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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

در جلسه چهل و سوم شورای اسالمی شهر اصفهان چه گذشت؟

تاکیدها و تعریف ها

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان خبر داد:

احتمال شیوع پیک 
هفتم کرونا در مردادماه

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

 تفاوت قیمت شیر 
 به خاطر تفاوت نوع

 تولید است

قرارگاه ارتقای سالمت 
و امنیت اجتماعی در 

اصفهان تشکیل شد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

امسال در بخش خانگی 
خاموشی نخواهیم 

داشت

ادامه بازارچه 
 حسن آباد 
احیا می شود

مدیر حج و زیارت استان:
4 هزار اصفهانی، امسال راهی 

خانه خدا می شوند

دریافت پروانه از شهرک های صنعتی 
اصفهان رایگان است
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اکتشافات ژئوفیزیک هوایی 
اصفهان محدود است 

 بازگشایی آب زاینده رود 
در شهرستان های غرب اصفهان

کاالبرگ های مدرن در راه است
بر اساس اعالم معاون استانداری، تمام فروشگاه ها از طریق دستگاه کارت خوان 

به سیستم کاالبرگ الکترونیک متصل خواهند شد؛

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال ( محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-1- 63/2 
توسعه و اصالح شبكه 
آب و ترميم ترانشه در 
سطح منطقه سه   

9,999,410,006430,000,000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 :
 تا ساعت  13:00روز دو شنبه به تاریخ  1401/03/16

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/03/17
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

   نام روزنامه: زاینده رود

   تاريخ انتشار2 /1401/03

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1004 

شماره 2001001188000008 در سامانه ستاد
  شرکت برق 

منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان م الف:1322140

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت  در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

4010/1004

تامین کسری تجهیزات و 
انجام عملیات اجرایی مربوط 

به احداث پست موقت 
63/20 کیلو ولت سجزی 3

965/000/000
دارا بودن حداقل رتبه 5 نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR330100004101101430230298 نزد بانک 
مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36270820 – 031 (

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12 
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 ساعت 

10:00 صبح در پست 63/20 کیلو ولت سجزی 3 به آدرس: اصفهان، جاده اصفهان نائین، قبل از شهرک صنعتی سجزی، سمت راست، 

پست 63/20 کیلو ولت سجزی 3 تشکیل می گردد الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز 
دوشنبه مورخ 1401/03/23 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک حلقه 

CD اسناد( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 – سالن کمیسیون معامالت ساختمان 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده  کنید

http://iets.mporg.ir                                                              www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir                                                                       www.setadiran.ir

نوبت اول
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منابع عبری:

 سفر »بایدن« به تل آویو در موعد مقرر انجام می شود
یکی از شبکه های تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ســفر رییس جمهور آمریکا به اراضی 
اشــغالی در تاریخ مقرر خود انجام خواهد شد و به دلیل احتمال فروپاشــی دولت این رژیم لغو 
نخواهد شد.شــبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که دولت آمریکا چند روز قبل با 
ارسال پیام هایی برای این رژیم تاکید کرده که مقدمات ســفر جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به 
اراضی اشغالی طبق برنامه در دست انجام هستند.این شبکه عبری زبان به نقل از برخی مسئوالن 
دولت رژیم صهیونیستی گزارش داد که تنش های سیاسی که تل آویو این روزها با آنها مواجه است، 
هرگز تاثیری بر مقدمات ســفر بایدن به تل آویو نخواهند داشــت.روزنامه عبری زبان»یسراییل 
هیوم«نیز روز پنجشنبه نوشته بود، با توجه به اینکه گیدا ریناوی زعبی، عضو کنست )پارلمان رژیم 
صهیونیســتی( از حزب مرتس از ائتالف حاکم استعفا داد، احتمال لغو ســفر بایدن وجود دارد.

یسراییل هیوم در ادامه به نقل از یک منبع اسراییلی برجسته نوشت، در صورتی که بایدن سفرش را 
لغو کند، این امر به منزله هزینه ای سیاسی در نتیجه سقوط دولت و یا به دلیل شرایط سیاسی است.

ورود شورای امنیت به پرونده اختالفات بغداد و اربیل
ریاست اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که شورای امنیت سازمان ملل با درخواست اربیل برای اعزام 
فرستاده ای از سازمان ملل برای بهبود روابط با بغداد و حل اختالفات دو طرف موافقت کرده است.

به نقل از روزنامه الشــرق االوسط، احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق هفتم مه اعالم کرد: وزارت 
نفت اجرای حکم دادگاه فدرال در فوریه را آغاز خواهد کرد که اصــول حقوقی بخش نفت و گاز در 
اقلیم کردستان را غیرقانونی می داند.بعد از حکم دادگاه فدرال عراق از شرکت های نفت و گاز که در 
اقلیم کردستان کار می کنند خواست قراردادهای جدید را با شرکت دولتی »سومو« به جای دولت 

اربیل امضا کنند.
این اولین تماس مستقیم میان وزارت نفت عراق و شــرکت های نفت در اقلیم کردستان بود. این 
اقدام بعد از چند سال تالش دولت فدرال برای سلطه بر درآمدهای دولت اقلیم کردستان صورت 
می گیرد.وزارت نفت عراق اعالم کرد که تدابیر قانونی را علیه شــرکت هایی که در قراردادهای تولید 
غیرقانونی شرکت داشته باشند، اتخاذ خواهد کرد.وزارت نفت عراق شنبه اعالم کرد که هدف دولت 
فدرال تاسیس شــرکت جدید نفت در اقلیم کردستان اســت و هدف از این شرکت جدید ورود به 

قراردادهای جدید با شرکت های نفتی است که تحت نظارت اقلیم کردستان عراق هستند.

الجزایر ، میانجی گری ریاض در پرونده مراکش را رد کرد
وزیر امور خارجه الجزایر هرگونه میانجی گری عربســتان برای حل و فصل اختالفات میان رباط با 
مراکش را رد کرد.به نقل از المیادین، رمطان لعمامره، وزیر امور خارجه الجزایر تاکید کرد که توسل 
الجزایر به قطع کامل روابط دیپلماتیک با مراکش به دالیل عینی قوی بوده است.وی، وجود هرگونه 
میانجی گری بین الجزایر و مراکش را تکذیب و اعالم کرد»آنهایی که باعث قطع روابط شــدند باید 
مسئولیت آن را بپذیرند.« لعمامره در بیانیه ای گفت: پرونده روابط با مراکش هیچ گونه میانجیگر 
را نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده نمی پذیرد.اخیرا رسانه های مراکشی گزارش دادند که فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربستان پیشنهاد میانجی گری ریاض در بحران مراکش و الجزایر را داده 
است.لعمامره با تاکید بر اینکه »توســل الجزایر به قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با مراکش به 
دالیل عینی قوی بوده است«، خاطرنشان کرد: »طرفی که در روابط دو کشور خرابکاری کرد، مسئول 
اصالح آن است.«وی اطمینان داد: »الجزایر و عربســتان در چندین پروژه و توافق نامه  همکاری 

دارند و هیچ صحبتی از پرونده مراکش نشده ست.«

مذاکراتایرانوعربستانبهبنبستمیرسد؟

تغییر معادالت منطقه ای حول محور ریاض

ســفر های منطقه ای و نیز ســفر های مقامات آمریکایی به خلیج فارس 
به منظور آماده ســازی شرایط دیدار محمد بن ســلمان و جو بایدن نشان 
می دهد آمریکایی ها در برابر خواســت اعراب به منظور انعقاد یک قرارداد 
دفاعی متقابل با عربستان سعودی آماده نشــان دادن انعطاف هستند. 
مســئله ای که در صورت وقوع می تواند گفت وگو های ایران و عربســتان 
سعودی را با اما و اگر های جدی مواجه کند.از سال ۲۰۱۸ که بحث قتل جمال 
خاشقچی روزنامه نگار منتقد بن سلمان در سفارت ریاض در ترکیه مطرح 
شد، سطح روابط عربستان سعودی و ترکیه به پایین ترین سطح طی ۳۰ 
سال گذشته رسید. این مسئله همزمان شــد با شکوفایی روابط آمریکا و 
عربستان طی دوران زمامداری دونالد ترامپ و همینطور تشدید زمینه های 
همگرایی اعراب و اسراییل به منظور آمادگی برای انعقاد پیمان ابراهیم که 
با انتقادات صریح آنکارا از اعراب به دلیل انعقاد پیمان ابراهیم مواجه شد.با 
تغییر وضعیت معادالت منطقه ای و افزایش مشــکالت اقتصادی ترکیه 
طی ماه های گذشته، به نظر می رســد دولت اردوغان  در سیاست خارجی 
راه دیگری را در پیش گرفته است و به این منظور  آماده عادی سازی روابط 
با عربستان ســعودی، رژیم صهیونیســتی و ایاالت متحده است.مسئله 
عربستان به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که ماه پیش قبل از سفر 
هیئت دیپلماتیک ترکیه به این کشور و دیدار محمد بن سلمان و اردوغان 
دادگستری ترکیه پرونده رسیدگی به قتل جمال خاشقچی را به عربستان 
سعودی عودت داد تا عربستان ســعودی خود مسئولیت رسیدگی به این 
پرونده را به عهده بگیرد.از ســوی دیگر با تغییر دولت پاکستان که به نظر 
می رسد طی همکاری مشترک عربســتان – ایاالت متحده و بریتانیا رخ 
داده است دولت عمران خان که خواهان ســطحی از موازنه در روابط بین 
المللی و منطقه ای این کشــور بود با دولت شهباز شریف، برادر نواز شریف 
از مهم ترین متحدان و مهره های عربستان سعودی که هم اکنون در لندن 
مستقر است جابه جا شد تا وزارت خارجه این کشور نیز به رهبری بالول بوتو 
زرداری فرزند بی نظیر بوتو و رهبر حزب مردم پاکستان سپرده شود.سفر 
همزمان ماه پیش هیئت های دیپلماتیک ترکیه و پاکستان به عربستان را 
می توان در راستای راهبرد عربستان به منظور افزایش وزن ژئوپلیتیک این 
کشور در سطح منطقه ای به منظور افزایش فشار بر غرب بر سر مجموعه از 
پرونده های منطقه ای دانست. به گزارش رویداد۲۴ این مسئله مخصوصا 
با توجه به پرونده های مورد بررسی هر کدام از هیئت های دیپلماتیک ترکیه 
و پاکستان طی سفر به عربستان سعودی از اهمیت دو چندانی برخوردار 
اســت؛پرونده هایی که بخش عمده ای از آن ها حول مسائل اقتصادی و 
امنیت منطقه ای اســت و موجب تغییر و تعدیالتی در معادالت منطقه ای 
خواهد شد.نکته ای که حائز اهمیت اســت، تالش های ریاض و آنکارا به 
منظور گسترش پیوند های دفاعی میان دو کشور است؛ مسئله ای که طی 
سخنان رجب طیب اردوغان و توصیف اختالفات پیشین میان دو کشور به 
عنوان اختالفات درون خانوادگی راه را برای آن گشوده است. به ویژه با توجه 
به موفقیت های اخیر صنایع تسلیحاتی ترکیه در بحران اوکراین به خصوص 
هواپیما های بدون سرنشین این کشور حوزه همکاری بسیار مهمی میان دو 
کشور را خواهد گشود. این مسئله با توجه به نیاز های تسلیحاتی عربستان 

سعودی و متحدانش برای پرونده یمن می تواند تحولی راهبردی به منظور 
ایجاد اعتماد به نفس در ریاض به منظور گسترش عملیات های نظامی خود 
در این کشور باشد.عربستان همچنین با پاکستان به عنوان متولی پرونده 
افغانستان نیز دارای منافع مشترک بسیار است. به عبارت دیگر عربستان 
از جانب پاکستان خواهان اعمال نفوذ در پرونده افغانستان است. از منظر 
راهبردی عربستان خود را درگیر یک رقابت طوالنی مدت با جمهوری اسالمی 
ایران می داند. توجه به این مسئله ضروری است که عربستان تحوالت یمن 
را ناشی از دخالت های جمهوری اســالمی ایران می داند و نفوذ در پرونده 
افغانستان را راهی به منظور متوازن ســازی سیاست منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران در یمن می بیند؛ مسئله ای که همواره از سوی مقامات بلندپایه 
جمهوری اسالمی ایران رد می شود و مسئله یمن را مسئله ای داخلی این 
کشور می دانند.عربستان سعودی از گسترش پیوند های همکاری با ترکیه 
و پاکســتان به دنبال تعمیق و افزایش وزن ژئوپلیتیک منطقه ای خود به 
منظور تحمیل خواست های ریاض به واشــنگتن یا زمینه چینی به منظور 
بازگشت متحدان این کشــور در حزب جمهوری خواه به قدرت است.این 
در حالی است که به نظر می رســد جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده 
نیز طی سفر آسیایی خود می خواهد با رهبران عربستان سعودی رو در رو 
صحبت کند؛ به نظر می رســد که در این راستا نشســت سران منطقه ای با 
حضور رییس جمهوری ایاالت متحده در سرزمین های اشغالی نیز بخشی 

از راهبرد پیرامونی واشنگتن به منظور محاصره روسیه خواهد بود؛ راهبردی 
که بدون حضور عربستان سعودی اگر نه غیر ممکن حداقل بسیار مشکل 
خواهد بود.تحوالت منطقه ای و بین المللی تا حد زیادی حداقل از برخی 
جهات مهم به نفع پروژه بن ســلمان برای تصاحب قدرت و افزایش وزن 
ژئوپلیتیک این کشور در منطقه پیش می رود. در عین حال سفر همزمان 
هیئت های سیاسی امنیتی دفاعی عربستان سعودی و اسراییل به ایاالت 
متحده و دیدار با مقامات این کشور را می توان نشانه ای از آمادگی بن سلمان 
جهت عادی سازی شرایط میان این کشور و رژیم صهیونیستی دانست. این 
در حالی است که بایدن بر خالف قول های اولیه انتخاباتی خود به مرور در 
حال افزایش نقش حمایتی ایاالت متحده در پرونده یمن است.سفر های 
منطقه ای و نیز ســفر های مقامات آمریکایی به خلیج فــارس به منظور 
آماده سازی شرایط دیدار محمد بن ســلمان و جو بایدن نشان می دهد 
آمریکایی ها در برابر خواســت اعراب به منظور انعقاد یک قرارداد دفاعی 
متقابل با عربستان سعودی اماده نشان دادن انعطاف هستند. مسئله ای 
که در صورت وقــوع می تواند گفت وگو های دیپلماتیــک میان جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی به منظور تنش زدایی و از سر گیری روابط 
دیپلماتیک را با اما و اگر های جدی مواجه کند.عربستان سعودی به رهبری 
محمد بن سلمان در تالش است که از تغییر محیط راهبردی در نظام بین 

الملل به منظور افزایش وزن ژئوپلیتیک خود استفاده کند. 

نقل قول روز

»نادران« نامزد رسمی ریاست مجلس شد
 ســخنگوی فراکســیون انقالب اســالمی مجلس گفت: امروز نــادران به صورت رســمی و طی 
نامه ای برای انتخابات ریاست مجلس اعالم کاندیداتوری کرد.اســماعیلی ، با اشاره به انتخابات 
هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی، اظهار داشــت: ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیئت 
 رییسه مجلس شــورای اسالمی در فراکســیون انقالب اسالمی آغاز شــده و کاندیداها می توانند

 اسامی خود را به ما اعالم کنند.
وی افزود:فردا عصر نیز مجمع عمومی فراکسیون انقالبی مجلس تشکیل جلسه می دهد و نتیجه 
رای گیری درباره گزینه های هیئت رییســه مجلس در مجمع عمومی، صبح چهارشــنبه در اختیار 
صحن علنی مجلس قرار می گیرد.سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: امیدوارم کسانی که رای الزم را برای انتخابات هیئت رییسه مجلس در فراکسیون انقالب 
اسالمی نمی آورند، به تعهد خود پای بند باشند و دیگر در صحن علنی مجلس برای انتخابات هیئت 
رییسه کاندیدا نشوند.اسماعیلی درباره گزینه های تصدی ریاست مجلس در اجالسیه سوم مجلس 
یازدهم، بیان کرد: الیاس نادران به صورت رســمی و طی نامه ای برای انتخابات ریاســت مجلس 
شورای اســالمی اعالم کاندیداتوری کرد. محمدباقر قالیباف هم برای حضور در انتخابات ریاست 
مجلس اعالم آمادگی کرده است.وی اظهار داشــت: هنوز نماینده دیگری برای انتخابات ریاست 

مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی نکرده است.

