ فرش شده است و دیگر 
مشــکلی در تردد وجود ندارد و ایمن سازی ســقف بازار نیز آغاز شده و 
بخش هایی از آن انجام شده است، زیرا مصالح دیواره های بازار در بعضی 

نقاط در حال ریزش است.
آتشپاد دوم مطلبی ادامه می دهد: خاموش کننده های بازار گاهی مدت ها 
بدون شارژ مانده است و نه میراث فرهنگی و نه کسبه بازار مسئولیت آن 

را تقبل نمی کند.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفت: 
اصفهان قابل مقایسه با دیگر استان ها نیست و در 
حقیقت اولین اســتان در حوزه شرکت های دانش 
بنیان، اشــتغال و تولیدات دانش بنیان اســت و 
امیدواریم بتواند به عنــوان قطب این نوع تولیدات 
و شرکت ها قلمداد شود.محمد نورصالحی با اشاره 
به ضرورت پررنگ کردن نقــش اصفهان به عنوان 
قطب شــرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: از زمان 
شروع فعالیت شورای ششم اصفهان برای توسعه 

تولیدات دانش بنیان و کمک به استقرار شرکت های 
دانش بنیــان در اصفهان در تالش هســتیم.وی با 
بیان اینکه در اصفهــان به دلیل مشــکالتی مانند 
کمبود آب، مسائل زیست محیطی و هوا نمی توانیم 
برنامه ای برای توسعه صنایع بزرگ داشته باشیم، 
ادامــه داد: قطعا توســعه صنایــع دانش بنیان با 
ویژگی هایی از جمله وابسته نبودن به آب و نداشتن 
آالیندگی می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و زمینه 
اشــتغال زایی خوبی را برای جامعه نخبگان فراهم 
می کند.رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
تاکید بر اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان »سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی« 
نام گذاری شده است، گفت: شورای ششم اصفهان 

نیز در برنامه های خود پیگیر دستیابی به این مهم 
است و با تاکیدی که از سوی مقام معظم رهبری و 
مقامات دولتی در مورد این مسئله شده است، قطعا 
این موضوع به عنوان اولویت در برنامه های مدیریت 
شهری قرار دارد.وی با بیان اینکه برخورداری استان 
اصفهان از دانش بنیان هــا ویژگی منحصر به فردی 
اســت، تصریح کرد: در واقع اصفهان اولین استان 
در حوزه اشــتغال و تولیدات دانش بنیان اســت، 
در حــال حاضر حدود ۱۰ درصد شــرکت های فعال 
دانش بنیان در اصفهان مســتقر هســتند، شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهان از ســال ۱۳۷۲ محل 
استقرار شرکت های دانش بنیان بوده و فعالیت خود 

را با محور فناوری آغاز کرده است.

رییس شورای شهر تاکید کرد:

ضرورت تبدیل اصفهان به قطب شرکت های دانش بنیان

معاون استانداری:

مداحان اهل بیت)ع( زبان گویای مردم هستند
محمدرضا جان نثاری، معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در دیدار با جمعی 
از مداحان و اعضای تشکل های مداحی استان اصفهان با اشاره به ویژگی های روضه امام حسین 
)ع( در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، اظهار داشت: ظرفیت مجالس حسینی فرصتی برای جذب 
جوانان است و برای این منظور الزم است در ایجاد شور و نشاط مجالس حسینی و برافراشتن پرچم 

