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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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رییس اتحادیه میوه وتره بار اصفهان:

میوه در حال ارزان شدن است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

نرخ باروری در اصفهان 1.42 است

7

اجرای قانون جدید چک، موجب کاهش میزان چک های برگشتی در کشور و به تبع آن در اصفهان شده است؛

چک ها معتبر شدند

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

شهرداری نگاه درآمدزایی 
نسبت به مرمت ابنیه 

تاریخی ندارد

 اجرای طرح 313 در 
 استان اصفهان از نیمه
 دوم خرداد امسال

دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

اجرای کامل قانون ،راهکار 
 اصلی احیای دائم
 زاینده رود است

5

3

5

7

رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

چهارشنبه و پنجشنبه 
پرتصادف ترین روزها

3

7

 اصفهان؛ پیشتاز  کمک رسانی
 در زمان های بحرانی

هشدارهایی که جدی گرفته نمی شود
علی رغم جدی بودن خطر بروز حادثه در بازار بزرگ اصفهان کار ایمن سازی این مکان به کندی پیش می رود

مدیرعامل شرکت متروی 
اصفهان خبر داد ؛

متروی اصفهان 
 روزهای جمعه 

فعال است

معاون وزیر صمت:

فوالد مبارکه امسال رکود تولیدش را می زند

85



مخالفت انگلیس با توافق صلح روسیه و اوکراین
وزیر امور خارجه انگلیس ضمن رد پیشنهادات اخیر درباره توافق صلح میان روسیه و اوکراین گفت: 
نباید »خشونت روسیه« را با مماشات پاسخ داد.»لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس پیشنهادات 
اخیر درباره توافق صلح میان روسیه و اوکراین را »مماشــات« و »عقب نشینی« توصیف و آن را 
رد کرد.به نوشته خبرگزاری »اســپوتنیک«، تراس در نشست جهانی اقتصاد در »داووس« گفت: 
»نباید خشونت روسیه را با مماشات پاسخ داد. نباید اجازه دهیم درگیری در اوکراین طوالنی و به 
طور فزاینده ای دردآور شــود«.وزیر امور خارجه انگلیس گفت: »باید برای تضمین برتری اوکراین 
از طریق کمک نظامی و تحریم ]روسیه[ بی امان تالش کنیم. اکنون زمان آن نیست که پا را از روی 
پدال گاز برداریم«.ماه گذشــته »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه از همتای اوکراینی خود 
درخواست کرده بود، نواحی از دســت رفته در جنگ با روسیه را واگذار کرده و با مسکو توافق صلح 
امضا کند. این پیشنهاد که با واکنش تند »ولودیمیر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین همراه شد، 
چند روز پیش بار دیگر توسط »هنری کیســینجر« وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز تکرار شد.این بار 
زلنسکی تاکید کرد که درخواست کیسینجر از این کشور برای واگذاری بخشی از خاک خود جهت 

دستیابی به توافق صلح با روسیه، شبیه تالش برای راضی کردن آلمان نازی در دهه ۱۹۳۰ است.

نخستین اختالف شورای امنیت بر سر کره شمالی
چین و روسیه پیش نویس قطعنامه آمریکا که خواستار تشدید تحریم های سازمان ملل علیه کره 
شمالی به دلیل آزمایش های موشکی جدید این کشــور بود را وتو کردند.آمریکا و اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد از زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در سال ۲۰۰۶ میالدی، چندین 
دور تحریم علیه کره شمالی وضع کرده اند.غیر از روسیه و چین تمامی ۱۳ عضو دیگر شورای امنیت 
با پیش نویس قطعنامه آمریکا موافقت کردند. این نخســتین بار از ســال ۲۰۰۶ است که اعضای 
شورای امنیت بر سر کره شمالی به اختالف علنی برمی خورند.قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار 
ممنوع کردن صادرات تنباکو و نفت به کره شمالی بود. این قطعنامه همچنین خواستار تحریم گروه 
هکری »الزاروس« بود که ایاالت متحده مدعی اســت با حکومت کره شــمالی مرتبط است.کره 
شمالی با وجود تحریم های بین المللی بر تقویت توانایی نظامی خود برای مقابله با تهدید حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه تاکید کرده است.کره شمالی می گوید تا زمانی که آمریکا به سیاست 
خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم در پیونگ یانگ پایان ندهد، از برنامه موشکی و هسته ای 

خود عقب نشینی نخواهد کرد.