معاون نخست وزیر قزاقستان به تهران آمد
هیئتی از جمهوری قزاقستان به ریاست »بخیت سلطانوف« معاون نخست وزیر و وزیر  تجارت و 
هم گرایی این کشور، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به منظور یک سفر کاری دو روزه، وارد ایران شد.در 
این سفر قرار است تعدادی از دیدارهای مهم معاون نخســت وزیر جمهوری قزاقستان با مقامات 
ارشد ایرانی برای بحث و بررسی در مورد طیف گسترده ای از موضوعات همکاری قزاقستان و ایران 
برگزار شود.در این سفر پیش بینی می شود ســلطانوف با محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور 
دیدار و در خصوص توســعه همکاری های دوجانبه، از جمله افزایش گردش تجاری قزاقستان و 
ایران گفت وگو کند.عالوه بر این، رییس این هیئت قزاقستانی با رؤسای وزارتخانه های کشاورزی، 
نفت، راه و شهرســازی و بهداشت ایران، شرکت ملی نفت و شــرکت ملی راه آهن، بانک مرکزی و 
اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک صنعت قزاقستان و ایران و همچنین شرکت های بزرگ واردات 
و صادرات، غالت، دانه های روغنی، ترانزیت، بندری، راه آهن، لجستیک و سایر شرکت های ایرانی 

دیدار خواهد کرد.

انتشار خبر دروغ با اکانت جعلی درباره سردار »حاجی زاده«
یک اکانت توئیتری خبری دروغ درباره سوءقصد به سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی منتشــر کرده اســت.به تازگی  یک اکانت فیک با جعل عنوان 
خبرگزاری تســنیم، خبری دروغ مبنی بر حمله به خودروی ســردار حاجــی زاده، فرمانده نیروی 

هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر کرد.
 این اکانت فیــک بــا ایجــاد صفحــه ای در توئیتــر بــا آدرس Tasnimnws-Fa@ و با درج 
لوگوی خبرگزاری تســنیم،  اقدام به انتشار این خبر کذب کرده و ســپس آن را در سایر شبکه  های 
 اجتماعی منتشــر کرده اســت.پیش از این نیز خبرســازان اخباری با ایجــاد اکانت های فیک

  در شــبکه های اجتماعــی اخباری جعلــی را به نام خبرگزاری تســنیم منتشــر کــرده بودند که 
یکی از نمونه های آن انتشار خبری کذب درباره اســتعفای محمد باقر قالیباف از ریاست مجلس 
شــورای اســالمی بوده اســت.این در حالی اســت که اکانت توئیتری رسمی تســنیم با آدرس 
Tasnimnews_Fa سال هاست به صورت رسمی فعالیت می کند و سایر اکانت های با نام تسنیم 

در توئیتر جعلی است.

کافه سیاست

مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امورخارجه مطرح کرد:

 گام های بلندتر
 برای توسعه مناسبات ایران 

مدیــرکل خلیج فــارس وزارت امورخارجه 
گفت:همچنان گام های بلندتری برای توسعه 
مناسبات ایران و خلیج فارس آماده است و 
ما بر این همکاری تاکید کــرده و معتقدیم 
بحث های مهم منطقه ای بــا گفت وگوهای 
سیاسی و راه حل های سیاســی باید همراه 
باشد.علیرضا عنایتی افزود: از سوی دیگر از 
زمان دولت سیزدهم در مورد گسترش روابط 
اقتصادی، کنســولی، مرزی، گفت وگوهایی 
را با کشــورهای حوزه خلیج فارس داشــته 
و در حــال اجرایی شــدن ایــن گفت وگوها 
هســتیم. همچنیــن در بخش کمیســیون 
مشترک اقتصادی میان کشورهایی که نقش 
ســازنده و موثری را دارنــد، گفت وگوهای 
خوبــی میان رییــس جمهور کشــورمان با 
رؤسای کشورهای عمان، کویت، قطر و عراق 
انجام شد.وی به گفت وگوهای مستمر میان 
رییس جمهور با سران کشورهای منطقه اشاره 
کرد و گفت: سران برخی از کشورهای عربی 
به طور مســتمر با رییس جمهور کشورمان، 
گفت وگوهایی درباره مسائل منطقه و مسائل 
مهمی دارند که این موضــوع می تواند برای 
ثبات منطقه مهم و موثر باشد و تصور می کنیم 
که ادامه گفت وگوها و رفت و آمدها می تواند 
نشانگر شــعار دولت جدید مبنی بر اولویت 
همسایگی باشد.عنایتی افزود: ما گام های 
زیادی برداشــتیم؛ اما فکر می کنم همچنان 
گام های بلندتری برای توســعه مناســبات 
ایران و خلیج فارس آماده اســت و ما بر این 
همکاری تاکید کــرده و معتقدیم بحث های 
مهم منطقه ای بــا گفت وگوهای سیاســی 
و راه حل های سیاســی باید همراه باشــد و 
هرگونه نظامی گری و نظامی سازی و نگاه به 
امنیت از دریچه نظامی مخل امنیت منطقه 
است و نمی تواند امنیت را برای منطقه ما به 
همراه داشته باشد و عنصر تهدیدگری مانند 
رژیم صهیونیســتی نمی توانــد در منطقه ما 

جایگاه امنیت ساز را احراز کند.

بین الملل

طی روزهای گذشــته با ارجاع به یک خبر شــبکه 
الجزیره درباره دیدار اخیر امیر قطــر با رهبر معظم 
انقالب اســالمی، این ترجمه از خبر مذکور دســت 
به دست می شــود که وزیر خارجه قطر گفته است 
رهبری ایران به هیئت قطری اعالم کرده که»آماده 
سازش درباره پرونده ایران است«.این خبر بر اساس 
یک خط از مقاله رسانه الجزایره منتشر شده است 
حال آنکه یک نگاه ساده نشان می دهد این ترجمه 
کامال معیوب و شــیطنت آمیز و با مقاصد سیاسی 
انجام شده اســت.الجزیره در خبر خود این سخن 
را به نقل از رهبر معظم انقالب اســالمی درج نکرده 
بلکه از کلمه Leadership اســتفاده کرده اســت 
که در عرف دیپلماتیــک از آن به »مقامات« تعبیر و 
ترجمه می شــود، بنابراین ترجمه آن به رهبر ایران 
کامال غلط اســت. ضمیر They به معنی »آنها« در 
جمله هم نشان می دهد که منظور نه یک فرد، بلکه 
جمعی از مقامات است.همچنین این شبکه از کلمه 
»Compromise« استفاده کرده که غالبا به معنای 
مصالحه اســت. برخی ترجمه های شــیطنت آمیز 
تعمدا از کلمه سازش برای آن اســتفاده کرده اند تا 

پیام خاصی را مخابره کنند، حال آنکه ســازش در 
عرف فارســی با آنچه compromise در انگلیسی 
توصیف می شــود کامال متفاوت اســت، ســازش 
به معنی عقب نشــینی از مواضع، نسبتی با ترجمه 
Compromise ندارد.در همیــن باره خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت کــه اوال چنین 
روایتی از دیدار کامال غلط است و ثانیا به نظر می رسد 
حتی در ترجمه از الجزیره هــم دقت کافی صورت 
نگرفته است و یک شیطنت  رسانه ای و تبلیغاتی نیز 

در میان اســت.وی گفت: رهبر معظم انقالب هیچ 
سخنی از ســازش به میان نیاورده  بلکه به امیر قطر 
فرمودند:»ما همیشــه گفته ایم کــه مذاکرات باید 
نتیجه دار باشــد نه وقت تلف کــردن. آمریکا یی ها 
می دانند که برای ایــن کار باید چــه اقدامی انجام 
بدهند«.خطیب زاده تاکید کرد: از مضمون فرمایش 
رهبر معظم انقالب کامال مشخص است که توپ در 
زمین آمریکاســت که باید برای اجرای تعهداتش 

تصمیم سیاسی عاقالنه بگیرد.

ماجرای یک نقل قول غلط درباره دیدار امیر قطر  با رهبر انقالب

                 آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/01/ن و 1401/02/ن 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

نوبت دوم

م الف:1321560

اداره کل راه وشهرسازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های  زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوسيله از شركتهاي دارای صالحيت و 
شرایط مندرج در اســناد مناقصه دعوت می گردد برای دريافت اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/7 به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع پروژهمناقصه

) ریال (
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
صالحیت و شرایط 

شرکت کنندگان

۱
  

۱۴۰۱/۰۱/ن

پیاده سازی ، نقشه برداری ، تهیه نقاط شمیم وتثبیت حدود 
اراضی وامالک دولتی و اخذ اسناد مالکیت تک برگی و 

تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی اراضی و امالک 
دولتی واقع در شهرستان  های اصفهان ، شاهین شهر و 
میمه ، خمینی شهر ، برخوار ، فالورجان ، لنجان و خوانسار

۱5،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰75۰،۰۰۰،۰۰۰

۱-آشنایی با مفاهیم ثبتی ، نقشه برداری 
و کاداستر.۲-آشنایی با قوانین و مقررات 
مرتبط با اراضی و امالک دولتی.۳-داشتن 
اکیپ نقشه برداری جهت برداشت و پیاده 
سازی اراضی و امالک با ساختار شمیم 
و کد ssbr )نسبت به هر شهرستان یک 

اکیپ نقشه برداری مجزا(.۴-سابقه کار و 
قرارداد مستقیم با دستگاه های دولتی با 
سابقه حسن کار و رضایت کارفرما باالخص 

سابقه کار با ادارات کل راه و شهرسازی.

 ۱۴۰۱/۰۲/ن۲

پیاده سازی ، نقشه برداری ، تهیه نقاط شمیم و تثبیت 
حدود اراضی وامالک دولتی و اخذ اسناد مالکیت تک 
برگی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی 

اراضی و امالک دولتی واقع در شهرستانهای کاشان ، آران 
و بیدگل ، نطنز و بادرود ، خور و بیابانک و اردستان

۱5،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰75۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  17/ 1401/03
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 10 روز  چهار شنبه مورخ  1401/03/18
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دوشنبه 02  خرداد  1401 / 21  شوال 1443 / 23  می   2022 / شماره 3534
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

امسال در بخش خانگی، خاموشی نخواهیم داشت
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: تفاهم نامه ای بین دو وزارتخانه نیرو و صمت منعقد 
شده که براساس آن، مدیریت مصرف برق با اعمال محدودیت مصرف برای صنایع انجام خواهد 
شد و هیچ گونه خاموشــی در بخش خانگی نخواهیم داشت. ســیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: 
براســاس آخرین آمار، در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه، پیک بار شــب در استان اصفهان ساعت 
۲۱:۰۷ دقیقه بوده که در این ساعت ۳۷۳۷ مگاوات برق در اصفهان تولید، ۴۵۹۵ مگاوات مصرف 
و ۸۵۸ مگاوات از شبکه سراسری وارد شبکه اســتان اصفهان شده است.وی افزود: در مقایسه 
با اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۰، میزان مصرف برق در استان کاهش یافته اســت، زیرا امسال هوا 
خنک تر بوده و بسیاری از مردم هنوز از وسایل سرمایشی اســتفاده نمی کنند.سخنگوی صنعت 
برق استان اصفهان گفت: سال گذشته در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه، پیک مصرف روز در ساعت 
۱۳:۵۱ دقیقه بوده که در این ساعت در کل کشــور ۵۲ هزار و ۱۳۲ مگاوات و امسال در این ساعت 
۴۶ هزار و ۱۳۸ مگاوات برق مصرف شده؛ همچنین در پیک شب در سال گذشته ۵۰ هزار و ۳۹۸ 
مگاوات و امســال ۴۸ هزار و ۵۶۲ مگاوات برق مصرف شده اســت.نوحی اضافه کرد: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده، قرار بر این اســت که مدیریت بار با صنایع انجام شده و خاموشی 
برای مصارف خانگی نداشته باشیم.وی ادامه داد: در همین راستا تفاهم نامه ای بین دو وزارتخانه 
نیرو و صمت منعقد شده که براساس آن، مدیریت مصرف برق با اعمال محدودیت مصرف برای 

صنایع انجام خواهد شد و هیچ گونه خاموشی در بخش خانگی نخواهیم داشت.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

تفاوت قیمت شیر به خاطر تفاوت نوع تولید است
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: عدم تطابق قیمت های اعالمی از سوی ستاد 
تنظیم بازار و قیمت درج شده روی پاکت های شیر بی دلیل نیست.حسین ایراندوست اظهار کرد: 
قیمت پاکت شــیر ۹۰۰ گرمی کم چرب، ۱۵ هزار تومان است و حداکثر چهار روز فرصت ماندگاری 
دارد، اما بعضی از کارخانجات مواد نگهدارنده و فناوری و روش تولید بعضی از شــیر ها فرق دارد 
و دوره نگهداری ۱۰ روزه دارند و قیمت این شیر ها با شیر های کم چرب ۹۰۰ گرمی متفاوت است.

وی افزود: اگر قیمت شیر کم چرب بیشتر از ۱۵ هزار تومان باشد تخلف است و با کارخانه برخورد 
خواهد شد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان معتقد است قیمت شیر های ESL که با فناوری های 
متفاوت تولید می شود نسبت به شیر های دیگر متفاوت است و به خاطر وضعیت نامناسب کنونی 

مردم، تولید کننده سود کمتری را دریافت می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

دریافت پروانه از شهرک های صنعتی اصفهان رایگان است
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان از رایگان بودن پروانه و مجوز فعالیت 
واحد های صنعتی از شرکت شهرک های صنعتی خبر داد.رسولی سواری گفت: در مورد مشکالت 
این واحد صنعتی دو موضوع مطرح است یکی طرح توســعه و دیگری پایان کار است که درباره 
موضوع اول هیچ مشکلی وجود ندارد و هروقت به شرکت شهرک ها مراجعه کنند این مشکل رفع 
خواهد شد، اما موضوع پایان کار و ساخت و ســاز باید تحت نظر نظام مهندسی ساختمان انجام 
شــود که در این واحد صنعتی این کار عملی نشده اســت.وی افزود: الزم به ذکر است در شرکت 
شهرک های صنعتی صدور پروانه رایگان بوده و مشمول هیچ هزینه ای در این بخش نمی شود.

سواری گفت: شرکت شــهرک ها مانند شــهرداری موظف است تا تاییدیه ســازمان مهندسی را 
دریافت کرده و سپس تاییدیه را در اختیار واحد ها قرار دهد.

بر اساس اعالم معاون استانداری، تمام فروشگاه ها از طریق دستگاه کارت خوان به سیستم کاالبرگ الکترونیک متصل خواهند شد؛

کاالبرگ های مدرن در راه است

چند ســالی اســت که صحبت از احیای  مهسا نعمتی
دوباره توزیع کوپنی اقالم مطرح شــده، 
اتفاقی که با تجریــه های نه چندان خوشــایند دهه هــای ۶۰ و ۷۰ 
مخالفان جدی دارد؛ اما  به نظر می رسد دولت در شرایط جدید برای 

ایجاد این مدل از توزیع مصمم است.

   چه کاالهایی مشمول کاالبرگ می شود؟
 اسامی کاالهای اساسی که مشموالن طرح کاالبرگ می توانند با مبالغ 
دریافتی آن ها را خریداری کنند، هنوز اعالم نشــده و قرار است بعد از 
تصویب طرح از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فهرست آنها 
اعالم شــود، اما تاکنون می دانیم که کاالهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می شوند در این طرح عرضه خواهند شد. در حال حاضر 
نهاده های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، گوشــت قرمز شامل ذرت، 
جو، کنجاله ســویا، روغن خام و دانه های روغنی ارز دولتی دریافت 
می کنند. عالوه بر کاالهای مشــمول این طرح نوع اجرا شدن آن هم 
هنوز کامال مشــخص نیســت، آنچه البته بر روی آن توافقی حتمی 
صورت گرفته اســت اینکه این بار قرار نیســت کاالبرگ ها به صورت 

کاغذی و توزیعی میان مردم بیاید .

   کاالبرگ ها الکترونیکی خواهد بود
در واقع شــکل مــدرن شــده این سیســتم حــاال کاالبــرگ های 
الکترونیکی اســت کــه از طریق سیســتم هــای هوشــمند میزان 
خریــد و اســتفاده هر فــرد از کاالهــا را مشــخص می کنــد. این 
گزینه آنقدر جدی اســت کــه اخیرا  موضوع اصلی جلســه ســران 
ســه قوه را به خود اختصاص داده بود و بنا شــد تا در اولین فرصت 
ســاختارهای منظم این کاالبــرگ ها تدویــن و اجرایی شــود. اما 
هنــوز ابهامات زیــادی در مورد ایــن روش برای مردم وجــود دارد. 
 در میان تمام اما و اگر ها فقط یک چیز کامال روشــن شــده اســت
  اینکــه همــان کارت هــای بانکــی بــه وســیله کارت خوان هــای

  مخصوص نظــام توزیع و خریــد را پوشــش خواهنــد داد. بر این 
 اساس شــخص دارنده کارت می تواند با ورود به فروشگاه و با توجه

  به دســتگاه های پوزی که در آن تعبیه شــده، کاالی اساسی خود را 
 خریــد کند. بــرای هــر کاالی اساســی یارانــه مشــخصی در نظر 
 گرفته می شــود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشــت.
 دولت فعــال در حــال برنامه ریــزی بــرای اجرایی کــردن کاالبرگ

 الکترونیک اســت و اگــر آن را به مرحلــه اجــرا درآورد، دیگر افراد 

نمی توانند پولی که داخل حساب آنها شارژ شــده، برای موارد غیر از 
کاالی اساسی هزینه کند.