و اقامه عزاداری حسینی اهتمام داشته باشیم.
وی ادامه داد: دشمن برای سوق دادن جامعه به سمت ضدفرهنگ ها برنامه ریزی دارد و الزم است 
هیئت های مذهبی نیز برنامه ریزی داشته باشند و همان طور که برای بزرگداشت عزا برنامه داریم، 
برپایی جشن اهل بیت)ع( را نیز در دستور کار قرار دهیم. جان نثاری تصریح کرد: باید دست مداحی 
که به صورت هفتگی یا ماهانه جوانان را جذب می کند و زمینه کسب معرفت دینی و شور حسینی را 
در آن ها به وجود می آورد، به گرمی فشرد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با 
بیان اینکه مجالس حسینی در طول تاریخ همواره توسط مردم اداره شده است و خواهد شد، تصریح 
کرد: البته دولت و دســتگاه های دولتی نیز وظیفه دارند با مانع زدایی و فراهم کردن زمینه کاهش 
هزینه های هیئت های عزاداری و مجالس حســینی از آنها پشــتیبانی کنند.وی خاطر نشان کرد: 
همانگونه که امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب بارها بیان کرده اند، انقالب اسالمی میوه و ثمره 
هیئت های مذهبی و در امتداد قیام حسینی است.جام نثاری همچنین بر شناسایی ظرفیت های 
مکانی دستگاه های دولتی به منظور قرار دادن این ظرفیت ها در اختیار هیئت های مذهبی در دهه 

محرم تاکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به دغدغه مداحان در خصوص مسائل معیشتی جامعه، اظهار کرد: اجرای طرح »مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها« تنها راه پیش روی دولت است زیرا رویه قبلی فسادآور بود.وی خاطر نشان 
کرد: بر همین اساس الزم بود دولت بدون اتالف وقت و در عین حال عاقالنه و با همت بلند و رعایت 
تمام جوانب، طرح را اجرا کند و قطعا میزان دخل و خرج مردم نســبت به گذشــته متفاوت و بهتر 
می شود.جان نثاری با بیان اینکه دغدغه دولت پیشــگیری از سرایت گرانی ها به اقالم دیگر است، 
تصریح کرد: بر همین اساس تعداد گشــت های نظارتی با بهره گرفتن از ظرفیت بسیج هفت برابر 
شده است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: مداحان اهل بیت 
)ع( زبان گویای مردم هســتند و نباید از بیان دغدغه های معیشتی مردم و انتقال آن به مسئوالن 
خودداری کنند زیرا از نگفتن مشکالت، گره ای باز نمی شود.همچنین در این جلسه برخی از مداحان 
اهل بیت )ع( استان اصفهان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص مباحث مذهبی، 
معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.ضرورت پیاده شدن مدیریت و حکومت داری 
بر مدار نهج البالغه، نگاه توام به معاد و معاش جامعه، بهره گرفتن از ظرفیت هیئت ها و مداحان در 
تســهیل گری اجتماعی، توجه به فرصت اربعین و راهپیمایــی آن در اصفهان، افزایش هزینه های 
مجالس عزاداری و برنامه ریــزی برای کاهش این هزینه ها، ضــرورت در اختیار قرار دادن اماکن 
دولتی دارای امکان برگزاری مجالس عزاداری در مناســبت های مذهبی، توجه به جایگاه محرم و 
صفر در تحول آفرینی در جامعه، آمادگی اســتفاده از ظرفیت هیئت های مذهبی در نظارت بر بازار، 
تشدید نظارت بر اصناف و جلوگیری از تخلفاتی مثل گران فروشــی از جمله مواردی بود که در این 
جلسه مطرح شد.از دیگر مباحث گفته شده توسط مداحان نیز می توان به تاکید بر تداوم عهد و پیمان 
مداحان با راه امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب، ضرورت اطالع رسانی بیشتر دولت در خصوص 
طرح جدید اقتصادی و پرهیز از عجله در اجرای این طرح، برخورد قاطع نظام با متخلفان اقتصادی، 
حمایت و پشتیبانی معنوی از مداحان، برنامه ریزی و مقابله فرهنگی با برخی مظاهر ضدفرهنگی 
مانند بی حجابی، ایجاد فرصت عادالنه در رســانه ملی برای مداحان، ایجاد اتاق فکر و استفاده از 
ظرفیت مداحان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، استمرار جلسات معاون استاندار با مداحان، 

ضرورت تسریع در حل مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعه اشاره داشت.