بلوکه شدن دارایی الیگارش های روسی در اروپا
اتحادیه اروپا از آغاز حمله نظامی روســیه به اوکراین تعداد زیادی از الیگارش های روسی حامی 
مســکو را تحریم کرده اســت. تاکنون دارایی های این افراد به ارزش حدود ۱۰ میلیارد یورو بلوکه 
شده و در کمیسیون اتحادیه بحث ضبط آنها جریان دارد.به گزارش دویچه وله، این جنگ می تواند 
برای الیگارش های روسی که به نوعی از آن پشتیبانی می کنند گران تمام شود و به از دست رفتن 
کشتی های تفریحی لوکس، خانه های گران قیمت و دیگر دارایی های ارزشمند آنها در اروپا منجر 
شود.تا هشتم آوریل، کل دارایی های بلوکه شده الیگارش های روسی در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا شــش میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو اعالم شــده بود و آمار جدید حکایت از افزایش شدید آن 
در یک ماه و نیم گذشته دارد.کمیســیون اتحادیه اروپا قصد دارد روز چهارشنبه طرح پیشنهادی 
قانونی را ارائه کند که در صورت تصویب ضبط دارایی های بلوکه شــده افراد تحریم شده را ممکن 
می کند. درآمد حاصل از این کار می تواند صرف بازسازی اوکراین شود که بخش بزرگی از شهرها و 
زیرساخت های آن بر اثر حمله های موشــکی و بمباران نیروهای روسی به کلی ویران شده است.

اورزوال فون در الین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید می کند که برای بازسازی اوکراین باید 
از هر امکانی استفاده کرد و در صورت امکان از دارایی های الیگارش های روسی هم کمک گرفت.

چهره روز

نماینده مجلس: 

 دست تیم مذاکره کننده
 را پر کردیم

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
گفت: مجلس تاکنــون اقدامات مهمی به 
ویژه برای بهبود وضعیت اشــتغال داشته 
است.موســی غضنفرآبادی ، با اشــاره به 
اقدامــات مهم مجلــس یازدهــم، اظهار 
داشــت: مجلس شورای اســالمی در این 
دو ســال اقدامات و مصوبات بسیار مهمی 

داشته است.
وی بیان کــرد: توجه بــه اشــتغال و رفع 
بیــکاری یکــی از اقدامات مهــم مجلس 
شورای اسالمی بوده است و نمایندگان در 
این راستا قانون تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار را به تصویب رساندند تا مردم 
برای دریافت مجوز دچار مشــکل نشوند.

رییــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
مجلس شــورای اســالمی تصریــح کرد: 
یکی از مطالبات اصلــی معلمان طی چند 
ســال اخیــر، رتبه بندی بوده کــه مجلس 
یازدهم در ایــن زمینه قانــون مهمی را به 
 تصویب رساند که الزم اســت به طور دقیق

 اجرایی شود.
غضنفرآبــادی ادامــه داد: تصویب قانون 
اقدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران، یکی از قوانین 
مهــم و مترقی مجلــس یازدهم اســت 
که دســت تیــم مذاکره کننده کشــورمان 
را در برابــر غربی ها پــر کرد تا آنــان بهتر 
 بتوانند حقــوق ملــت ایــران را در عرصه

 بین المللی بگیرند.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: نظارت های میدانــی، نظارت بر 
عملکــرد دولتمردان و برگزاری جلســات 
نظارتی مجلس در روزهای سه شنبه هم از 
جمله مســائل مهم و قابل توجه است.وی 
گفت: عالوه بر اینکه نمایندگان همیشه از 
دولتی ها می خواهند به دنبال حل مشکالت 
اقتصادی کشــور باشــند و بر عملکرد آنان 
نظــارت می کنند، قوانین مهمــی را هم در 

حوزه اقتصادی به تصویب رساندند.