   کاالبرگ در تمام فروشگاه ها پذیرفته می شود
 ظاهرا تمام فروشــگاه ها هم شــامل این طرح خواهند بود آنگونه که 
امیر رضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
گفته است: قرار نیست کاالبرگ به فروشگاه های خاص تخصیص پیدا 
کند بلکه کل فروشگاه ها از طریق دســتگاه های کارت خوان متصل به 
سیستم کاالبرگ الکترونیک متصل خواهند شد. عالوه بر مواد غذایی، 
نان از دیگر اقالمی است که دولت وعده پرداخت یارانه برای خرید را به 
مردم داده است. ظاهرا قرار اســت خرید نان هم با همین کارت های 
بانکی و از طریق خود مردم صورت بگیرد. وزیر دادگستری هفته گذشته 
در مصاحبه ای این  مطلب را تایید کرد و گفت:در مورد نان هم باید گفت 
قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه ای است، هیچ تغییری 
پیدا نکرده و سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. هم رییس جمهور و هم 
دولت رسما اعالم کرده اند که نان به هیچ وجه گران نمی شود، حتی اگر 
بحث هدفمندی و مردمی سازی آرد انجام شود باز نان گران نمی شود. 
البته یک مقداری ممکن اســت تقاضای خرید به جهت نگرانی هایی 
به صورت مقطعی باال برود.امین حســین رحیمی در مــورد کاالبرگ 
الکترونیکی، اظهار داشــت: پول به همین کارت بانکــی مردم ریخته 
می شود و در نانوایی کارت می کشند و پول نان شان حساب می شود. 
پس مردم با یارانه ای که دولت به آن ها می دهد و در همین کارت بانکی 

شان می ریزد، کاال خرید می کنند و این می شود کاالبرگ الکترونیک.

  امکان فروش وجود دارد
پیش بینی ها حتی در مورد خرید و فــروش کاالبرگ ها هم صورت 
گرفته  و ظاهرا امکان فروش برای این مدل از توزیع هم فراهم خواهد 
بود. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش 
و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه 
به خرید یک کاالی اساســی مانند روغن، توضیح داد: به طور طبیعی، 
مانند گذشته این شرایط شــکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این 
کار نیستیم، زیرا مقادیر کاالیی تعیین شــده )میزان گوشت و مرغی 
که بناست در قالب کاالبرگ تحویل شــود( بر اساس استانداردهای 
بهداشــت و تغذیه اســت، اما از آنجا که به توافق فــرد صاحب کاال و 
مغازه دار برمی گردد، ما قرار نیســت در این خــرده معامالت دخالت 

کنیم.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
گفت: از زمان شــروع طرح اصالح توزیــع یارانه ها، 
۵۷۴ پرونــده تخلف در حــوزه کاال و خدمات، ۳۱۹ 
پرونده در حوزه قاچاق کاال، ۳۰ پرونده بهداشــت و 
درمان در تعزیرات رســیدگی شده و در مجموع بالغ 
بر ۸۵ میلیارد تومان جریمه ای برای متهمان صادر 
شده اســت.علی اکبر مختاری اظهار کرد: نکته مهم 
این اســت که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به 
تخلفات است، نه بازرســی و نظارت؛ تعزیرات در ۳ 

حوزه به پرونده ها رسیدگی می کند؛ یک بخش، حوزه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که ضابط و کاشف این 
حوزه اداره اطالعات، اطالعات سپاه، نیروی انتظامی، 
گمرک، سازمان صمت و ...است. حوزه دیگر، بخش 
بهداشــت، دارو و درمان اســت و ۳ بخش معاونت 
بهداشتی، معاونت غذا و دارو و معاونت درمان کاشف 
تخلف هســتند و پرونده را برای تعزیرات ارســال 
می کنند.وی افزود: حوزه ســوم که حوزه اصلی کار 
ما نیز هســت، بخش کاال و خدمات محسوب می 
شــود و به ۲ قسمت اصلی تقســیم می شود؛ یکی 
بخش  موسســات عام المنفعه مثل شهرداری ها و 
بانک ها و خدمات دولتی و دستگاه ها و شرکت های 

دولتی یا وابســته به دولت که در این بخش اگر در 
اعمال تعرفه ها تخلف محرز شود، کمترین مجازات، 
برکناری فرد اســت و اگر نفعی عاید فرد یا دستگاه 
مربوطه شــود تا ۱۰ ســال حبس و انفصال دائم از 
خدمات دولتی هم پیش بینی شده است.مختاری 
اضافه کرد: بخش دیگر، حوزه صنفی و شرکت های 
تولید و بنگاه های اقتصادی استان است که بازرسی 
اتاق اصناف، بازرسی سازمان صمت، بازرسی جهاد 
کشــاورزی بســیج اصناف که فعالیت می کنند و 
پرونده را تشــکیل می دهند و در مسائل کالن مثل 
احتکارهای بزرگ، دستگاه های امنیتی و انتظامی 

هم وارد می شوند.

 از ابتدای طرح اصالح یارانه ها 
متخلفان 85 میلیارد تومان جریمه شده اند

خبر روز

رییس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران:

مواد شوینده این هفته گران می شود
رییس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: قیمت شوینده ها در هفته 
جاری افزایش می یابد؛ اما هنوز میزان آن مشخص نیست.»بختیار علم بیگی«  اظهار کرد: درخواست 
افزایش قیمت انواع شوینده از سوی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به ستاد تنظیم 
بازار ارائه شده، البته تاکنون موافقت کامل با آن نشده است.وی افزود: تا این لحظه هرگونه افزایش 
قیمت مواد شوینده از سوی واحدها و تولیدکنندگان فاقد اعتبار است.این مقام صنفی گفت: شوینده 
در کشور بیش از نیاز مردم تولید می شود و هیچ کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد.علم بیگی با 
بیان اینکه آخرین بار، قیمت مواد شوینده در خردادماه ۱۴۰۰ افزایش قیمت داشت، اضافه کرد: با توجه 
به افزایش مواد اولیه به ویژه مواد پتروشیمی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش کرایه حمل و 
نقل و دیگر هزینه های تولید، افزایش قیمت شوینده ها اجتناب ناپذیر است.وی تصریح کرد: در همین 
راستا در هفته جاری قیمت مواد شوینده افزایش خواهد یافت؛ اما نرخ قیمت ها هنوز اعالم نشده است.

 برداشت و حمل گیاهان دارویی کتیرا و آویشن 
در شهرضا ممنوع شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرضا گفت: برداشت و حمل محصوالت جنگلی و مرتعی 
از جمله آویشن، آنغوزه و کتیرا باید با مجوز اداره منابع طبیعی انجام شود و برداشت بدون اخذ مجوز 
و پروانه معتبر از منابع طبیعی تخلف محســوب می شود.محمدباقر رییسی اظهار داشت: طبیعت 
همواره از دخالت های انسان آسیب دیده است و برداشت گیاهان مرتعی باید با دقت و نظارت و در 
حد مجاز و به روش صحیح صورت گیرد تا اصل و ریشه گیاهان حفظ شود.وی با بیان اینکه از ۳۳۰ 
هزار هکتار اراضی ملی در شهرستان شــهرضا ۱۷۶ هزار هکتار مراتع ییالقی و ۱۰۰ هزار هکتار مراتع 
قشالقی و روستایی است، افزود: در طبیعت اســتان اصفهان حدود ۲ هزار گونه گیاهی وجود دارد 
که ۳۰۰ گونه از این گیاهان خواص دارویی داشته و ۴۵ گونه گیاهی برای مصارف دارویی، خوراکی 
و ادویه ای از سطح جنگل ها و مراتع اســتان برداشت می شوند، این محصوالت شامل انواع صمغ، 
شیرابه، ریشه، گل و میوه گیاهان طبیعی از جمله کتیرا، کلوس)برگ کرفس کوهی(، آنغوزه، باریجه، 
موسیر، کنگر است که بخشــی از آن ها به خارج از کشور صادر می شود.رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرضا ادامه داد: برابر قوانین و مقررات، برداشت و حمل محصوالت جنگلی و مرتعی از 
جمله آویشن، آنغوزه و کتیرا باید با مجوز اداره منابع طبیعی انجام شود و برداشت و حمل این گیاهان 

بدون اخذ مجوز و پروانه معتبر از منابع طبیعی تخلف محسوب می شود.

خرداد ماه؛ فرصت ویرایش شهرِ طرح نهضت ملی مسکن
متقاضیان اصفهانی طرح نهضت ملی مسکن که پیامک دریافت کردند تا ۱۵ خرداد برای ویرایش 
شهر محل درخواست فرصت دارند.رییس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان، فقط متقاضیان تایید شده را قادر به تغییر شهر محل درخواست خود 
دانست و گفت: در طرح نهضت ملی مســکن، اصالح و تغییر شهر مورد تقاضا فقط برای کسانی که 
استعالمات سه گانه آن ها تایید شده امکان پذیر است.قدرت ا... نوری با بیان اینکه در طرح نهضت 
ملی مسکن، افرادی که رد درخواست شــده اند امکان ویرایش اطالعات خود مثل تغییر شهر مورد 
تقاضا را ندارند، افزود: فقط برای متقاضیانی که استعالمات سه گانه مبنی بر سابقه مالکیت، تاهل 
و سبز بودن فرم »ج« آن ها به تایید وزارت راه و شهرسازی رسیده امکان ویرایش اطالعات فراهم 
است.وی گفت: براین اساس متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در صورت نیاز به تغییر شهر محل 
درخواســت خود می توانند با مراجعه به قسمت مشــاهده و پیگیری درخواست سامانه به آدرس 

http://saman.mrud.ir اقدام کنند.

اخبار

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان:کافه اقتصاد

اکتشافات ژئوفیزیک هوایی اصفهان محدود است 
مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان با بیان اینکه با رویه فعلی اکتشاف تا ۱۲ سال آینده دیگر ذخایر آهن در کشور نداریم، گفت: بهترین روش اکتشاف 
برای تشخیص ذخایر آهن، روش ژئوفیزیک هوایی است، اما اصفهان جزو معدود استان هایی است که اکتشافات ژئوفیزیک هوایی را به صورت بسیار محدود 
انجام داده است.رضا اسالمی درباره شناسایی پهنه های معدنی برای تامین مواد اولیه شرکت های فوالدی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه، اظهار کرد: ایران به 
لحاظ ذخایر آهن شناسایی شده در جهان، رتبه یازده را دارد و ازنظر تولید فوالد با بیش از ۲۹ میلیون تن فوالد جزو ۱۰ کشور تولیدکننده فوالد جهان است. مدیرکل 
سازمان زمین شناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه هر چند بنا نبود فوالدسازان در امر معدن و معدن کاری وارد شوند، اما با توجه به چالش پیش آمده ناگزیر 
وارد عرصه این میدان شــدند، افزود: براین اساس طی ســال ۹۹، فوالد مبارکه تفاهم نامه ای با سازمان زمین شناسی کشــور امضا کرد که بر اساس آن سازمان 
زمین شناسی کشور مکلف شد در پهنه ای به وسعت ۱۱۶ هزار کیلومتر که شرایط مناسب برای ذخایر آهن را داشت از استان قم، اصفهان و یزد را برای این شرکت 
مورد اکتشاف قرار دهد تا مشخص شود در کدام منطقه پتانسیل خوب آهن وجود دارد.وی افزود: طی ۱۸۰ اکیپ روز کار کارشناسی و بیش از ۸۰۰ ساعت مطالعات 
 دفتری، بیش از صد محدوده امیدبخش معرفی شد که با برداشت بیش از ۸۰۰ نمونه آزمایشگاهی و پردازش داده های صحرایی، ۴۰ محدوده اکتشافی که شواهد 

کانی زایی در آن مشاهده شدند، معرفی شد.

کارگاه رنگرزی سنتی 
فرش دستباف

در کارگاه رنگرزی ســنتی بنساء 
در روستای سفید آب شهرستان 
تفرش، برای تولید فرش دستباف 
به صورت طبیعی با فرآورده های 
گیاهانی از قبیل روناس، اسپرک، 
پوست گردو  فرش های دستباف 

تولید می شود.

وز عکس ر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان خبر داد:

بازگشایی آب زاینده رود 
در شهرستان های غرب 

اصفهان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر نوبت آبرسانی به مناطق غربی اصفهان 
اســت و طبق برنامه ریزی ادامه دارد.اصغر 
رســتمی دربــاره بازگشــایی آب زاینده رود 
برای کشــاورزان غرب اصفهــان، اظهار کرد: 
طبق برنامه ریزی الزم، آب در ســال زراعی 
جاری برای کشت، بازگشایی و استفاده شد 
و در حال حاضــر نوبت آبرســانی به مناطق 
غربی اســت و طبق برنامه ریزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جلســات متعددی برگزار 
شــده تا کار با هماهنگی باشــد، اضافه کرد: 
بخش کشاورزی با آب زنده است، بنابراین 
استفاده بهینه از آب مهم است، ترکیب الگوی 
کشت مناسب مهم، توجه به شرایط اقلیمی 
ضروری اســت و بهــره وری از آب باید زیاد 
باشد، الزم است به گونه ای برنامه ریزی شود 
که آب به تمام بهره برداران و ذی نفعان برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه هماهنگی 
و همدلی بین کشــاورزان باعــث افزایش 
بهره وری شــود، گفت: اولویت در بازگشایی 
آب با حفــظ باغات اســت، درختانی داریم 
که چندین ســال عمر دارند، بنابراین توصیه 
ما آبیاری باغات و گیاهان چند ســاله است، 
همچنین به کشت با ســطح محدود و با نیاز 
آبی کم توصیه می کنیم تا درختان حفظ شوند 
و نیاز معیشتی کشاورزان مرتفع شود.وی با 
اشاره به اینکه حفظ باغات مهم است و در این 
زمینه توجه به توصیه کارشناســان ضروری 
اســت، افزود: بهره بــرداران بــا مراجعه به 
مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستان ها 
می توانند مشــاوره های الزم را دریافت کنند، 
همچنین باید به کشت علوفه های کم آب بر 
توجه شود تا هم نیاز اســتان و هم معیشت 

کشاورزان تامین شود.

عکس: فارس
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درباره جدیدترین شاهکار ایرج طهماسب در مهمونی؛

این روح جذاِب با فهم و کماالت

ماه عسل اروپایی مشاور  وزیر با پول مردم ایران

اعالم جرم ستاد امر به معروف علیه دو فیلم پرحاشیه

با ورود شخصیت روح به برنامه »مهمونی«، از عجیب ترین شخصیت عروسکی ایرج طهماسب رونمایی 
شد. بعد از »دیبی«، این دومین بار است که طهماسب پای یک عروسک عجیب را به برنامه اش باز می کند.

کاربری به نام »نیماند« کاراکتر روح را اینگونه بررسی می کند: »روح در مهمونی خالقانه ترین شخصیت 
دنیای عروسک هاست. روحی که جسمش رو ترک کرده، در دنیای اجســام جایگاهی نداره و در دنیای 
ارواح هم، از بخش عظیمی از اون ها میترسه. عمیقا مهر طلبه. بسیار محبت میکنه و فهم نمیشه. محبتش 
به چشم نمیاد )شیرینی، کادو و گلش دیده نمیشد( کسی رو ترک کرده  بود که حتی متوجه رفتنش نشده. 
اگه کسی اون رو میفهمید، با همه وجود خوشحال میشد.منتظر کمترین توجه بود تا بیشترین محبت رو 

بکنه و بااین حال از جهان،طرد شده بود و از تحقیر شدن باهمه وجود نفرت داشت.
حافظه خوبی نداشت اما بی مهری جسم رو فراموش نکرده بود. این نشان از قدرت اثرگذاری بی مهری 

داره و از ظلمت و تاریکی می ترسید.
جای دیگه گفت سعدی بوســتان، گلستان و روحستان داره. یعنی کســی نتونسته حقیقت و جاِن شعر 

سعدی رو درک کنه.
به جای کلمه »واقعا؟راستکی؟« میگه »روحکی؟« چون روح رو مصداق درستی و راستی میدونه.

دم نویسنده گرم، دم ایرج طهماسب گرم...
خوشحالم فرزندان کوچک میهن، با دیالوگ های این چنینی پرورش پیدا می کنن.