با مسئولان

گزارش

تفاهم نامه »شهر هوشمند 
پایدار اصفهان« امضا شد

خبر روز

رییــس اداره مطالعــات و برنامه ریــزی 
شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
تفاهم نامه ای اصفهان به عنوان اولین شــهر 
کشــور در زمینه »شــهر پایدار هوشمند« به 
شبکه شهرهای پایدار جهان می پیوندد، گفت: 
این تفاهم نامه در سالن کنفرانس کتابخانه 
مرکزی اصفهان امضا شد.فریاد پرهیز اظهار 
کرد: »جایــزه جهانی انرژی« توســط بنیاد 
جهانی انرژی هر ســاله با حضور ۱۸۶ کشور 
برگزار می شود که بیســت ودومین دوره این 
جایزه به میزبانــی ایــران در جزیره کیش 
برگزار شــد.وی با بیان اینکــه جایزه جهانی 
انرژی از ســال ۲۰۰۰ میالدی آغاز شده است 
و در بیست ودومین دوره آن، منتخبان حوزه 
انرژی در هفت بخش همچون ســاختمان 
پایدار، زمین و هوا مشخص شــدند، ادامه 
داد: در ایــن مراســم معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار اصفهان حضور یافت و در 
خصوص تفاهم نامه »شــهر هوشمند پایدار 
اصفهان« با دبیرکل شــهرهای پایدار جهان 
و رییس بنیــاد جهانی انرژی بــه گفت وگو 
پرداخت.رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شهری شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: در 
تفاهم نامه ای بین شهرداری اصفهان و بنیاد 
جهانی انرژی، با حضور رییــس این بنیاد و 
دبیرکل شهرهای پایدار جهان، مدیران ارشد 
استانی و شــهری و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان، این کالن شهر به عنوان نخستین 
شهر کشور در زمینه »شهر پایدار هوشمند« به 
شبکه شهرهای پایدار جهان می پیوندد که این 
تفاهم نامه روز گذشته در ســالن کنفرانس 

کتابخانه مرکزی اصفهان امضا شد.

معاون شهردار خبر داد:

اعالم پروژه های شهر اصفهان در سامانه »ساپ«
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: پروژه های شهر به زبان ســاده برای شهروندان در سامانه »ساپ« قابل مشاهده است.

سعید ابراهیمی اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک سازمان بزرگ اجرایی دارای مجموعه پروژه های وسیعی است که در قالب یک سیستم یا سامانه یکپارچه 
گردشگری اطالعات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان به نام »سیگما« تعریف شده است.وی تصریح کرد: اطالعات تمام پروژه ها که در بودجه سنوات 
شهرداری اصفهان ردیف اعتباری دارند، قبل از اجرا در سامانه ســیگما بارگذاری و عنوان پروژه، محدوده آن، برآورده ها و برنامه زمان بندی آن درج می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: در سامانه سیگما به صورت ماهیانه میزان پیشرفت پروژه ها ثبت و اگر تاخیری باشد رصد 
و علت یابی می شود و پروژه به لحاظ زمانی کنترل و مدیریت خواهد شد.وی با بیان اینکه سیگما یک سامانه تخصصی درون سازمانی است که کاربرد عمومی 
ندارد، افزود: گزارش های خروجی سامانه سیگما در سایت شفافیت و به تازگی در سامانه ساپ )سامانه اطالعات پروژه ها( بارگذاری می شود و در دسترس 
شهروندان قرار می گیرد.ابراهیمی ادامه داد: از طریق سامانه ساپ، میزان پیشــرفت پروژه ها به سمع و نظر شهروندان می رسد و از سوی آنها رصد می شود.

تجدید میثاق معاون 
 حقوقی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی با 
آرمان های شهدا

سیدمحمد هاشمی، معاون حقوقی 
امور مجلــس و اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به همراه 
جمعــی از هنرمنــدان اصفهــان، با 
حضور در گلســتان شهدای این شهر 
با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا



   