 همزمان با اظهارات مقامات آمریکایی و اقدامات خرابکارانه اسراییل؛

زنگ خطر شکست کامل مذاکرات 
طی روزهای اخیر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اظهاراتی را 
مطرح کرد که به گفته ناظران نشانه ای جدی از احتمال شکست مذاکرات 
احیای برجام اســت. از ســوی دیگر، تحرکات و اقدامــات خرابکارانه 
اسراییل و ترور شــهید حسن صیاد خدایی، نشــانه دیگری از افزایش 
تنش ها و وقوع سناریوهای بدبینانه اســت.رابرت مالی، نماینده ویژه 
ایاالت متحده آمریکا در امور ایران و عضو تیم مذاکره کننده این کشور در 
گفت وگوهای هسته ای، روز چهارشنبه اعالم کرد که چشم انداز رسیدن به 
یک توافق با ایران در بهترین حالت نیز بسیار ضعیف است.او در مقابل 
اعضای کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا گفت که آمریکا همچنان به 
رد درخواست های »غیرمنطقی« ایران ادامه خواهد داد و هشدار داد که 
واشنگتن آماده »واکنش« در صورت نرســیدن به توافق با تهران است.

مالی که بیش از یک سال است مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با ایران را در 
شهر وین رهبری می کند، افزود که در صورت رسیدن به توافق نیز، ایاالت 
متحده همچنان آماده است تحریم های وضع شده علیه ایران را لغو کند.

بیش از یک سال از آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران با ایاالت متحده و با 
میانجیگری بریتانیا، آلمان و فرانسه می گذرد و به گفته طرفین بسیاری 
از اختالفات حل شده است.با این وجود ایران خواستار حذف نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان ها و گروه هایی است که از 
سوی ایاالت متحده »تروریستی« محسوب می شوند و همین موضوع 
منجر به توقف مذاکرات شده است.قرار بود در صورت عقد توافقی جدید، 
محدودیت هایی برای فعالیت های هسته ای ایران وضع شود و در مقابل 
ایاالت متحده تحریم های »مرتبط با انرژی هسته ای ایران« را لغو کند.
رابرت مالی در بخشــی از ســخنانش در مقابل قانون گذاران سنا گفت 
که اگر مذاکرات شکســت بخورد، آنگاه »دولت ایران باید به مردم خود 
توضیح دهد که چرا انزوا را انتخاب کرده است«.او هشدار داد که »اگر ایران 
چنینی راهی را انتخاب کند، ما کامال آماده  روبه رو شدن با این واقعیت و 
تداوم و تشدید تحریم هایمان هستیم و این بار اروپا نیز قاطعانه در کنار 
ماست.«سخنان روز چهارشنبه آقای مالی در حالی بیان می شود که ماه 
گذشته وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ابهامات درباره سرانجام 
گفت وگوهای وین اعالم کرده بود که ایاالت متحده برای دستیابی به توافق 
هسته ای جدی نیســت.برخی ناظران ،این اظهارات مالی را در راستای 
افزایش فشار بر ایران و گرفتن امتیاز در دقایق پایانی ارزیابی می کنند. با 
این حال، عده دیگری خطر شکست کامل مذاکرات و فروپاشی توافق را 
جدی می دانند.قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های 
تروریستی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در چهارچوب کمپین 
فشار حداکثری بر ایران انجام شد؛ آن هم در سال ۲۰۱۹ میالدی یعنی یک 
ســال پس از خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای.با این حال، منابع 
دیپلماتیک و دیگــر منابع به رویترز گفته اند، تغییــر ظریف در اظهارات 