ماها که نسل سمندون بودیم و خداوند لک لک هارا دوست میدارد!«

***
روح به عنوان یک شــخصیت ثابت، قرار اســت از این به بعد در برنامه حضور داشــته باشد، اما برخالف 
شخصیت های جدید کاله قرمزی که به زور می آمدند و ماندگار می شدند، کامال رسمی به این برنامه دعوت 
شده است. طهماسب مثل مهمان های سلبریتی اش او را دعوت کرده و روبه روی او می نشیند و با او گپ 
می زند. نکته قابل توجه درباره روح این اســت که یک جا بند نمی شود. مدام حرکت می کند، باال و پایین 

می رود و تن صدایش تغییر می کند و وقتی اعتمادبه نفس اش پایین می آید کوچک می شود.
جذابیت شخصیت از این جهت است که عمال صورت مشخصی ندارد و هیچ احساسی از طریق چهره اش 
منتقل نمی شود. بنابراین کار بهادر مالکی به عنوان صداپیشــه آن بسیار سخت است. با این حال مالکی 
با صدای جذابی که برایش در نظر گرفته و تغییر مداوم لحن، ســعی کرده تا این احساســات را به خوبی 

کنترل کند.

با نزدیک شــدن به برگزاری اجالس بین المللی کار، به تازگی خبر حضور ۴۳ نفر از نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و نمایندگان مجلس در این اجالس و سفر به سوئیس منتشر شد.

کاربران در فضای مجازی می گویند مســئوالن ایــن روزها وعده جراحی اقتصــادی و صرفه جویی در 
هزینه ها را می دهند؛ اما یــک هیئت ۴۳ نفــره از وزارت کار را برای شــرکت در کنفرانس »آنالین« به 

سوئیس فرستاده اند.
عبدا... عبدی، روزنامه نگار مستقل در این باره نوشت:  طبق اطالعات دریافتی از اردوی سوئیس وزارت 
کار، حمیدرضا سیفی مشــاور انقالبی وزیر سوپر انقالبی، همســر دومش، معصومه ردایی که به تازگی 

)۵ماه( با ایشان ازدواج کرده را نیز به عالوه دخترش عسل سیفی با خود همراه کرده است.

محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشو در نامه ای خطاب به معاون 
حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور خواستار صیانت از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر 
شد و به دو فیلم سینمایی طنز »دینامیت« ساخته سید مسعود اطیابی و »گشت ارشاد ۳« ساخته سعید 

سهیلی، انتقادهایی وارد کرد.
 در بخشــی از متــن هاشــمی گلپایگانی آمده اســت: »... طــی ماه های اخیــر دو فیلم ســینمایی با 
 عنوان »دینامیت« و »گشــت ارشــاد ۳« به اکران عمومــی درآمده اند که متاســفانه هــر دو آن ها به 
 شــکل ســخیفی به تخفیف، تحقیر و تمســخر فریضه امر به معروف و نهــی از منکر پرداخته اســت.
  در این رابطه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر اســاس وظایف قانونی خود که بخشی از آن به صیانت

  از حریم فریضتین و حراست از دســتاوردهای معنوی آن مربوط می شــود با تکیه بر تعهد و التزام قابل 
 تقدیر قوه قضاییه جمهوری اســالمی ایران به حفظ حقوق عامه و به اســتناد مــاده ۱۲۶ قانون مجازات

  اســالمی مصوب ۱۳۹۲ و همچنیــن مــواد ۶۳۸، ۵۱۳ و ۶۴۰ قانون مجازات اســالمی مصوب ۱۳۷۵ 
 علیه مســببان و معاونان دخیل در این اقدام ناصواب اعالم جرم می کنــد. از حضرتعالی انتظار می رود

  در جایگاه صیانت از حقوق عامه دستور به انجام اقدام قانونی و رســیدگی به این مهم را صادر و با امعان 
نظر به آثار زیان بار ناشــی از تخریب فرهنگی صورت گرفته در کشــور تقاضــا دارد؛ تمهیداتی را به منظور 
 فرمایید تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که برخالف رســالت و وظایف فرهنگی و ارشادی خود اقدام به
  صدور مجوز کرده اســت، الاقل به میزان فــروش دو فیلم مذکــور تاکنون بیــش از ۹۵ میلیارد تومان

منابع مالی جهت تولید فیلم فاخر و رســانه ای با هدف جبران مافات و تعظیم فریضتین الهی در اختیار 
این ستاد قرار دهد.«

جهان نما

مفاد آراء
3/6 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160302031000216-1401/2/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
 جالل زمانی نائینی فرزند مرحوم ابراهیم  بشماره شناسنامه 4597 صادره از نایین 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1194 متر مربع پالک ثبتی 
1930 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت ناییــن خریداری عادی و 
مع الواســطه از مالک رســمی خانم صغری مفیدی نائینی محرز گردیده است 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 

 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17

م الف: 1319418 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

3/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
میشود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 

به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
  1401 /02 /31 140160302015000086 مــورخ  1- راي شــماره 
مهدی منصوری نــژاد فرزند خدا نظر نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 164/90 متــر مربع مفــروز از پــالک 107- اصلي واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک رســمي

 ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17

م الف: 1321690 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

3/8 شــماره: 140185602210001188-1401/02/29چــون تحدید حدود 
ششــدانگ یک قطعه زمین شــماره پالک 1978 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اداره اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
جریان ثبت است و با توجه به اینکه بدلیل ناتوانی در معرفی ملک از تحدید حدود 
خارج گردیده لذا به استناد ماده 14 و 15 قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل  خواهد 
آمد. لذا  به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف: 1320518  ناصر صیادی صومعه مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

یکی از دختران والدیمیر پوتین با مردی به نام زلنسکی در آلمان زندگی می کند.کاترینا تیخونوا، 
رقصنده حرفه ای سابق، ۳۵ ساله اســت. او یک دختر کوچک از ایگور زلنسکی دارد؛ همان نام 
خانوادگی که دشمن سرسخت پوتین اســت، یعنی رییس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی. 
تیخونوا، یکی از دو دختر پوتین است که او از  همسر ســابقش، لیودمیال الکساندرونا اوچرتنایا 
دارد.تحریم ها علیه کاترینا، پروازهای منظم او را از مسکو به مونیخ برای ماندن در کنار همسرش، 
همراه با محافظان سرویس های مخفی روسیه، متوقف کرده است. زلنسکی، ۵۲ ساله، یک 
رقصنده حرفه ای باله است که تا همین اواخر ریاست باله ایالتی باواریا را بر عهده داشت. تیخونوا 
حداکثر سال ۲۰۱۷ از همسر اول خود جدا شد و از همان سال، او به طور منظم پروازهای خود را به 
مونیخ آغاز کرد. گاهی اوقات چندین بار در ماه به آنجا پرواز می کرد. چنین اقدامی باعث تحقیر 

بیشتر پوتین می شد و رسانه ها او را »پدربزرگ دختر زلنسکی« نامیدند.
پوتین هفته ها پس از حمله به اوکراین، شهروندان روســی را که به سمت غرب گرایش دارند 
»خائنان ملی« خوانده بود. اخبار مربوط به زندگــی مخفیانه دختر پوتین در مونیخ با مردی به 
نام زلنسکی، تنها چند هفته پس از آن منتشر شــد که فاش شد دختر بزرگ رهبر روسیه، ماریا 
ورونتسوا، از شوهر تاجر هلندی ثروتمند خود، یوریت فاسن، جدا شده است و چند روز پس از آن 
که مشخص شد معشوقه قدیمی پوتین، آلینا کاباوا، ژیمناستیک روسی المپیک، ممکن است 
دوباره باردار باشد. به گفته شاهدان عینی، پوتین بعد از این خبر، افسرده و تا حدودی گوشه گیر 
به نظر می رسید.سوابق پروازهای تیخوانا نشان می دهد که او همراه زلنسکی مرتبا با یک دختر 
کوچک که در اواخر سال ۲۰۱۹، ۲ ساله بود، ســفر می کردند که احتماال اکنون ۴ یا ۵ ساله شده 
است و نامش با نام پدرش زلنسکی مطابقت دارد. مشــخص نیست این زوج و دختر کوچک 
شان در کجا زندگی می کنند. هیچ شواهدی مبنی بر اینکه زلنسکی با رهبر اوکراین با همین نام 

خانوادگی ارتباط داشته باشد، وجود نداشت.

حسین صفری، معاون اجرایی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در جمع خبرنگاران در 
نمایشگاه کتاب تهران گفت:  نمایشگاه کتاب تهران پس از کش و قوس های فراوانی قرار شد، پس از 
دو سال وقفه کرونا برگزار شود. نمایشگاه مجازی نیز برای پاسخ به نگرانی های ستاد کرونا قرار شد به 
طور همزمان برگزار شود،  هدف این بود که جمعیت مراجعه کننده به نمایشگاه کتاب شکسته شود و از 
ما خواسته بودند که برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود. موضوع مجازی شدن نمایشگاه پاسخ 
به این نگرانی بود. ما یارانه ها را نیز به سمت مجازی سوق دادیم تا تقاضای مردم را در مجازی داشته 
باشیم. وی ادامه داد: اکنون جمعیت واقعی بازدید کننده از نمایشگاه مجموع مراجعه کنندگان به فضای 
مجازی و مجموعه بازدیدکنندگان از مصالست. اگر نمایشــگاه مجازی را همزمان برگزار نمی کردیم، 
تمام روزها نمایشگاه به شدت شلوغ بود. حتی ستاد کرونا روی حضور حداقلی مهمانان خارجی نیز 
تاکید کرده بود.عریض کردن راهروها،  رعایت فاصله اجتماعی و ... و هر آنچه که مقدور و شدنی بود را 
ما در نمایشگاه پیاده کردیم تا سالمت مردم به خطر نیفتد.صفری با اشاره به استقبال برخی از ناشران 
از حضور در فضای مجازی نمایشگاه گفت:  بخش ناشران دانشگاهی رغبت بسیار به حضور در بخش 
مجازی نمایشگاه کتاب تهران داشتند.وی در پاســخ به انتقادات ناشران کودک و نوجوان و جانمایی 
آنها در طبقه منفی یک رواق شرقی توضیحاتی داد و اضافه کرد: تنها فضایی که به جز شبستان اصلی 
می توانست متراژ مفید را برای ناشران کودک و نوجوان به ما بدهد، طبقه منفی یک رواق شرقی است. 
بقیه سالن ها ۶ تا ۷۷هزار متر مربع را پاسخ نمی دهند، مثال طبقه اول رواق شرقی ۲ تا ۳ هزار مترمربع 

در اختیار ما قرار می دهد.
صفری در خصوص برخی از ناهماهنگی های به وجود آمده در خصوص اطالع رسانی محیطی در روزهای 
نخست نمایشگاه نیز گفت: ما در این حوزه هم مقداری غفلت کردیم،  البته این کار را به بخش خصوصی 
سپرده بودیم که نتوانست در ادامه مسیر به تعهدات خود عمل کند.صفری در ادامه به آمار فروش در 
نمایشگاه مجازی کتاب اشاره و تصریح کرد:  مجموعه سفارش های نمایشگاه کتاب مجازی  تا ساعت 
۱۰ صبح روز سی ام اردیبهشت ماه، تعداد ۳۵۲ هزار و ۸۲۷ سفارش بوده که از این میان ۲۷۳ هزار و ۲۹۰ 
سفارش تحویل پست شده است. همچنین ۱۳۱ هزار و ۶۲۲ سفارش نیز توزیع شده است. تهران، مشهد 

و قم بیشترین خریداران نمایشگاه مجازی کتاب تهران بوده اند.

افشاگری درباره زندگی مخفیانه دختر رییس جمهور

کدام شهرها بیشترین خریدار کتاب از نمایشگاه مجازی بودند؟

نمایش خانگی

گیشه

توئیت



دوشنبه 02  خرداد  1401 / 21  شوال 1443 / 23  می   2022 / شماره 3534

400 نفر در لیست انتظار کلیه قرار دارند
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشــی درمانی الزهرا)س( اصفهان با اشاره 
به اینکه بیشــترین عضو مورد نیاز برای اهدای کلیه و بعد از آن کبد و قلب است، گفت: هم اکنون 
لیست حدود ۴۰۰ نفر در استان اصفهان در انتظار دریافت کلیه هســتند.مریم خلیفه  سلطانی به 
مناسبت روز ملی اهدای عضو، اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۷ مورد مرگ مغزی در 
استان منجر به اهدای عضو شــد، البته تعداد بیشتری شناسایی شــدند، ولی ۷ مورد به اهدای 
عضو منجر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.وی با بیان اینکه به 
دلیل شیوع کرونا، آمار اهدا و پیوند اعضا در کشور و اســتان اصفهان افت شدیدی داشته است، 
گفت: موارد آلوده به کرونا یا عفونی طبق پروتکل وزارت بهداشت باید کنار گذاشته شود و اعضای 
آن ها اهدا نمی شود.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر موارد مرگ مغزی در کل بیمارســتان های استان شناسایی 
می شوند، تصریح کرد:بیماران  بعد از رضایت خانواده برای اهدای عضو و انجام مراحل بعدی به 
بیمارستان الزهرا)س( منتقل می شوند و اتاق عمل اهدای عضو، فعال در بیمارستان الزهرا)س( 

مجوز فعالیت دارد.

مدیر حج و زیارت استان:

4 هزار اصفهانی، امسال راهی خانه خدا می شوند
مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: چهار هزار اصفهانی در مراسم حج تمتع ۱۴۰۱ به سرزمین 
وحی مشرف می شوند.علیرضا صادقی اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال عربستان یک میلیون 
زائر را می پذیرد و سهم کشور ما ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر اســت از استان اصفهان هم چهار هزار نفر عازم 

خانه خدا می شوند.
افرادی می توانند به این ســفر معنوی مشرف شوند که هزینه ســفر خود را ۲ سال قبل پرداخت 
کرده باشــند و تاریخ ودیعه گذاری اول آن ها در بانک ملی تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ بوده و ســن آن ها 
هم زیر ۶۵ سال باشــد.مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان افزود: هنوز زمان قطعی پرواز زائران 
اصفهانی مشخص نشــده، اما قرار است ســازمان هواپیمایی فهرســت پرواز ها را ارائه کند، اما 
پرواز های حج از ۲۳ خرداد شــروع می شود.وی ادامه داد:ســفر زائران اصفهانی »مدینه قبل« 
 و »مدینه بعد« اســت که ۲۲ کاروان از اســتان اصفهان جزو مدینه قبــل و ۹ کاروان جزو مدینه

 بعد هستند.

ابالغ برنامه تابستانه مدارس، به زودی
شهرهای جدید احداث شده در اســتان اصفهان با کمبود مدرسه مواجه هستند.مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان در یکصد و پنجاه و هشتمین نشست شــورای آموزش و پرورش استان که با 
حضور استاندار برگزار شد، گفت: در برخی مناطق استان و شهر اصفهان، به ویژه در شهرهای جدید 
همچون بهارستان، فوالدشهر و شهرک های سیمرغ و شهید کشــوری که رشد جمعیت دارند، با 

کمبود مدرسه مواجه هستیم.
محمدرضا ابراهیمی گفت: با هماهنگی دولت و خیران مدرسه ساز قصد داریم کمبودها را جبران 
کنیم.وی در خصوص حذف یا تغییر محتوای آموزشی گفت: کتاب ها چاپ شده است و در سال 
تحصیلی آینده تغییر نداریم؛ ولی، برای ســال های آینده، برنامه ای در دستور کار قرار دارد که از 
نظرات کارشناسان استان ها اســتفاده خواهد شد.ابراهیمی از خانواده ها خواست آموزش های 
مغایر با ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در هر مدرسه ای مشــاهده کردند، با اداره کل 
در میان بگذارند.وی با توجه به تعطیلی مدارس در ایام شــیوع کرونا، بــه خانواده توصیه کرد از 
 برنامه های تابستانه مدارس که به زودی ابالغ خواهد شد، استفاده کنند و از این فرصت آموزشی

 بهره مند شوند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید انتظار بروز ساالنه ۶۰۰مورد سرطان روده در استان اصفهان وجود دارد ؛

توقف در پیچ و خم روده ها

پریسا سعادت سرطان روده در کنار بیماری های دیگری 
مانند سرطان سینه و پروســتات در حال 
شیوع میان اصفهانی هاست، این آمار البته به موازات رشد در کل ایران و 
حتی دنیا صورت گرفته است . ســرطان روده ارمغان رشد مصرف فست 
فودها و مواد غذایی فرآوری شــده در جهان است. بر اساس اعالم علوم 
پزشکی کشور، سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در کشور است که 
مصرف زیاد غذا های آماده، استفاده از گوشت قرمز بیش از حد نیاز بدن و 
مواد فرآوری شــده ابتال به این بیماری را در جوانان افزایش داده است.