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت 
جدید و باکیفیت را حائــز اهمیت دانســت و گفت: کمبود مــواد اولیه مانند 
سنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت و نحوه تامین و اختصاص آن ها، بهره وری 
شرکت های فوالدی به ویژه ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار می دهد.مدیر 
کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و هیئت همراه، عالوه بر بازدید از خطوط 
تولید ذوب آهن اصفهان، در نشستی با ایرج رخصتی مدیرعامل و معاونین این 
مجتمع عظیم صنعتی، راهکارهای تقویت و ارتقای سطح تعامالت را بررسی 
کردند.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان 
متولی معادن و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در کشــور محسوب می شود، اظهار 
کرد: این نشست ها به منظور انتخاب راهکارهای مناسب و برنامه ریزی کامل 
و جامعی برای تعامل ذوب آهن اصفهان با ارکان وزارت صمت و ســایر مراجع 
ذی صالح برگزار شد.ایرج رخصتی، نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت 
جدید و باکیفیت را حائــز اهمیت دانســت و گفت: کمبود مــواد اولیه مانند 
سنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت و نحوه تامین و اختصاص آن ها، بهره وری 
شرکت های فوالدی به ویژه ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار می دهد.وی با 
بیان اینکه ذوب آهن اصفهان سنگ آهن معادن داخلی را به بهای روز خریداری 
می کند و در پرداخت قیمت آن نیز مشــکلی ندارد، تاکید کرد: ذوب آهن آماده 
است تمام زغال سنگ تولید داخل را هم در یک فرآیند منطقی خریداری کند 
تا نیازی به صادرات آن نباشد.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، واگذاری 
پهنه های معدنی مواد اولیه به ذوب آهن را مورد تاکید قرار داد و افزود: ذوب آهن 
اصفهان برای سرمایه گذاری و شرکت در مزایده واگذاری معادن آمادگی الزم 

را دارد و انتظار داریم برای داشــتن معدن و تامین پایدار مــواد اولیه مورد نیاز 
خود، متولیان امر نیز از این شــرکت بزرگ حمایت کنند. مدیرکل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صمت نیز در این نشست گفت: در بازدید از خطوط تولید شاهد 
ســرزنده بودن و پویایی خطوط تولید کارخانه بودم که نشان دهنده روند رو به 
رشد و آرامش منطقی حاکم بر کارخانه دارد.سیف ا...امیری تاکید کرد: ذوب 
آهن اصفهان با اشتغال نزدیک به ۲۰ هزار نفر، الزم است تولیدی پایدار و مداوم 
داشته باشد و وزارت صمت نیز در این راستا از ذوب آهن اصفهان حمایت الزم 
را می کند که در این رابطه مذاکرات خوب و مثبتی نیز در حال انجام است.وی از 
نقش و تاثیر شرکت ذوب آهن در حفظ آرامش بازار با عرضه محصوالت متنوع 
و باکیفیت از ســوی این شــرکت، قدردانی کرد و افزود: مدیران پیشین برای 
ذوب آهن گام های خوبی برداشتند و با توجه به رویکرد و نگاه مدیریت جدید، 
چشم انداز و افق های روشنی برای حل ریشه ای مسائل و مشکالت در ذوب آهن 
اصفهان وجود دارد.مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، سطح همکاری و 
تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: ذوب آهن 
با این سطح همکاری و برنامه هایی که برای سال ۱۴۰۱ و سال های آتی تدوین 
کرده، در چشم انداز پنج ساله به اهداف مورد نظر خود خواهد رسید، ضمن این که 
با رویکرد جدید، برای تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت، دورنمای امیدبخشی را 
می توان برای این شرکت متصور بود.شایان ذکر است؛ با توجه به سفر احتمالی 
ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان و تاکید مقامات عالی استان 
و وزارتخانه  های کار و صمت برای هماهنگی هرچه بیشتر با ارکان فعال عرصه 

های معدن، صنعت و عرضه کاال، این نشست برگزار شد. 

شرکت فوالد مبارکه تندیس شــرکت برتر را در همایش تجلیل از برترین های 
بورس کاال کسب کرد.

شــرکت فوالد مبارکه در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال با کســب 
رتبه اول حجم و ارزش عرضــه محصوالت در بورس کاال در ســال ۱۴۰۰ مورد 
تقدیر قرار گرفت.در این مراسم محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوال مبارکه 

این تندیس را از سید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دریافت 
کرد.ثبت باالترین فروش اعتباری به منظور حمایت از صنایع پایین دســت به 
خصوص خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین حضور به عنوان 
بزرگ ترین عرضه کننده تلفیقی به منظور تامین نیاز بازار داخل از محل واردات 

ورق از جمله دالیل این انتخاب اعالم شد.