رسمی ایاالت متحده نشــان می دهد که واشنگتن معتقد 
است با وجود پیشرفت در برنامه هســته ای ایران، احیای برجام بهتر از 
جایگزین های دیگر است.برای ماه ها، دولت بایدن استدالل می کرد که 
به زودی به نقطه ای می رسد که پیشرفت برنامه اتمی ایران، مزایای عدم 
اشاعه هسته ای احیای توافق را بی ثمر می سازد. مذاکره کننده آمریکایی 
در ۲5 اکتبر گفت: »شما نمی توانید یک جسد مرده را زنده کنید.«اگرچه 
دولت بایدن تا کنون به طور روشن تصمیم خود را درباره موضوع خروج 
سپاه از فهرست سازمان های تروریستی اعالم نکرده؛ اما یک روز پیش 
از این نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اسراییل در مجموعه توئیت هایی 
اعالم کرد که رییس جمهور بایدن در یک تماس تلفنی به او اطمینان داده 
که سپاه پاسداران را همچنان در این فهرست نگه می دارد.بنت همچنین 
در توئیتی از بایدن به خاطر این تصمیم تشــکر کرد و او را دوست واقعی 
اسراییل خواند.تحرکات اسراییل معطوف به ابعاد دیپلماتیک نشده و این 
رژیم در راستای اهداف آشکار و پنهان خود، اقدامات تروریستی و تحریک 
آمیزی را برای اخالل در مذاکرات هسته ای را در دستورکار قرار داده است. 
یک روزنامه آمریکایی به نقل از منبعی آگاه نوشت که رژیم صهیونیستی 
به آمریکا اطالع داده که ترور شــهید صیادخدایی کار آنهــا بود.روزنامه 
»نیویورک تایمز« بامداد پنجشنبه از اعتراف رژیم موقت صهیونیستی 
به ترور شهید »حســن صیادخدایی« در تهران خبر داد.نیویورک تایمز 

در این باره گــزارش داد، مقام های رژیم صهیونیســتی به دولت آمریکا 
اطالع داده اند که ترور شهید صیادخدایی، کار ماموران این رژیم بود.این 
روزنامه در گزارش خود نوشت: »سخنگوی نخست وزیری اسراییل از 
اظهار نظر در مورد این قتل خودداری کرد. اما به گفته یک مقام اطالعاتی 
آگاه، اسراییل به مقامات آمریکایی گزارش داده که پشت این قتل بوده 
است«.نیویورک تایمز همچنین افزود: »زمان برنامه ریزی ها برای هدف 
قرار دادن سرهنگ خدایی احتماال حداقل به جوالی ۲۰۲۱ برمی گردد«.

در ادامه تالش های تــل آویو برای اخالل در مذاکــرات، رییس هیئت 
انگلیس در مذاکرات وین از گفت وگو با نمایندگان ارشد رژیم صهیونیستی 
درباره توافق هســته ای ایران خبر داد. اســتفنی القاق روز سه شنبه با 
انتشار پیامی در توئیتر نوشــت که به مدت دو روز مذاکرات فشرده ای را 
با دیپلمات های رژیم اسراییل داشــته است.وی افزود در این جلسات 
دو طرف یادداشت ها را درباره برنامه هسته ای و فعالیت های منطقه ای 
ایران مقایسه کردند.به گفته وی، در این جلسه جاشوا زارکا معاون مدیرکل 
وزارت خارجه، الون بار مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و ایال هوالتا مشاور 
امنیت ملی رژیم صهیونیستی حضور داشتند.رژیم صهیونیستی که اساسا 
بقای خود را در بستر تنش آفرینی در منطقه مشاهده می کند، در مذاکرات 
وین نیز هیئتی دیپلماتیک مشابهی را برای تحریک کشورهای مذاکره 

کننده و اخالل در روند گفت وگوها به اتریش اعزام کرد.