کشیدن سیگار، مصرف الکل، چاقی و عدم تحرک نیز از دیگر عوامل خطر 
زا برای ابتال به این سرطان است و تشخیص و درمان به موقع می تواند از 
روند پیشرفت بیماری بکاهد. بر اســاس آخرین آمار سازمان بهداشت 
جهانی، سرطان روده بزرگ و راست روده با ۱.۹۳ میلیون مورد ابتال در جهان 
از شایع ترین بیماری های کشنده در سطح جهان محسوب می شود. به 
تازگی تجزیه و تحلیل جدید از داده های ۱۳ مطالعه نشــان می دهد که 
عوامل غیر ژنتیکی در پشت افزایش موارد ابتال وجود دارد که تغییر رژیم 
غذایی و سبک زندگی از عوامل مشکوک در افزایش بی رویه این بیماری 
عنوان شده، اگرچه تاکنون تحقیقات گسترده ای انجام نشده است.آخرین 
اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری )CDC( نشان می دهد که ۵۲ 

هزار و ۵۴۷ مرگ ناشی از ســرطان روده بزرگ در ایاالت متحده گزارش 
شده است. سرطان روده بزرگ با تشــخیص زود هنگام قابل درمان تر 
است. در نتیجه، انجمن سرطان آمریکا به افراد توصیه می کند که از ۴۵ 
سالگی غربالگری سرطان روده بزرگ را انجام دهند. در همین زمینه عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، سرطان روده را سومین و 
چهارمین سرطان شایع در مردان و زنان ایرانی دانست و گفت: باتوجه به 
جمعیت پنج میلیون نفری اصفهان انتظار بروز ساالنه ۶۰۰مورد جدید در 
این استان وجود دارد، سن شــروع غربالگری درافراد باخطر متوسط از 
۵۰سالگی و در افراد چاق یا دیابتی ۴۵سالگی است.»الهام تابش« اظهار 
کرد: سرطان روده بزرگ یکی از سرطان های شایع دستگاه گوارش است 
که در ایران در مردان و زنان ایرانی ســومین و چهارمین سرطان شایع به 
شمار می آید.وی با اشاره به اینکه بروز سرطان روده بزرگ در مردان همه 
مناطق و گروه های سنی جهان، بیش از زنان است، افزود: این مشکل با 
باال رفتن سن افزایش می یابد؛ هرچند طی سال های اخیر در افراد جوان تر 
نیز بیش از قبل دیده می شود.این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
بزرگساالن مصرف سیگار، اضافه وزن، مصرف زیاد گوشت قرمز و الکل، 
مصرف کم میوه، سبزیجات، فیبر و کلسیم رژیم غذایی و بی تحرکی را از 
مهم ترین عوامل خطر برای ایجاد این بیماری دانست و گفت: این موارد در 

شمار ریسک فاکتورهای قابل اصالح هستند؛ اما مواردی مانند سن باال، 
جنسیت مرد، سابقه فامیلی مثبت سرطان، پولیپ و بیماری التهابی روده 
جزو موارد غیرقابل اصالح هستند.وی، میزان بروز این سرطان در ایران را 
۱۲ در ۱۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: با توجه به جمعیت پنج میلیون نفری 
اصفهان انتظار بروز ساالنه ۶۰۰ مورد جدید در این استان وجود دارد.تابش 
با اشاره به اینکه سرطان روده با استفاده از روش های غربالگری تا حدودی 
قابل پیشگیری است، تصریح کرد: پولیپ ها به دنبال رشد غیرعادی مخاط 
روده ایجاد می شوند که در مدت پنج تا ۱۰ سال می توانند به سرطان روده 
تبدیل شوند؛ اما با غربالگری و شناسایی زودرس این ضایعات و خارج 
کردن آنها می توان از ابتال به سرطان روده جلوگیری کرد.وی، سن شروع 
غربالگری در افراد با خطر متوسط را از ۵۰ سالگی و در افراد چاق یا دیابتی 
۴۵ سالگی اعالم کرد و افزود: به تازگی تعدادی از گایدالین ها سن شروع 
غربالگری را برای همه افراد با خطر متوسط ۴۵ سال پیشنهاد دادند.تابش 
با اشاره به آغاز غربالگری سرطان روده بزرگ از سال ۱۳۹۵ تحت برنامه 
کشوری در اصفهان، اظهار کرد: این طرح ادامه دارد و به صورت رایگان در 
مراکز بهداشتی سراسر استان تست فیت برای افراد با سن بیشتر از ۵۰ 
سال انجام می شود؛ بنابراین با توجه به امکان پیشگیری از این سرطان 

همه افراد جهت غربالگری به مراکز مربوط مراجعه کنند.

باتوجه به جمعیت پنج میلیون نفری اصفهان انتظار بروز 
ساالنه ۶۰۰مورد جدید در این استان وجود دارد، سن 
شروع غربالگری درافراد باخطر متوسط از ۵۰سالگی و 

در افراد چاق یا دیابتی ۴۵سالگی است

با مسئولان جامعه

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
اصفهان گفت: قرارگاه عفاف و حجاب در اصفهان 
تحت عنوان قــرارگاه ارتقای ســالمت و امنیت 
اجتماعی شهید شاه سنایی تشکیل شده است. 
مســعود مهدویان فر بــا بیان اینکــه مهم ترین 
دغدغه ای کــه در دولــت و مردم وجــود دارد، 
مسئله مردمی سازی یارانه هاست، اظهار داشت: 
پیگیری هایی که در سطح استان انجام می شود، 
بیانگر این است که مسائل اقتصادی با وجودی 
که بســیار مهم اســت، هیچ وقت نباید ســبب 
 شود که بحث ها فرهنگی و اجتماعی به حاشیه

 برود.
وی افزود: هیچ دولتــی در طول تاریخ انقالب و 
در سال اول اصالح ســاختار اقتصادی را انجام 
نمی دهد و همزمان با مباحث اقتصادی یکی از 

مســائل مهم عفاف و حجاب است.مهدویان فر 
با بیان اینکه در کنار کارهــای اقتصادی باید به 
مســائل اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شود، 
افزود: بر اســاس ابالغیه وزیر کشور الزم است 
قرارگاه عفاف و حجاب در همه استان ها و ذیل آن 
در شهرستان ها در فرمانداری ها و بخشداری ها 
تشکیل شود.مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکــه اولویت اول 
رعایت عفاف و حجــاب در نهادهــای دولتی و 
حاکمیتی اســت، گفت: عفاف و حجاب باید در 
بانک هــا، مراکز درمانی، مــدارس، محیط های 
آموزشی و دانشگاه ها رعایت شــود.وی با بیان 
اینکه محیط هــای عمومی مانند باشــگاه های 
ورزشی، آرایشگاه ها، مراکز خرید اولویت بعدی 
است و باید نسبت به سالم ســازی آن ها اقدام 

شــود، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب تعبیری 
دارند به نام جهاد تبیین که مســائل مختلفی در 
آن بیان شــده، در جهاد تبیین موضوع عفاف و 

حجاب بسیار مهم است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان ؛

قرارگاه ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

نذر علوفه برای 
وحوش پارک ملی 
و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی

در آســتانه روز جهانــی تنوع 
زیســت با شــعار »ســاخت 
آینده ای مشــترک برای همه 
اشــکال زندگی«؛ بیش از دو 
و نیم تن علوفــه نذر وحوش 
پارک ملی و پناهــگاه حیات 

وحش کاله قاضی شد.

 چند انبار کاالهای اساسی احتکار شده 
در استان  اصفهان کشف شد

ماموران انتظامی استان اصفهان موفق به کشــف چند انبار کاالهای اساسی احتکار شده از جمله 
گوشت، مرغ، شکر، ماکارونی و روغن شدند.فرمانده انتظامی خمینی شهر از کشف بیش از چهار 
تن روغن خوراکی به ارزش سه میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی از یک انبار در این 
خطه خبر داد.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: ماموران کالنتری ۱۱ فرماندهی انتظامی این شهرستان 
پس از کسب  اطالعات الزم با هماهنگی مرجع قضایی از انبار مذکور بازدید و چهار تن و ۶۰۸ کیلوگرم 
روغن خوراکی احتکار شــده به ارزش بالغ بر ســه میلیارد ریال را کشــف کردند. در نجف آباد هم 
فرمانده انتظامی نجف آباد از کشف ۲ تن شکر، خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در 
این شهرستان خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در 
سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و خودرو را متوقف کردند.وی با 
بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲ تن شکر قاچاق فاقد مدارک قانونی کشف شد، گفت: در این 
راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از 
مردم خواست، چنانچه از احتکار کاال و کســانی که اقدام به فعالیت غیرقانونی اقتصادی می کنند 
اطالع پیدا کردند، بالفاصله از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، موضوع را به پلیس اطالع دهند.

 دستگیری فرد کالهبردار مدعی دکترای بورس 
در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از دستگیری فردی که با ارائه مدرک تقلبی دکترای بورس 
مردم را فریب داده و با این ترفنــد از ۹ نفر بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال کالهبــرداری کرده بود، خبر داد.

سرهنگ علی صادقی ، گفت: درپی شکایت ۹ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود 
به عنوان متخصص بورس از آنان کالهبرداری کرده موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر قرار گرفت.در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان 
مشخص شد فرد کالهبردار با نزدیک شدن به افراد شاکی خود را متخصص بورس معرفی و با ارائه 
مدرک تقلبی دکترای بورس و تجارت و همچنین ارتباط با دســتگاه های مختلف اعالم می کند که 
می تواند زودتر از همه، نوسانات بورس را تشــخیص داده و برای آن ها سودآوری کند.به گفته وی، 
متهم با این ترفند بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از شــاکیان دریافت کرده و متواری شده که هیچ ردی از 
خود باقی نگذاشته بود، کارآگاهان پس از تکمیل شدن تحقیقات و کسب اطالعات الزم با اقدامات 
هوشمندانه و تالش شبانه روزی ســرانجام مخفیگاه وی را در شهرســتان شاهین شهر شناسایی 
کرده و در یــک عملیات ضربتی وی را دســتگیر و تحویل مرجع قضایــی دادند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شهر گفت: با توجه به افزایش کالهبرداری در بستر فضای مجازی و سایت های 
خریدوفروش اینترنتی از شهروندان انتظار می رود قبل از اعتماد و سرمایه گذاری تحقیقات الزم را 

انجام داده و به راحتی سرمایه های خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

دستگیری سارق سابقه دار در پایانه کاوه
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: سارق سابقه دار پایانه های شهر در 
دام عوامل حفاظت فیزیکی پایانه مسافربری کاوه گرفتار شد.ابوالفضل توکلی افزود: این سارق در 
چند روز گذشته، اقدام به سرقت بسته بار حاوی روزنامه یکی از پایگاه های خبری استان از محوطه 
پایانه کرده بود که پس از بررسی موضوع، طرح شناسایی وی در دستور کار نیروهای حفاظت فیزیکی 
سازمان پایانه ها قرار گرفت.وی افزود: پس از دستگیری و تحویل او به یگان انتظامی پایانه و بررسی 
سوابق، مشخص شد این فرد از سارقان سابقه دار ســرقت از اماکن است و چندین مورد سرقت از 

پایانه ها نیز در گذشته از وی سر زده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

احتمال شیوع پیک هفتم 
کرونا در مردادماه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه کرونا به راحتی رفتنی نیســت 
و به احتمال زیــاد در مردادماه پیک هفتم 
کرونا را خواهیم داشــت، گفت: براساس 
ســیر طبیعی اپیدمی هــای پیش رونده، 
بیماری معموال در یــک دوره ۴ تا ۵ ماهه 
اوج می گیرد و اگر ســویه خطرناک غالب 
شود، احتمال بیماری و مرگ ومیر تشدید 

می شود.
پژمان عقدک  با اشاره به اینکه رنگ بندی 
کرونا این هفته نسبت به هفته قبل تغییر 
جدی نداشــته اســت، گفت: ایــن هفته 
وضعیت شهرســتان تیران و کــرون از زرد 
به آبی و وضعیت شهرســتان خمینی شهر 
از آبی به زرد تبدیل شد.وی افزود: در حال 
حاضر ۱۰ شهرستان آبی و ۱۲ شهرستان زرد 
داریم و شهرستان قرمز و نارنجی در جدول 
رنگ بندی کرونا در استان اصفهان نداریم.

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان به بســتری ۱۳۸ بیمار کووید در 
بیمارستان های اســتان اشاره کرد و گفت: 
دیگر بیمارســتان ریفرال کرونا نداریم.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹ بیمار بستری 
در بخش آی سی یو داریم، گفت: افرادی 
که بیماری های زمینه ای، ضعف سیســتم 
ایمنی، بیماری هــای قلبی عروقی، چاقی 
دیابت و اضافه وزن دارند و داروهای خاص 
مصرف می کنند پس از ابتال به کرونا ممکن 
است نیاز به خدمات درمانی داشته باشند 
و حتی در آی سی یو بستری شوند.وی با 
بیان اینکه مراجعه به مراکز واکسیناسیون 
در کل کشور بسیار کم شــده، تصریح کرد: 
روزانه حدود ۲ هزار واکسن در کشور تزریق 
می شــود که ۷ تا ۸ درصــد آن مربوط به 
اســتان اصفهان اســت، تزریق دوز چهارم 
هم فعال برای گروه ســنی باالی ۷۵ سال، 
کادر پزشکی و بیماری های زمینه ای توصیه 

شده ولی استقبال جدی نشده است.

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف:1322473

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به عملیات اجرایی لکه گیری و 
ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ 

گشایش پاکات: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ 
 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتــی

www.dolatabadcity.ir 
تلفن: ۴۵۸۲۲۰۱۰ – ۰۳۱ 
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سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت که رؤسای پیشین این فدراسیون ماجرای جعل امضای شان را تایید کرده اند.احمد محتشمی و جعفر درویش زاده، رؤسای 
سابق فدراسیون ژیمناستیک طی یک هفته عنوان کردند که امضای شان در این فدراسیون جعل شده و این موضوع از سوی بازرسی وزارت ورزش و جوانان در حال 
بررسی است.حمید احمدی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک که از 23 دی ماه این مسئولیت را بر عهده دارد، در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: بازرسی هایی 
که از سوی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته، نشان می دهد که این موضوع مربوط به 4 سال گذشته است. در این باره اسنادی وجود دارد که می گویند ایجاد شده 
و مربوط به مدیریت های قبلی نیز می شود. این مدیران پس از مشاهده این اسناد گفته اند که امضای ثبت شده زیر نام آنها، مربوط به خودشان نیست.وی درباره 
انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی عنوان کرد: هزینه های این اعزام را پیش بینی کرده ایم و ملی پوشان روز 21 خرداد به کره جنوبی 

می روند. به لطف خدا امیدوارم این نفرات مدال های خوبی بگیرند. ما قرار است نفرات بیشتری را اعزام کنیم تا این ورزشکاران بتوانند تجربه هم کسب کنند.

واکنش سرپرست فدراسیون ژیمناستیک به ماجرای جعل امضا

دوشنبه 02  خرداد  1401 / 21  شوال 1443 / 23  می   2022 / شماره 3534

پیشنهاد 32 میلیون یورویی بارسلونا به »لواندوفسکی«
باشگاه بارسلونا برای جذب مهاجم لهستانی بایرن مونیخ پیشنهاد 32 میلیون یورویی به این باشگاه 
داده است.به نظر می رســد که روبرت لواندوفســکی باوجود آنکه یک فصل دیگر با بایرن مونیخ 
قرارداد دارد؛اما میخواهد از این تیم جدا شود. بارسلونا مشتری جدی لواندوفسکی است و در تالش 
است تا این بازیکن را در تابستان جذب کند.سایتMeczyki از نخستین پیشنهاد رسمی باشگاه 
بارسلونا برای جذب لواندوفسکی خبر داد و نوشت که آبی  اناری ها پیشنهاد 32 میلیون یورویی را 
برای انتقال لواندوفسکی داده اند و منتظر پاســخ باشگاه بایرن هستند.ژاوی در واکنش به جذب 
لواندوفسکی گفت: لواندوفسکی به دنبال جدایی است و ما هم به جذب این بازیکن عالقه داریم؛ 

اما مذاکره با بایرن آسان نیست.
 

ابراز خوشحالی »رونالدینیو« از تمدید قرارداد »امباپه«
مهاجم پیشــین بارســلونا از این که امباپه در پاری ســن ژرمن باقی ماند و راهی رئال نشد ابراز 
خوشحالی کرد.داســتان جدایی کیلیان امباپه از پاری ســن ژرمن به پایان رسید و این بازیکن 
قراردادش را با تیم پاریسی تمدید کرد. رونالدینیو از این که امباپه در پاری سن ژرمن ماندنی شد 
خوشحال است.او که سابقه حضور در تیم پاریســی را دارد، گفت: خوشحالم که امباپه تصمیم به 
ماندن گرفت و قراردادش را تمدید کرد. او می داند که چه می خواهد. مهم این اســت که او اکنون 
خوشحال است. رونالدینیو درباره این سوال که آیا دوست دارد وارد دنیای مربیگری شود؟ گفت: 

من قصد مربیگری ندارم و می خواهم در زمینه موسیقی فعالیت کنم.
 