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس وفوالد مبارکه اصفهان برای توسعه میادین 
گازی، سرمایه گذاری مشترک می کنند.برای نخستین بار، دو شرکت بزرگ کشور 
یعنی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه اصفهان که در رتبه های 
 اول  و دوم ارزش بازار در بورس قرار دارند، با امضای تفاهم نامه ای برای توســعه 
میادین گازی، همکاری و ســرمایه گذاری  مشــترک  می کنند. به گزارش تجارت 
گردان به نقل از روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در سومین روز 
از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،  گاز،  پاالیش و پتروشیمی، شش 
تفاهم نامه بین گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مراکز علمی، پژوهشی، 
شــرکت های دانش  بنیان و  مجتمع های بزرگ صنعتی در سالن همایش های 
شماره دو محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به امضا رسید. مدیر عامل 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مورد تفاهم نامه این گروه با فوالد مبارکه 
اصفهان، گفت: فوالد مبارکه،  دومین  شــرکت بورسی کشــور است و »فارس« و 
»فوالد« در کنار هم، منافع مشــترکی دارند.  علی عســکری تصریح کرد: تفاهم 
نامه ای که به امضا می رسد برای همکاری مشترک در توسعه میادین گازی است، 
 در  واقع ما برای تامین خوراک و فوالد مبارکه برای تامین انرژی مورد نیاز با امضای 
این تفاهم نامه برای توســعه میادین گازی  و  حتی نفتی اعالم آمادگی می کنیم 
و البته این مژده را هــم بدهم که همکاری این دو مجموعه گســترش می یابد و 
به زودی اخبار  خوشــی  در این زمینه اعالم خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز در این مراسم، اظهار داشت: پتروشیمی خلیج فارس و فوالد 
مبارکه اصفهان دو  غول  تجاری و صنعتی کشور هستند، ما در کشور برای کارهای 
بزرگ کمتر تمرین با هم بودن را داشتیم و با امضای این  تفاهم نامه،  شرکت های 
بزرگ کشور با هم برای رشد و توسعه کشور همراه می شوند. محمد یاسر طیب نیا، 
تصریح کرد: فوالد مبارکه اصفهان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ، از سوی دیگر 
یکی از مصرف کنندگان مهم گاز است و با توجه به اینکه در حوزه های مختلف چون 

نیروگاه های  آب و  برق و حمل و نقل ورود کرده، در نظر دارد در زمینه فعال سازی و 
استخراج میادین گاز نیز ورود کند، شرکت صنایع  پتروشیمی  خلیج فارس هم که 
در صنعت پتروشیمی جایگاهی ویژه دارد. این تفاهم نامه به ما برای دستیابی به 
نتایج ارزشمند در  کوتاه ترین  زمان کمک می کند. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم 
حاال که دو شرکت بزرگ کشور برای توسعه میادین گازی اعالم آمادگی کرده اند، 
یکی از  میادین  خوب از سوی دولتمردان در اختیار این کنسرسیوم قرار گیرد چرا که 
مشکل بزرگ پروژه های توسعه ای، سرمایه است و  حاال که  دو شرکت بزرگ ایرانی 
برای سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند نیازی نیست چشم به سرمایه گذاری 
خارجی داشته  باشیم. گفتنی است،تامین منابع الزم جهت اجرای تعهدات شرکت 
مشترک در قبال شرکت ملی نفت، به کارگیری تمامی ظرفیت های ساخت  داخل 
و  دانش بنیان در اجــرای پروژه، به کارگیری نیروهــای متخصص و با تجربه، به 
کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی و سرمایه  گذاری  و کمک به انتقال و رسوب 
فناوری در کشوراز جمله مواردی است که در تفاهم نامه این دو شرکت آمده است. 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن آماده خرید تمام زغال سنگ تولید داخل است

کسب تندیس برتر توسط فوالد مبارکه در همایش برترین های بورس کاال

همکاری دو غول بزرگ اقتصادی کشور آغاز شد
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