اخبار

بین الملل در گفت وگوی شمخانی با مقام روس مطرح شد:

برنامه ریزی برای همکاری بین کشورهای تحریم شده 
دییر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار همتای روس در دوشــنبه، بر ضرورت پی ریزی همکاری های راهبردی دو کشور برای مواجهه با سیاست های یک 
جانبه گرایانه آمریکا تاکید کرد.علی شمخانی که برای شرکت در چهارمین گفت وگوی امنیت منطقه ای به تاجیکستان سفر کرده ، با »نیکالی پاتروشف« دبیر 
شورای امنیت فدراسیون روسیه دیدار و درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.در این دیدار شمخانی با ابراز رضایت از سطح عالی رایزنی 
های دو کشور در سطوح مختلف بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر همکاری های ایران و روسیه با توجه به تحوالت جدید در عرصه بین المللی تاکید کرد.دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اعمال تحریم های گسترده غرب علیه روسیه خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران ۴۳ سال است که در معرض تحریم 
قرار دارد و به نماد بی اثر بودن تحریم برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای مستقل تبدیل شده است. شمخانی، بر ضرورت پی ریزی همکاری های راهبردی 
ایران - روسیه برای مواجهه با سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا تاکید کرد و افزود: به نظر می رسد، تحریم ها علیه روسیه با پایان جنگ لغو نخواهد شد و 

از این رو باید برای تدوین نظام منسجم همکاری بین کشورهای تحریم شده در افق راهبردی و بلند مدت برنامه ریزی شود.
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شبکه خبری الجزیره، ادعای رویترز درباره اینکه این 
شبکه اظهارات وزیر خارجه قطر درباره توافق هسته ای 
را غلط منعکس کرده رد کرد.شبکه خبری »الجزیره« 
از رسانه انگلیسی رویترز خواست اشتباهاتش در نقل 
قول اظهارات »محمد بن عبدالرحمان آل ثانی«، وزیر 
امور خارجه قطر درباره توافق هسته ای ایران را اصالح 
کند.الجزیره نوشته اســت: »رویترز اصرار دارد خبر 
اصلی را به الجزیره نسبت بدهد و ادعا کرده که کانال 
الجزیره، مرتکب اشتباه ترجمه ای شده است که این 
موضوع به هیچ عنوان واقعیت ندارد.« شبکه خبری 
رویترز اظهارات وزیر خارجه قطــر را اینطور منعکس 
کرده بود: »ایران مایل به مصالحه در مذاکرات با ایاالت 
متحده برای احیای توافق هســته ای حاصل شده در 
سال ۲۰۱5 با قدرت های جهانی است.«این در حالی 

است که وزیر خارجه قطر گفته بود که ایران گفته است 
احیای توافق هسته ای »در دســت بررسی است.« 
وبگاه شبکه خبری الجزیره نوشته که نخستین اشتباه 
در منعکس کردن اظهارات وزیر خارجه قطر در روزنامه 
آلمانی »هاندلسبالت«، یعنی همان روزنامه ای که آل 
ثانی با آن مصاحبه کرده بود، صورت گرفت. الجزیره 
و سایر رســانه های خبری بعدا به نقل این اظهارات 
پرداختند.این در حالی اســت که رویترز مدعی شده 
که منبع اولیه اظهارات وزیر خارجه قطر الجزیره بوده و 
از تصحیح این اشتباه خودداری کرده است. در بیانیه 
الجزیره آمده است: »خبرگزاری رویترز بر نسبت دادن 
متن اولیه به الجزیره اصرار دارد و مدعی است که این 
شبکه، اشتباه ترجمه ای خودش را متوجه شده و آن 
را اصالح کرده اســت که این به هیــچ عنوان واقعیت 