PSG واکنش »پرس« به تمدید قرارداد »امباپه« با
رییس باشگاه رئال مادرید به تمدید قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن واکنش نشان داد.با وجود 
آنکه خبرهای زیادی درباره توافق امباپه با رئال مادرید به گوش می رسید؛ اما این بازیکن در نهایت 
در پاری سن ژرمن ماندنی شــد و قراردادش را تمدید کرد. فلورنتینو پرس به خبر تمدید قرارداد 
امباپه با پاری سن ژرمن واکنش نشان داد. رییس باشگاه رئال در توئیتی خطاب به امباپه نوشت: 
از اتفاقات روزهای اخیر  متاسف شــدم.رویای کودکی تو را از بین بردند.امباپه پیش از این بارها 

اعالم کرد که رویای حضور در رئال مادرید را دارد.
 

»دی بروین« بهترین بازیکن فصل لیگ جزیره شد
هافبک بلژیکی منچسترسیتی به عنوان بهترین بازیکن این فصل لیگ جزیره انتخاب شد.کوین 
دی بروین با رای هواداران به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انتخاب شد. دی بروین 1۵ گل 
در این فصل لیگ برتر به ثمر رساند  و فرم استثنایی او باعث شد که او باالتر از هم تیمی خود، ژائو 
کانسلو، جارود بوون از وستهم، بوکایو ساکا از آرســنال و جیمز وارد پروسه هافبک ساوتهمپتون، 
سون هیونگ مین از تاتنهام،  ترنت الکســاندر آرنولد و محمد صالح از لیورپول به عنوان برترین 
بازیکن فصل انتخاب شود.دی بروین بعد از کسب این جایزه گفت: برنده شدن این جایزه برای 

بار دوم دستاوردی است که من واقعا به آن افتخار می کنم. 
 

کافو: فقط قهرمانی!
کافو، اســطوره برزیل معتقد اســت هر چیزی غیر از قهرمانی در جام جهانی قطر برای سلسائو 
شکست محسوب می شــود.کافو تنها کسی که در ســه فینال متوالی حضور داشت، قهرمانی در 
1۹۹4، باخت در 1۹۹۸ و کاپیتانی و قهرمانی در سال 2۰۰2 معتقد است زمان آن رسیده که برزیل 

ششمین جام جهانی را کسب کند.

همه جنجال های »سنگی« در تبریز!

یک دهه حواشی»پرشورها«

محمدعلی عوض پور ورزشگاه یادگار امام تبریز در طول برگزاری 
مسابقات فوتبال تاکنون حواشی زیادی را 
تجربه کرده که هــواداران تراکتور نقش قابل توجهی در این حاشــیه های 
داشته اند.دو تیم فوتبال تراکتور و پرســپولیس روز پنجشنبه در چارچوب 
هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام به مصاف هم 
رفتند؛ دیداری که حواشی زیادی به همراه داشت و چندین بار به دلیل پرتاب 
سنگ و اشیای دیگر به زمین متوقف شد. اوج حواشی این بازی به دقیقه 
۵1 مسابقه بازمی گردد؛ جایی که امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس از کوره 
در رفت و اشیایی که به داخل زمین پرتاب شده بود را به سمت تماشاگران 
تراکتور پرتاب کرد. همین اتفاق جنجال بزرگی به وجود آورد تا تماشاگران 
تراکتور با پرتاب بطری و سنگ به داخل زمین منجر به توقف 1۶ دقیقه ای 
بازی شوند. تا پایان این بازی تماشاگران تراکتور به تناوب اشیایی به داخل 
زمین پرتاب کردند و بازی را تحت الشعاع قرار دادند تا این که در دقیقه ۷2 
داور، تیم ها را از زمین بازی خارج کرد. هم چنین پیش از شروع این دیدار، 
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس به سختی از بین هواداران تراکتور 
به جایگاه ویژه رفت.حواشــی »پرشــورها« در تبریز، همیشه با اتفاقات 
مختلفی همراه بوده و بازی های زیادی بوده است که شعار و هیجان این 
تماشاگران باعث ایجاد درگیری و تنش در بازی ها شده است؛ اما در برخی  
بازی ها هیجان و حاشیه در تبریز و میان هواداران تراکتور در تبریز به اوج خود 
رسیده و باعث اتفاقات ناگواری چه در زمین مسابقه و چه در بیرون مسابقه 
شده است.در این گزارش قرار است به چند بازی پرحاشیه در تبریز بپردازیم؛ 
مصاف هایی که خارج از حساسیت بازی دو تیم، به حواشی بیرون زمین و 

اتفاقات ناخوشایندی منجر شده است.

۹ بهمن 13۹0
تراکتور صفر - استقالل 2 )هفته بیست و سوم لیگ برتر ۹0-۹1(

آبی پوشان پایتخت در این بازی موفق شدند با 2 گل مجتبی جباری از روی 
نقطه پنالتی به پیروزی دست پیدا کنند و اخراج احسان حاج صفی در نیمه 
اول از حواشی قابل توجه این بازی بود.در یکی از این پنالتی هایی که به 

سود استقالل گرفته شد، هواداران تراکتور که معتقد بودند داور به اشتباه 
این تصمیم را گرفته است، با پرتاب گلوله های برفی و سنگریزه، دقایقی 
جو بازی را متشنج کردند که در همین اثنا دوربین یکی از عکاسان کنار زمین 
نیز با برخورد سنگ به آن، شکست. در نیمه دوم این بازی هواداران تراکتور 
بار دیگر با دیدن یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه استقالل اعتقاد 
داشتند که داور باید به سود تیم شان پنالتی اعالم می کرد که با امتناع داور 
از چنین تصمیمی، هواداران اقدام به شکستن صندلی ها و پرتاب آن ها 
به درون زمین کردند. هواداران تبریزی پــس از بازی نیز تعداد زیادی از 
صندلی های ورزشگاه یادگار امام را شکسته و به درون زمین پرتاب کردند و 

در همین حین داور مسابقه را با شعارهای خود تهدید می کردند.

25 اردیبهشت 13۹4
تراکتور 3 - نفت تهران 3 )هفته سی ام لیگ برتر ۹3-۹4(

این بازی، به نوعی قهرمان لیگ برتر را تعییــن می کرد. تراکتور تا پایان 
هفته بیست و نهم لیگ برتر، صدرنشین لیگ بود و با پیروزی مقابل نفت 
تهران می توانست عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست بیاورد؛ اما کسب 
نتیجه تساوی در این بازی،   سپاهان را قهرمان لیگ کرد. بازی تراکتور و 
نفت در حالی که با نتیجه تساوی سه بر سه در جریان بود، در دقایق اضافه 
نیمه دوم، نیمکت نشینان تراکتور به نشانه قهرمانی این تیم شادی کردند 
و هواداران نیز با تصور این که دیدار ســپاهان و سایپا با نتیجه دو بر دو به 
پایان رسیده خوشحالی کردند، اما در سوی دیگر بازی سپاهان و سایپا با 
نتیجه دو بر صفر به نفع سپاهان به پایان رسیده بود و این مسئله باعث 
ایجاد بهت و حیرت بین بینندگان و هم چنین خبرنگاران حاضر شد.بعد 
از پایان بازی بعضی از تماشــاگران که ظاهرا از قضاوت علیرضا فغانی و 
اعالم قهرمانی سپاهان از سوی بلندگو ورزشگاه و نیمکت تراکتورسازی 
خشــمگین بودند، اقدام به شکســتن صندلی های ورزشــگاه کردند. 
هم چنین هواداران در مقابل در اصلی ورزشــگاه تجمع کرده و علیه داور 
بازی شعار می دادند، هواداران خشمگین به سمت رختکن تیم ها سنگ 

پرتاب می کردند که این موضوع باعث مجروح شدن چند نفر از هواداران 
و خسارت تعدادی از اتومبیل های پارک شده در داخل ورزشگاه شد.

یک دی 13۹4
استقالل تهران 2 - تراکتور 1 )نیمه نهایی جام حذفی ۹4-۹5(

این بازی در دمای 4- درجه در ورزشــگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و 
حواشی ای از جنس گلوله های برف داشت. تماشاگران تراکتور در طول 
بازی با پرتاب گلوله های برف به پرویز مظلومی، سرمربی وقت استقالل 
حواشی تاسف باری را ایجاد کردند. هم چنین در لحظات پایانی این بازی، 
زمانی که داور، شــجاع خلیل زاده بازیکن تراکتورسازی را به خاطر خطا 
روی جابر انصاری از بازی اخراج کرد، بازیکن تراکتورسازی قبل از خروج 
از زمین به بازیکن اســتقالل که روی زمین افتاده بــود، لگد زد و صحنه 

زشتی را خلق کرد.

11 اردیبهشت 13۹۸
تراکتور 1 - پرسپولیس 1 )هفته بیست و هشتم لیگ برتر ۹۷-۹۸(

در این بازی، پرچم کشور ژاپن و تیم کاشیما باز هم پای شان به ورزشگاه 
یادگار امام باز شــد و پیش از شــروع بازی در بیرون از ورزشگاه یادگار 
امام بین هــواداران دو تیم درگیری ایجاد شــد و ایــن در حالی بود که 
هنوز هواداران پرسپولیس به داخل ورزشــگاه نیامده بودند. این بازی 
درگیری های مختلفی درون زمین داشــت و هرکدام از این درگیری ها 
باعث شد جو ورزشگاه متشنج شود و حواشی مختلفی حول این بازی 
ایجاد شود. گلزنی  تراکتوری ها در این بازی باعث پرتاب نارنجک شد و 
پس از آن در دقیقه ۸۵ این بازی، هنگام زدن ضربه کرنر اعالم شــده به 
سود پرسپولیس، هواداران تراکتور اقدام به پرتاب سنگ، بطری و اشیای 
دیگر به داخــل زمین کردند. پس از پایان بازی، بازیکنان پرســپولیس 
 با اســکورت ویژه راهی رختکن شــدند تــا از پرتاب اشــیای مختلف

 آسیبی نبینند. 

خبر روز

پاسخ جالب مهدوی کیا به شایعه حضور در پرسپولیس به جای گل محمدی:

به تیم ملی امید تعهد دارم
مهدی مهدوی کیا در آستانه سفر تیم ملی زیر 23 سال به عراق در خصوص و شایعاتی که پیرامون 
حضورش در پرسپولیس به جای گل محمدی مطرح شده است ،گفت: تعجب می کنم این مباحث 
را می شــنوم. من به تیم ملی امید تعهد دارم و با وجود اینکه در ماه های گذشته کم و کاستی های 
زیادی بوده اما تالش کردم تا کار را پیش ببرم.وی افزود: من آدمی نیستم که نیمه کاره کارم را رها 

کنم و به موفقیت با تیم امید با وجود مشکالتی که وجود داشته، خیلی امیدوار هستیم.
 

ایده جالب کانون هواداران برای بازی با شهرخودرو؛

گل به جای سنگ
کانون هواداران باشگاه پرسپولیس برنامه های جالبی برای آخرین بازی خانگی سرخ ها در لیگ 
بیســت و یکم دارد.آخرین بازی خانگی پرســپولیس در لیگ بیســت و یکم روز سه شنبه هفته 
جاری)فردا( در ورزشگاه آزادی و مقابل شــهرخودرو برگزار خواهد شــد. کانون هواداران باشگاه 
پرسپولیس برنامه های جالبی برای این بازی تدارک دیده است و طبق گفته عباس اسماعیل بیگی، 
رییس کانون هواداران باشگاه پرسپولیس، مقرر شده هواداران در بازی با شهرخودرو به پاس تشکر 
از زحمات اعضای تیم، شاخه های گل بر ســر بازیکنان بریزند و به پای مهمان نوازی و نشان دادن 
فرهنگ هواداری و در روزهایی که بر ســر تیم های میهمان سنگ می اندازند، با گل به استقبال تیم 

مشهدی خواهند رفت.
   

»عالیشاه« و »آقایی« مادام العمر محروم شوند!
معاون فرهنگی باشگاه تراکتور  درباره اتفاقات دیدار با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: پس از اتفاقات بازی دو تیم تراکتور و پرسپولیس، به طور دقیق وضعیت 
سکوها را بررسی و رصد کردیم که با مدنظر قرار دادن تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، مشخص 
شد که هواداران پرســپولیس در بین هواداران تراکتور حضور داشتند و عامل اصلی ایجاد تنش در 
سکوها بودند.نصیری توضیح داد: بازیکنان پرسپولیس در داخل زمین و هواداران نفوذی شان در 
سکوها تنش ایجاد کردند و باید پاسخگوی رفتارشان باشند.معاون فرهنگی باشگاه تراکتور با اشاره 
به توهین های زننده امید عالیشاه و ســعید آقایی به هواداران تراکتور، خاطرنشان کرد: میلیاردها 
تومان از بیت المال در فوتبال این کشور هزینه می شود، اما دو بازیکن با رفتارشان تمامی هزینه ها را 
به باد فنا داده و فرهنگ یک کشور را زیر سوال می برند. انتظار داریم کمیته انضباطی، کمیته اخالق 
و مراجع باال نه به خاطر جو استادیوم ها، بلکه به خاطر حفظ فرهنگ کشورمان، چنین افرادی که به 

اجتماع آسیب می زنند را مادام العمر محروم کنند.
 

ناکامی پونفرادینا با »عابدزاده« در رسیدن به اللیگا
پونفرادینا با وجود  بهره مندی از گلر ایرانی خود با سه گل مقابل لگانس شکست خورد.  در یکی از مهم ترین 
بازی های هفته چهل و یکم اللیگا 2 اسپانیا، تیم پونفرادینا که امیر عابدزاده را برای هشتمین بازی متوالی 
درون دروازه داشت، از ساعت ۰۰:3۰ بامداد یکشــنبه )به وقت ایران( در استادیوم ال تورالین به مصاف 
لگانــس رده چهاردهمی رفت.یاران عابدزاده که بعــد از چهار پیروزی پیاپی در دیدار اخیرشــان مقابل 
وایادولید شکست خورده و از کورس رقابت در باالی جدول فاصله گرفته بودند، در دیدار برابر لگانس با 
یک نتیجه عجیب مغلوب شدند و امیدهای اللیگایی شدن را از دست دادند.تیم فوتبال پونفرادینا با وجود 
اینکه در بازی ماقبل پایانی فصل اللیگا 2 اسپانیا میزبان لگانس بود، شکست سنگین 3 بر صفر را متحمل 
شد تا ۶3 امتیازی و در رده هشتم جدول این رقابت ها بماند و با توجه به فاصله 4 امتیازی با الس پالماس 

رده ششمی، شانس رسیدن به مرحله پلی آف اللیگا را از دست بدهد.

مستطیل سبز

لیگ را ُبکش!
فدراسیون و ســازمان لیگ فوتبال با روشن 
نکردن تکلیف ســهمیه بندی لیگ قهرمانان 
آسیا، بخشــی از جذابیت هفته های پایانی 
لیگ برتر را گرفتند.به گزارش ایســنا، تغییر 
فرمت لیگ قهرمانان آســیا از بهــار - پاییز 
به پاییز - بهار، سرنوشــت تعیین ســهمیه 
این رقابت ها را در هالــه ای از ابهام قرار داده 
اســت چرا که با پایان یافتــن فصل کنونی 
لیگ قهرمانان آســیا )پــس از جام جهانی 
2۰22(، لیــگ قهرمانــان 2۰24-2۰23 با 
فرمت جدیــد در شــهریور مــاه 14۰2 آغاز 
می شــود و مشــخص نیســت که تیم های 
برتر فصل فعلی رقابت های داخلی ســهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا می گیرند یا نه.سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال ایران هنوز تکلیف 
باشگاه های لیگ برتری را برای سهمیه بندی 
لیگ قهرمانان فصل آینده مشخص نکرده اند. 
این موضوع در کنار روشــن شــدن تکلیف 
قهرمان لیگ بیســت و یکم، باعث شده که 
رقابت برای نایب قهرمانی لیــگ برتر از تب 
و تاب بیفتد و به نوعی لیــگ برای تیم های 
باالنشــین فقط جنبه حیثیتی داشته باشد. 
در نتیجه این تعلــل ارکان مدیریتی فوتبال 
ایران در روزهایی که آن ها درگیر جنگ قدرت 
هســتند، به جذابیت لیگ برتر در هفته های 
پایانی لطمه زده و این رقابت ها را به حالتی 
تشریفاتی درآورده است.پیش از این باتوجه 
به برابری ســهمیه های ایران و عربستان در 
لیگ قهرمانان آســیا، زمزمه هایی مبنی  بر 
الگو برداری ایران از عربستان وجود داشت 
که بــر اســاس آن تیم های قهرمــان فصل 
2۰22-2۰21 و 2۰23-2۰22 به همراه قهرمان 
جام حذفی 2۰23-2۰22 سهمیه مستقیم 
و قهرمان جام حذفی 2۰22-2۰21 ســهمیه 

پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را می گرفتند.
در صورتی که همین الگو در فوتبال ایران اجرا 
شود، دیگر عنوان نایب قهرمانی اهمیتی ندارد 
و لیگ برتر به همین شــکلی که االن پیش 
می رود، ادامه پیدا می کند امــا اگر الگویی 
که نایب قهرمان در آن اهمیت داشته باشد، 
انتخاب شــود، حساســیت دو هفته پایانی 

لیگ برتر دو چندان خواهد شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بسکتبالیستی که مدعی 
است به خاطر موهایش به 
تیم ملی دعوت نمی شود!