ندارد.« طبق توضیحات الجزیره، وزارت خارجه ایران 
اظهارات منتسب شــده به وزیر خارجه قطر را رد کرد 
و گفته که حضرت آیت ا... خامنــه ای، رهبر عالی قدر 
ایران در گفت وگو با امیر قطر ســخنی از مصالحه به 
میان نیاورده اند. وبگاه الجزیره نوشته است: »شبکه 
رسانه ای الجزیره درخواست کرده خبرگزاری رویترز 
اشتباهات ســرمقاله خود در منتسب کردن اظهارات 
اخیر وزیر خارجه قطر درباره پرونده هسته ای ایران را 

حذف کرده و آن را اصالح کند.«

اختالف الجزیره با رویترز بر سر خبری درباره ایران

آمریکا، محموله نفتی ایران را مصادره کرد
یونان، محموله نفتی توقیف شده ایران در یک نفتکش با پرچم روسیه را تحویل آمریکا داد.اخیرا یک 
نفتکش حامل نفت ایران به دلیل بدی آب و هوا مجبور شد وارد محدوده دریایی یونان شود و پلیس 
این کشور نیز نفت این کشتی را ضبط کرد. شرکت اطالعات دریایی »لیست  لویدز« انگلیس گزارش 
داد که ایاالت متحده نفتکش »آیس انرژی« را برای تحویل محموله نفتی ایران به یونان اعزام کرده 
و این محموله طبق درخواست وزارت دادگستری ایاالت متحده، تحویل این کشور شده است. رویترز 
خبر داد که آمریکا محموله توقیف شده نفت ایران توسط یونان را در نزدیکی جزیره اویا یونان تحویل 
گرفت و مصادره کرد.به گزارش فارس، منابع آگاه بدون ارائه جزییات بیشــتر اعالم کرده اند که نفت 
این شناور حاال به یک نفتکش دیگر که از سوی آمریکا اجاره شده است منتقل شده و در حال انتقال 
به خاک آمریکاســت.ایران در واکنش به این اقدام کاردار یونان را احضــار کرد و این اقدام را دزدی 
بین المللی عنوان کرد  و در بیانیه ای از دولت یونان خواست که فورا به تعهدات بین المللی خود عمل 
کند. سازمان بنادر و دریانوردی هم گفته بود در حالی که این کشــتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و 
محموله نفتی به سواحل یونان پناه برده بود، ولی تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، »مصداق بارز 

دزدی دریایی« است.

ادعای سناتور آمریکایی درخصوص پایان توافق هسته ای؛ 

منبع ایرانی تکذیب کرد
شبکه خبری العربیه عربستان در خبری که به نقل از لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه و ضدایرانی 
آمریکا منتشر کرد، مدعی شد که توافق هسته ای به پایان رسیده است.در همین حال خبرنگار ایرنا 
از منابع مطلع ایرانــی و غیرایرانی درگیر در مذاکرات در این خصوص کســب اطالع کرد که همگی به 

اتفاق این خبر را رد و تکذیب کردند.
یک منبع مطلع ایرانی در این خصوص گفت: گفت وگوها برای رســیدن به توافق همچنان در جریان 
است و هرگونه قضاوت زودهنگام یا خام بوده یا مغرضانه و نشان دهنده امیال درونی برخی از اظهار 
نظر کنندگان است.وی افزود: رســیدن به توافق نیازمند اتخاذ رویکرد واقع بینانه و تصمیم سیاسی 
در واشنگتن است. اما آنچه مسلم اســت این که مذاکرات همچنان در جریان است و ایراد و انتشار 
چنین اظهاراتی توســط دشــمنان توافق و گفت وگوها، چندان جای تعجب ندارد.بــه گزارش ایرنا، 
لیندســی گراهام از جمله ســناتورهای تندروی آمریکایی و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ ،رییس 
جمهور سابق آمریکاســت که هیچ وقت مخالفت خود با ایران و برنامه هسته ای آن را مخفی نکرده 
است. همچنین العربیه این خبر را پس از آن منتشر کرد که وزیر خارجه ایران در اجالس داووس به 
تشریح آخرین شرایط و وضعیت مذاکرات پرداخت و اظهارات او مورد توجه رسانه های خارجی قرار 
گرفت. به نظر می رسد چنین شایعه و فضاسازی هایی با دستور کاری مشخص و با هدف به حاشیه 

راندن واقعیت هاست.

واکنش وزارت خارجه عربستان به اظهارات امیرعبداللهیان: 

هیچ دیداری بین وزرای خارجه ایران و عربستان برنامه ریزی 
نشده است

یک مقام وزارت خارجه عربســتان گفت: هیچ دیداری بین وزرای خارجه عربستان و ایران در آینده 
نزدیک برنامه ریزی نشده است. وی افزود: پیشرفت هایی در مذاکرات با تهران حاصل شده، اما کافی 
نیست.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود که ممکن است به زودی 
با همتای سعودی خود در کشور ثالث دیدار کند.این مقام سعودی به رویترز گفت: »ایران باید برای 
همکاری های آتی اعتمادسازی کند و اگر تهران تمایل به تنش زدایی در منطقه داشته باشد، چندین 

موضوع وجود دارد که می توان درباره آن ها گفت وگو کرد.«

وز عکس ر

آوارگان جنگی 
در جمهوری 

دموکراتیک کنگو 
در کنگو درگیــری میان نیرو 
هــای شورشــی و ســربازان 
حکومتی در روزهای گذشــته 
ادامه داشته و موجب آوارگی 

هزاران نفر شده است.



وضعیت آلودگی هوا هم در حالی هر روز بیشتر می 
شود که در زمینه آب و نوع آبیاری مزارع در استان 
های درگیر خشکسالی هم حرف و حدیث زیاد 
است. آبیاری با پساب های فاضالبی هر سال 
تابستان مطرح می شود، هر چند تقریبا هیچ نهاد 
مسئولی زیر بارتایید چنین کاری در اصفهان نمی رود
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رییس اتحادیه میوه وتره بار اصفهان:

میوه در حال ارزان شدن است
رییس اتحادیه میوه وتره بار اصفهان با بیان اینکه معموال در اوایل فصل میوه های نوبرانه به دلیل کمیابی و 
شرایط آب وهوایی با قیمت باال عرضه می شود، گفت: اکنون نرخ ها نسبت به چند هفته قبل متعادل شده 
است.نوروزعلی اسماعیلی  اظهار کرد: زردآلود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می شد که به تدریج به ۷۰ 
هزار تومان رسید و قطعا با عرضه زردآلوی اصفهان در بازار، قیمت ها کاهش بیشتری هم پیدا می کند.
وی افزود: گوجه سبز که در اوایل فصل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شد، درحال حاضر به ۴۰ هزار 
تومان رسیده است و ارزان تر هم می شود.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: فعال در میان 
نوبرانه ها گیالس با کیلویی ۱۰۰ هزار تومان گران ترین است و تا یک هفته دیگر قیمت آن هم به نصف 
می رسد.اسماعیلی یادآور شد: با وجود تاثیر شرایط آب و هوایی در اوایل فصل بر عرضه میوه هایی مانند 
گوجه سبز، اکنون انواع میوه به طور فراوان در بازار یافت می شود و هرچه زمان بگذرد ارزان تر می شود.

وی با بیان اینکه معموال در اوایل فصل میوه های نوبرانه به دلیل کمیابی و شرایط آب وهوایی با قیمت 
باال عرضه می شود، گفت: اکنون نرخ ها نسبت به چند هفته قبل متعادل شده است.