محمد شهریان، بسکتبالیست نظم آوران 
سیرجان در پاسخ به این سوال که به نظر 
خودتان دلیل اصلی دعوت نشدن به تیم 
ملی در این ۶ سال به خاطر مدل مو بوده 
یا نه، گفت: یک سری از بازیکنان بزرگ 
به من می گویند موهایــت را کوتاه کن و 
حرف شان را هم محترم می دانم؛ اما هر 
کس شــخصیت خودش را دارد و مهم 
است در بسکتبال حاشیه نداشته باشم.

 مربی و کارشــناس والیبال در مورد این مسابقات 
و قهرمانی پیکان گفت: با توجــه به حضور بازیکنان 
باکیفیت در تیم های پیکان، شــهداب و ســانتوری 
ژاپن سطح کیفی مسابقات باال بود و حضور ستاره ها 
باعــث جذابیت خاصی شــده بود که مــردم لذت 
بردند، مسابقات هم مخصوصا در مراحل آخر زیبا و 
جذاب بود.ناصر شهنازی در مورد عملکرد بازیکنان 
خارجی در این رقابت ها اظهار کرد: والیبال ورزشی 
گروهی است. هماهنگی تیمی خیلی در نتایج تاثیر 
دارد؛ اما بازیکن فوق ســتاره با هر شرایطی خود را 
وفق می دهند، ســتاره های پیکان این انتظارات را 
برآورده کردند. ســتاره های یزد هم خــوب بودند و 
توانستند در کنار سایر بازیکنان به هماهنگی نسبی 
برسند.شهنازی به رقابت سه تیم پیکان، سانتوری 

و شهداب که به ترتیب اول تا ســوم شدند، گفت: از 
ابتدا هم پیش بینی این بود که این تیم ها اول تا سوم 
شوند. البته برخی تصور فینال تمام ایرانی داشتند؛ 
اما  ژاپن فراتر از انتظار بازی کرد و مانع صعود یزد به 
فینال شد. از طرف دیگر فکر می کردیم به جای تاراز، 
الریان به جمع چهار تیم صعود کند که نشــد.وی در 
پاسخ به این سوال که آیا پیکان با ترکیب لیگ خود 
می توانست قهرمان مسابقات شود، بیان کرد: بردن 
ژاپن با ترکیب قبلی پیکان کار خیلی ســختی بود. 
بازیکنان خارجی در این زمینه تاثیرگذار بودند و دیدید 
که نیمیر عبدالعزیز وقتی از ســت سوم راه افتاد، به 
تیم کمک کرد و پیکان بازی را بــرد. به نظرم بدون 
ستاره ها، قهرمانی برای پیکان خیلی سخت بود.این 
مربی والیبال در مورد حضور دوباره سعید معروف و 

محمد موسوی در ایران گفت: این دو نفر از بازیکنان 
تاثیرگذار والیبال ایران بودند و در خیلی از اتفاقاتی که 
در کشور ما افتاده، تاثیر مثبتی داشتند. موسوی در 
اوج آمادگی قرار داشت و معروف هم جزو اسطوره ها 
و بهترین های جهان اســت.وی با اشاره به مراسم 
تقدیری که باشگاه پیکان برای سعید معروف برگزار 
کرد، گفت: باشگاه پیکان کار بزرگی انجام داد. البته 
به نظرم این کار بیشتر وظیفه فدراسیون بود. هیئت 
آذربایجان غربی هــم باید در جریان کار شــریک 

می شد و تقدیر باشکوهی انجام می دادند.

کارشناس والیبال:

فدراسیون باید از »سعید معروف« تقدیر می کرد نه پیکان



دوشنبه 02  خرداد  1401 / 21  شوال 1443 / 23 می  2022 / شماره 3534

در جلسه چهل و سوم شورای اسالمی شهر اصفهان چه گذشت؟

تاکیدها و تعریف ها
چهل وسومین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان  روز گذشته 
برگزارشــد. نطق های جلسه چهل و ســوم همچون گذشته به 
مهم ترین موضوعات و دغدغه های شهر اصفهان اختصاص داشت که در ادامه 

گزیده ای از نطق های اعضا در این جلسه را می خوانید:

رییس شورای شهر و حذف رانت اطالعاتی در شهرداری اصفهان
محمدنورصالحی کــه طوالنی ترین نطق 
را داشــت، تاکید کــرد: شــهرداری گام 
بلندی در راســتای حذف هر گونه رانت 
اطالعاتی و ســودجویی در مسیر صدور 
پروانه ها برداشته اســت و از اول تیرماه 
صدور پروانه بــه صــورت غیرحضوری 
خواهد بود.نورصالحی با اشــاره به سفر 
ریاســت جمهوری به اصفهــان، گفت: با 
توجه به شــرایط، روز این سفر به تاخیر 
افتاده و شاید استان های دیگر در اولویت 
قرار گرفته اند، اما این مهم نیســت، مهم 
نتیجه و خروجی این سفر برای مردم اصفهان اســت.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان اضافه کرد: حدود ۳۰ درخواست شورای اســالمی شهر را برای 
گنجاندن در مصوبات ســفر پیشــنهاد کردیم که در رأس آن احیای همیشگی 
رودخانه زاینــده رود، توجه به آلودگی هوا و اســتفاده از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان برای غلبه بر این مشکل، توجه به فرونشست زمین، تکمیل سامانه 
 دوم آب شرب اصفهان و مجموعه شــهری اطراف با ظرفیت حدود پنج میلیون

 نفر است.
وی ادامه داد: کمک بــه آغاز کار و راه اندازی موزه بزرگ شــهر اصفهان، تکمیل 
پروژه دهکده المپیک، ساماندهی محورهای ورودی شهر، احداث حلقه چهارم 
ترافیکی، کمک به بازســازی و خرید اتوبوس، کمک به ســاخت خانه ارزان در 
بافت های فرسوده و اراضی داخل محدوده شهری از دیگر پیشنهادات شورای 
اسالمی شهر اســت که در تدوین مطالبات مطرح شده برای ریاست جمهوری 
مدنظر قرار گرفته است.نورصالحی در خصوص پرداخت نشدن سهم شهرداری 
در حوزه مالیات، هم گفت: دو ماه از ســال گذشــته و هیچ رقمی بابت ارزش 
افزوده به شهرداری اصفهان پرداخت نشده است، در حالی که بر اساس قانون 
۱۴۰۱ باید حدود چهار درصد عوارض توسط ســازمان امور مالیاتی به شهرداری 
پرداخت شــود. با توجه به قانون تجمیع عوارض، این حق مســلم شــهرداری 
است که پرداخت نشده و شهرداری را با مشکالت مالی روبه رو کرده است که از 

مسئوالن استانی و ملی درخواست می کنیم به این موضوع ورود کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی و بازگشایی گلوگاه های سطح شهر
رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: توجه ویژه به محالت کم برخوردار، 
رسیدگی به بافت فرســوده و بازگشایی 
گلوگاه های ســطح شــهر از اولویت های 
مدیریت شــهری است.حجت االســالم 
منوچهــر مهروی پــور اظهار کــرد: محله 
شاهد یکی از محالتی که با معضل گلوگاه 
ترافیکی روبه رو اســت، با اینکه اتفاقات 
خوبی در سال های گذشــته رقم خورده 
است، اما شــهروندان این محله نامه ای 
به شورای اسالمی شهر ارسال کردند و خواستار توجه ویژه مدیریت شهر به این 
محله شدند، در این راستا اگر این گلوگاه ها باز شود، شاهد بازسازی این محله 
خواهیم بود.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: بازگشایی گلوگاه های محله شاهد هزینه کالن نمی خواهد، 
بنابراین این موضوع را باید در اولویــت اقدامات قرار دهیم، البته مدیر منطقه و 
معاونت شهرسازی شهرداری نیز باید گزارشی از اقدامات خود در سال ۱۴۰۱ را 

در جلسات آینده ارائه کنند.

 رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و نهضت مسکن سازی در 
شهرداری

رســول میرباقری با بیــان اینکه یکی از 
دغدغه های مدیریت شــهری و شورای 
اســالمی شــهر تحقــق شهرســازی 
الکترونیک اســت، گفت: به رغم زحمات 
فراوان معاونت شهرســازی هنوز برخی 
موانع و گلوگاه هــا رفع نشــده و همین 
موضــوع ســرعت کار را کاهــش داده 
است، در این راســتا باید امکان پرداخت 
فیش های مالــی در درگاه های پرداخت 
آنالین با توسعه دادن در سطح مبلغ باال 
ایجــاد و زمینه تســهیل در انجام فرآیند 
قرارداد سرای هشت و پشــتیبانی و قرارداد ســرای ۱۰ فراهم شود. همچنین 
باید بتوانیم ادارات و ســازمان ها را بــرای مکاتبات شــهرداری و فراهم کردن 
امکان ارتباط سیستمی با هدف رفاه شــهروندان و جلوگیری از سرگردانی آنها 

یکپارچه و موانع را رفع کنیم. الزم است اداراتی مانند آموزش وپرورش، ورزش 
و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، دانشــگاه علوم پزشکی، ثبت احوال، آب و 
برق کاربری های آموزشی، درمانی و فرهنگی خود را تعیین تکلیف کنند، اکنون 
شهروندانی هســتند که به خاطر تعیین تکلیف نشــدن این کاربری ها گرفتار 

بعضی رانت ها و مفاسد می شوند.
این عضو شورا همچنین با اشاره به فعالیت ســتاد بازآفرینی شهری و نهضت 
جهاد مســکن در بافت فرســوده، گفت: در تمام مناطق پانزده گانه باید ســتاد 
بازآفرینی و نهضت مسکن سازی به ریاست شهرداران مناطق و عضویت معاونت 
شهرسازی، امالک و درآمد تشکیل شود تا بتوانیم شاهد اتفاق های ویژه ای در 
بافت فرسوده باشیم. اگر قرار است با همان دست فرمان چند سال اخیر حرکت 
کنیم، شاهد تغییر در بافت فرسوده نخواهیم بود. هرگاه مشکلی ایجاد می شود 
از همت آباد مایه می گذاریم که باید درصد موفقیت و پیشرفت آن را هم بررسی 
 کنیم، بنابراین امیدواریم با تشــکیل ســتاد بازآفرینی شــاهد تحول در بافت 

فرسوده باشیم.

رییس مرکز پژوهش های شورا و شهادت بر پاکدستی همکاران
مصطفی نباتی نژاد اما ترجیح داد با اشــاره بر اینکه در سال های گذشته فساد 
وجود داشــته، تاکید کنــد در این دوره مراقبت می شــود تا چهره شــهرداری 

خدشه دار نشود :»فســاد و پارتی بازی 
در این ســال ها در معــدود گلوگاه های 
اداری، تصویری از شهرداری ساخته بود 
و این پنداشــت را مردم و ارباب رجوع 
داشتند که گویا این فساد نهادینه شده 
است، اما باید مراقبت کنیم که تصویری 
ساخته شود تا حیثیت همکاران خدوم 

و جهادگر شهرداری خدشه دار نشود.
 بــر اســاس زیســت ســازمانی ام 
در چهــار دوره شــورای اســالمی 
بــه  می دهــم  شــهادت  شــهر 
پاکدســتی قاطبه همکاران خــود در شــهرداری و ایثار و مســئولیت پذیری 
آن ها و اعتقاد دارم بنــا به فرمایش مقــام معظم رهبری کــه جوانان انقالبی 
 ایــن دوره را بــا جوانــان انقالبی و مجاهــد دفاع مقــدس مقایســه کردند:
» نیروهــای  جانفشــان و مجاهــدی در شــهرداری داریــم کــه کمتــر از 
فاتحان خرمشــهر نیســتند، به ســالمت و پاکدســتی و مســئولیت پذیری 
 آنها شــهادت می دهیــم و از آنهایی که با حیثیت شــهرداری بــازی می کنند، 

نمی گذریم.«

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفــت: ۹ هزار 
مترمربع از باغچه های سطح این منطقه با ۲۲۵ هزار 
گلدان، گل کاری شــده و جلوه زیبایی برای فضای 

سبز این منطقه ایجاد کرده است.
سیدسلمان قاضی عســگر با بیان اینکه در منطقه 
۹ شــهرداری اصفهان یک میلیــون و ۱۷۰ هزار متر 
مربع فضای ســبز وجود دارد، اظهار کــرد: در حال 
حاضر ســرانه فضای ســبز در اختیار منطقه ۱۶.۷ 

مترمربع و ســرانه فضای ســبز اکولوژیک منطقه 
۱۸.۹ متر مربع است.وی تصریح کرد: ۹ هزار متر از 
باغچه های ســطح منطقه ۹ شهرداری با ۲۲۵ هزار 
گلدان، گل کاری شــده و جلوه زیبایی برای فضای 
ســبز این منطقه ایجاد کرده اســت.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه همواره باید مشکل 
کم آبی و خشکسالی را مدنظر داشت، خاطرنشان 
کرد: همواره باید بر استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم 
تاکید داشت تا عالوه بر بهره مندی از زیبایی و اثرات 
مثبت گل و گیاهان، در مصرف آب نیز صرفه جویی 
شــود.وی ادامــه داد: بــرای گل کاری گلدان های 
سطح منطقه و در راستای زیباسازی منظر شهری 
و افزایش نشاط و شادابی بین شهروندان، بیشتر 

از گل های فصلی با تنوع گونه ای شــامل رعنا، آهار، 
پریوش، کوکب کوهی و بذری، شــمعدانی، سلوی، 
ابری و دیگر گونه های مقاوم در برابر گرما، استفاده 
شده است.قاضی عسگر اضافه کرد: برای زیباسازی 
بهتر ســطوح فضای ســبز، همزمان کاشت نهال و 
درختچه، نظافت سرشــاخه ها و جمــع آوری تمام 
ضایعات گیاهی از ســطح فضای ســبز نیز در حال 
انجام اســت تا زیبایــی منطقه ۹ بیــش از پیش 
افزایش یابد.وی با اشاره به ساماندهی سطل های 
زباله خیابانی در سطح منطقه ۹ شهرداری، افزود: 
۱۴ سطل زباله قلکی با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون 
ریال خریداری و نصب شده است و این ساماندهی 

به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گل کاری ۹ هزار مترمربع از باغچه های منطقه ۹
ادامه بازارچه حسن آباد احیا می شود

رییس اداره عمران منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی بازارچه حسن آباد حدفاصل خیابان 
فرشادی تا چهارسوق نقاشــی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.یونس تیموری 
ضمن تشریح چگونگی تشکیل بازارچه حسن آباد در زمان های قدیم، اظهار کرد: یکی از قدیمی ترین 
بخش های محور فرهنگی و تاریخی اصفهان بازارچه حسن آباد است که گسترش آن از مرکز شهر به سمت 
خروج شهر به سبک خطی امتداد یافته و نسبت به نیازهای محله، کاربری های آن شکل گرفته است.

وی افزود: بازارچه حسن آباد از ابنیه متعدد صفویه و قاجاریه همچون مسجد ساروتقی، امام زاده احمد، 
مدرسه اسماعیلیه، مدرسه علمیه آقانجفی، حسینیه گل بندان و زورخانه حسن آباد برخوردار است، حتی 
به سمت خروجی شهر و روی رودخانه زاینده رود نیز پل خواجو در زمان صفویه احداث شده است.رییس 
اداره عمران منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: با گذشت زمان و احداث خیابان فلسطین ظاهر 
بازار از میان رفت و تنها اثر باقی مانده بعد از خیابان فلسطین، چهارسوق نقاشی و تجاری های چهارگوش 
آن، گواه بر ادامه بازارچه حسن آباد قدیم است.وی ادامه داد: سال های گذشته در مقاطع مختلف از سمت 
بازارچه »چهارسو مقصود« عملیات سنگ فرش و سقف زنی به سمت خیابان فرشادی اجرا شده، اما 
به دلیل آزادسازی نشدن، قسمت هایی از آن هنوز تکمیل نشده است.تیموری افزود: در راستای حفظ 
آثار بناهای تاریخی و با توجه به شعار میراث داران شهر، شهرداری اصفهان تکمیل بازارچه حسن آباد را در 
برنامه های این منطقه قرار داد و اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در سال جاری به این امر اختصاص داد 

که با توافق مالکان پالک های این مسیر، قسمت های باقی مانده نیز تکمیل خواهد شد.
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری:

سهم دستگاه ها در احیای بافت فرسوده مشخص شود
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: سهم دستگاه ها در احیای بافت فرسوده باید مشخص شود.داوود 
بحیرایی اظهار کرد: ضوابط شهرسازی اســالمی و رعایت حق الناس در هیچ کجا به اندازه شهر اصفهان 
رعایت نمی شود.وی با تاکید بر اینکه کار روی موضوعات میدانی مانند بافت فرسوده بسیار سخت است، 
تصریح کرد: ضوابط شهرسازی در شهرداری رعایت می شــود؛ اگر هم جایی با مشکل برخورد کردیم به 
کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود تا تکلیف مشخص شود.مدیر منطقه ۱۰ اصفهان با تاکید بر اینکه در 
اصفهان پیرامون موضوع بافت فرسوده فعالیت های خوبی انجام شده است، افزود: احیای بافت فرسوده 
سبزه میدان که اکنون میدان امام علی )ع( نام دارد، یک کار جهادی، انقالبی و تخصصی بود؛ البته باید 
سهم دیگر نهادها و ادارات در اجرای پروژه های احیای بافت فرسوده مشخص شود.وی با بیان اینکه شهر 
جدید بهارستان تعریف خاص خود را دارد، گفت: سه سال شهردار بهارستان بودم، در این شهر ۳۲ هزار 
تردد و جابه جایی با تاکسی و اتوبوس انجام می شد و نمی توان آن را با شهری مثل اصفهان مقایسه کرد.

 
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مطرح کرد:

استفاده از مشاوران توانمند برای توسعه محالت شهر اصفهان
رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه برخی از مناطق شهری به ناچار در 
مسیر توسعه دچار تغییر شده اند، گفت: از مشاوران توانمندی برای حرکت به سوی توسعه در محله های شهر 
اصفهان استفاده شده است.عباس حاج رسولی ها در نشست تخصصی »محرومیت زدایی محالت با رویکرد 
بازآفرینی شهری«، اظهار کرد: در اصفهان متخصصان توانمندی در حوزه شهرسازی فعالیت می کردند به 
طوری که اولین طرح جامع و تفصیلی شهرها را اصفهان در میان شهرها داشته است.وی با بیان اینکه برخی 
از مناطق شهری به ناچار در مسیر توسعه دچار تغییر شده اند، افزود: البته از مشاوران توانمندی برای حرکت 
به سوی توسعه در محله ها استفاده شده، هر چند ممکن است در اجرا ضعف هایی هم وجود داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: از ابتدای انقالب در بافت های 
فرسوده و تاریخی خیلی کار شده است و پشتوانه های خوبی چون آقای کازرونی در این شهر بودند 

که پایه گذار اقدامات خوب در اصفهان شدند.

خبر روزاخبار

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

تضمین سالمت اداری 
 شهرداری با اجرای

 صحیح »شفافیت«
معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان در پاســخ به این ســوال که 
طرح شــفافیت در حالی مطرح شــده است 
که سال های پیش و دوره های قبل نیز چنین 
طرحی وجود داشته و چرا همان طرح اجرایی 
نشد؟ گفت: در دوره های قبلی مدیریت شهری 
هیچ مصوبه و طرحی با عنوان شفافیت وجود 
نداشــته اســت، بلکه فقط در قالب یک طرح 
پیشــنهادی از سوی شورای اســالمی شهر به 
تصویب رسیده است و آن طرح الزام شهرداری 
و سازمان ها و شرکت های تابعه به اجرای قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و ثبت نام در 
سامانه آن بوده؛ البته در آن طرح نکات مهمی 
در راستای دسترسی آزاد به اطالعات و انتشار 
برخی از اطالعات شهرداری شامل قراردادها و 
بودجه اشاره شده بود.در طرح شفافیت و ارتقای 
سالمت اداری اشکاالت، ضمن اصالح ابهامات 
و نارســایی ها در حوزه قانون گــذاری مرتبط با 
شفافیت، به سلسله مراتب قانون گذاری توجه 
و در عین حــال تکلیف بخش هــای مختلف 
شهرداری روشن شده است.سعید ابراهیمی،  
درباره اینکه در این طــرح چه ضمانت اجرایی 
وجود دارد که پس از ثبت و محرز شدن تخلف 
با متخلف برخورد شود هم پاسخ داد: برای این 
طرح یک ســاختار اجرایی تعریف شده که به 
نوعی ضمانت اجرایی این طرح اســت. کمیته 
سالمت اداری با یک ساختار قوی متشکل از 
شخص شهردار )به عنوان ریاست کمیته( و در 
غیاب وی نماینده تام االختیار شهردار، مدیرکل 
بازرسی و پاسخگویی به شــکایات، مدیرکل 
حراســت، مدیرکل امور حقوقــی و مدیر کل 
سرمایه انسانی تشکیل شده است و دو نفر از 
اعضای شورای اسالمی شهر نیز به عنوان ناظر 
در این کمیته تعریف شده اند.بر اساس نظارتی 
که وجود دارد، رعایت نکردن طرح شــفافیت 
تخلف است و شهردار اصفهان می تواند از ابزار 
تنبیهی استفاده کند و حتی قابلیت اقامه دعوا 

در محاکم قضایی نیز وجود دارد.

نشست تخصصی 
محرومیت زدایی 
محالت با رویکرد 
بازآفرینی شهری

نشست تخصصی محرومیت 
زدایــی محــالت بــا رویکرد 
بازآفرینی شهری سی و یکم 
اردیبهشت ماه با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان 
و مدیــران مناطــق مختلف 

شهرداری برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری ابریشم بموجب ماده ۱۲ آئین نامه مالی شهرداریها و بر اساس مصوبه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شورای محترم اسالمی شهر ابریشم در نظر دارد 

نسبت به واگذاری سالن ورزشی دو طبقه تختی و زمین چمن ورزشگاه توانا طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق آگهی مزایده و درج در سامانه ستاد 
مطابق شرایط مندرج در برگ آگهی مزایده شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ )بارگذاری شده در سامانه ستاد( اقدام نماید. لذا متقاضیان  جهت کسب اطالع از شرایط 

آگهی مزایده می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ صرفا از طریق سامانه ستاد به آدرس ذیل اقدام نمایند. 
بدیهی است شرکت کنندگان می بایست حتما از طریق سامانه ستاد تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳ اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نمایند. به پاکات و مدارک تحویلی 

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

www.setadiran.ir آدرس سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
سید رضا ابطحی – شهردار ابریشم 
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م الف:1317929



   

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در صورت تامین ۱۶۴ 
میلیارد تومان اعتبار، آبرســانی پایدار به روستاهای محروم سه شهرستان 

فریدون شهر، سمیرم و نایین در سال جاری آغاز می شود.
ناصر اکبری اظهار داشت: اعتبار یاد شــده باید از محل اعتبارات محرومیت 
زدایی تامین و اختصاص یابد تا  این روستاها تحت پوشش آبرسانی پایدار 
قرار بگیرد و این در حالیســت که  تامین آب شــرب تمامی روستاها هدف 
نهایی شرکت آب و فاضالب استان اســت که در صورت تامین اعتبار تا سه 

سال آینده محقق خواهد شد.
وی همچنین  از آغاز طرح آبرســانی به ۲ مجتمع روستایی »الی سیاه « و 
» کوهستان بهارستان«  در شهرســتان نایین خبر داد و گفت: این عملیات 
اواخر فروردین ماه ســال جاری به همت قرارگاه بســیج ســازندگی آغاز 
شد.سرپرست شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، ارتقای کمی و کیفی 
آبرسانی به  ۴۵۰ روستا در سطح استان اصفهان را از اهداف طرح محرومیت 

زدایی  در منطقه دانســت و گفت: این طرح نیز در صورت تامین چهار هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اجرا در می آید.وی افزود:  از مجموع  هزار  و ۳۰۲ 
روستای استان اصفهان، ۹۴۹ روستا تحت پوشــش خدمات این شرکت 
قرار دارد.اکبری تصریح کرد: به دلیل خشکســالی های مســتمر و کاهش 
آبدهی منابع محلی، آب مورد نیاز ۳۰۵ روستا در طول سال به صورت سیار 
تامین می شود که تعداد آن ها در ماه های گرم سال به ۳۵۶ روستا می رسد.
 وی ادامه داد: آبرســانی ســیار ســال گذشــته در پی افزایش دمای هوا

   با ۴۰ دســتگاه تانکر ســیار به مناطقی که بــا کاهش فشــار و یا قطع آب 
مواجه شــده بودند، صورت گرفت.به گزارش ایرنا،  شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ شــامل ۵۷ شــهر و ۳۸۰ روســتا با کمبود آب به میزان ۳.۲ تا ۴.۳ 
 هزار  لیتر در ثانیه مواجه اســت که امید می رود با اتمام و تحویل ســامانه

  دوم آبرســانی به اصفهان توســط شــرکت آب منطقه ای، بخشــی از این 
مشکل برطرف شود.

عضو هیئت مدیره تاصیکو گفت: »ذوب آهن« اصفهان به دلیل نداشتن مالکیت 
معادن سنگ آهن دچار مشکالتی شده است و باید برای استمرار فرآیند تولید و 

توسعه فعالیت های آتی شرکت، این مشکل رفع شود.
حمیدرضا شاهوردی در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه معدن و صنایع 
معدنی کرمان در جمع خبرنگاران، با اشاره به شناخت از زنجیره فوالد، اظهار کرد: 
توســعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به این است که در وهله اول مالکیت معدن 
ســنگ آهن در اختیارش قرار بگیرد.وی افزود: بعضــی مواقع به هر دلیلی عقب 
افتادگی هایی از روند اصلی کار ایجاد می شود که باید با یک سری مکانیزم ها جبران 
شود؛ ذوب آهن در تاریخچه خود صاحب معادن بوده و حاال به هر دلیل مدیریتی، 

انقطاع به وجود آمده است.
عضو هیئت مدیره تاصیکو تاکید کرد: پیشنهاد مشخصی که همیشه در هیئت مدیره 
صدر تامین مطرح بوده این است که دوستان این عقب افتادگی را با گرفتن معدن 
یا با مشارکت جبران کنند.وی ادامه داد: من اعتقاد دارم معنای مالکیت معدن تنها 
مربوط به داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیست و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد 
و این امکان وجود داشته باشد باید ذوب آهن در خارج از کشور هم بتواند این امر را 
انجام دهد، زیرا استمرار فرآیند تولید و توسعه آتی این شرکت بستگی به رفع این 
مشکل دارد. هرچند در حال حاضر هم مسئوالن خرید ذوب آهن تمام تالش خود 
را به کار گرفته اند تا این مسیر را تامین کنند.شاهوردی با اشاره به سوددهی ذوب 
آهن در سال گذشته، گفت: شاید در گذشته شرایط اقتصادی ذوب آهن اجازه نمی 
داد اما اگر سود دهی شرکت به همان منوال سال گذشته ادامه و حفظ شود، امکان 
خرید سهمی از شرکت های معدنی فعال وجود دارد.وی افزود: شرکت صدرتامین 
این امر را در دستور کار داشــت و دارد که به عنوان تکمیل زنجیره ذوب آهن درگیر 
سهامداری بعضی از پتانسیل های معدنی شود. تاسیس یک شرکت اکتشافی 
هم به صورت مشارکتی با همین هدف دنبال می شود تا بتوانند معدنی را بگیرند.در 
میان مدت و بلند مدت راهی غیر از این نیست، در کوتاه مدت نیز باید از ظرفیت های 
موجود استفاده کرد.عضو هیئت مدیره تاصیکو تاکید کرد: ذوب آهن باید تراز خود 
را افزایش دهد و به تدریج محصوالت کیفی را جایگزین محصوالت معمول کند و با 

این ورودی، سودآوری را به حداکثر برساند.

پتانسیل ایجاد کنسرسیوم تامین مواد اولیه وجود دارد
وی، کار جمعی را مهم دانسته و گفت: تاصیکو تالش خود را برای ایجاد کنسرسیوم 

تامین مواد اولیه انجام داده و می دهد. این شــرکت بــا مدیریت آقای نادری که 
خودشان از مردان فوالدی هستند این پتانسیل را دارد که این کار را دنبال کند؛ اینکه 
بتوانیم در کنسرسیومی موفق باشیم به فرهنگ کار جمعی برمی گردد که وجود دارد.

حکمرانی در زنجیره فوالد وجود ندارد
شاهوردی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت: توسعه نامتوازن در 
زنجیره فوالد اشتباه بوده و هر عضوی فقط در چهارچوب منافع و مواضع خودش به 
این موضوع نگاه و آن را دنبال کرده است؛ در واقع حکمرانی در زنجیره فوالد وجود 
ندارد.وی افزود: کشوری که این همه منابع و مولفه های توسعه را دارد و نتواند بین 
چرخه منافع برد-برد را برقرار کند، دلیلش عدم توازن است. در مقطعی فوالدساز و 
در مقطعی دیگر تولید کننده سنگ آهن و گاهی نوردی ها منافع می برند و همواره 
براساس برد- باخت است. بنابراین حکمرانی زنجیره بسیار مهم است که وجود 
ندارد.گفتنی است ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد ایران با هدف 
تبادل اطالعات و ارائه دستاوردها در نهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع 
معدنی، فرآوری و تجهیزات وابسته در کرمان حضور فعاالنه ای دارد و مسئوالن و 
کارشناسان این شرکت با همکاری شــرکت های وابسته »پویش معادن،پیشرو 
معادن ذوب آهن ســوادکوه و معادن زغال سنگ البرز شرقی« با اختصاص غرفه  
ای به پاسخگویی و ارائه رویکردها، دستاوردها و توانمندی های مادر صنعت فوالد 

کشور به مسئوالن، مخاطبان و مدعوین پرداخت.

سرپرست شرکت آبفای استان:

 تامین آب روستاهای سه شهرستان محروم اصفهان 
 نیازمند ۱۶۴ میلیارد تومان اعتبار است

عضو هیئت مدیره تاصیکو:

 مالکیت برخی معادن سنگ آهن
 باید در اختیار»ذوب آهن« قرار گیرد
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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اعتراف تلخ درباره مرگ توله یوزهای »ایران«؛ 

وقتی بلد نیستیم، کمک هم نمی گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
جزییات آزادراه 12 هزار میلیاردی شیراز –اصفهان

7

خطر ازدواج اجباری با توجه به باال رفتن آمار تعداد مجردان در کشور هر روز بیشتر می شود؛

ازدواج در وقت اضافه

 مسئول واحد نجات در ارتفاع  و
کوهستان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

 کاهش صددرصدی
  حوادث فوتی کوه صفه 

در فروردین ماه

رشد ۷.85 درصدی 
 فوتی های استان 

اصفهان در سال 1400

مدیرعامل یک شرکت نوآور در عرصه 
صنایع دستی:

ظرفیت  استفاده از ضایعات 
معدنی برای تولید صنایع 
دستی در اصفهان باالست

3

3

5

7

استاندار اصفهان:
  اعطای اختیار موثر بانک ملی 

به استان ها محقق شود

5
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اجرای پروژه احیای مادی های ناژوان

بحران خام فروشی مواد معدنی

اصفهان در جایگاه سوم تولید مواد معدنی قرار دارد، اما این مواد اغلب به 
صورت خام به خارج از کشور صادر می شود؛

رنا
 ای

س:
عک

  کنگره شهدای طالب و روحانی 
 استان اصفهان در گلستان

 شهدا برگزارشد؛

به یاد صف شکناِن 
عباپوش

پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن 
حوزه جمعیت با تاکید بر جوان 

شدن نیروی انسانی کشور:

تالش برای افزایش نسل 
و حمایت از خانواده از 
ضروری ترین فرائض و 
سیاستی حیاتی است

با سالم به همه کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه 
جمعیت روی آورده اند و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به 
چاره جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت می پردازند، 
بار دیگر تاکید می کنم که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه 
درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تاکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی 
برای آینده بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه علمی نشان داده است که این 
سیاست را می توان با پرهیز از همه آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را 
از آن بهره مند ساخت. به دست اندرکاران این حسنه ماندگار توصیه می کنم که در کنار تدابیر 
قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. 

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسالت می کنم.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی
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         9 بازیکن سپاهان در انتظار مذاکره با باشگاه؛

6        چهار ستاره خبرساز
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