افزایش تقاضا برای خرید سکه در بازار
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: این روزها خرید ســکه در بازار با تقاضا مواجه شــده به 
همین دلیل حباب انواع سکه نیز سیر صعودی به خود گرفته و در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار تومان 
است.هوشنگ شیشه بران  ادامه داد: از طرفی قیمت ارز با نوسان مواجه شده و باعث شد تا قیمت 
طال و سکه نیز با نوسان مواجه شود.وی گفت: با توجه به طوالنی شدن مذاکرات وین نرخ ارز در بازار 
ایران این روزها با نوسان همراه است.شیشه بران با تاکید بر اینکه این روزها قیمت طال و سکه در 
بازار ایران سیر صعودی به خود گرفته است، اظهار کرد: این روزها خرید سکه در بازار با تقاضا مواجه 
شده، به همین دلیل حباب انواع سکه نیز سیر صعودی به خود گرفته و در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار 
تومان است.وی تاکید کرد: با توجه به برپایی مراسم عقد و عروسی در تابستان، داد و ستد در بازار 

روند افزایشی به خود گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان:

 طرح های آبخیزداری در حوضه های اولویت دار اصفهان
 اجرا می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: طرح های آبخیزداری در ســال جاری 
براساس میزان تخصیص اعتبار در حوضه های اولویت دار استان اجرا می شود.محمدعلی کاظمی با 
بیان اینکه تعریف طرح های جدید آبخیزداری در سال جاری به تخصیص اعتبار بستگی دارد، اظهار 
داشــت: ۲۵۰ میلیارد تومان نیاز اعتباری حوزه آبخیزداری استان در سال ۱۴۰۱ را در قالب پیشنهاد 
اعتبارات سفر رییس جمهوری به استان اعالم کردیم؛ اما اکنون نمی توان تعداد پروژه ها را تعیین 
کرد زیرا به میزان تخصیص اعتبار بستگی دارد.وی افزود: طرح های جدید آبخیزداری در سال ۱۴۰۱ 
براساس میزان تخصیص اعتبار در حوضه های اولویت دار استان اجرا می شود ضمن اینکه پروژه های 
نیمه تمام این حوزه نیز باید امسال تکمیل شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تاکنون از اعتبارات ۱۴۰۱ منابع طبیعی استان، از محل درآمد عمومی ۴۲ میلیارد 
تومان به ما ابالغ شده اســت که از طریق برگزاری مناقصه و انتخاب مشاوره انجام می شود؛ اما ۲ 
ردیف اعتباری محرومیت زدایی و تبصره های قانونی هنوز قطعیت نیافته و ابالغ نشده است.کاظمی 
به تشکیل ستاد هماهنگی حوضه کارون بزرگ اشاره کرد و گفت: این ستاد به دبیری منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری و با حضور نمایندگان منابع طبیعی اصفهان، خوزستان، 
لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس تشکیل شده و شرکت بین المللی جایکای ژاپن نیز در این 

ستاد با سازمان منابع طبیعی کشور همکاری می کند.

اجرای قانون جدید چک، موجب کاهش میزان چک های برگشتی در کشور و به تبع آن در اصفهان شده است؛

چک ها معتبر شدند

مهسا نعمتی  آمارها نشــان می دهد بانــک مرکزی 
باالخره موفق شده است یکی از معضالت 
بغرنج اقتصاد کشور در سیســتم مبادله پول را با وضع قانون درست و 
کارآمد اصالح کند. میزان چک های برگشــتی و تبعات ناشی از آن در 
طول دو دهه اخیر می رفت تا اقتصاد ایران را وارد یک بحران فراگیر کند. 
قوانین اما بار دیگر روش مبادله را در سیستم پولی کشور احیا کرد. قانون 
جدید صدور چک مصوب سال۱3۹۷، برای از بین بردن این مشکالت، 
ساز و کارهایی را تعبیه کرد که بر اســاس آن در ابتدا صدور دسته چک 
برای افراد معسر یا بد حساب غیر ممکن شد. از طرف دیگر صدور چک 
را تنها از طریق ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و سابقه صادرکننده 
چک، از جمله ســابقه چک های برگشــتی، میزان تعهــدات جاری 
صادرکننده و اعتبار مجاز وی از جمله اقدامــات دیگری بود که صورت 
گرفت و اثرگذاری آن حاال در کاهش چشــمگیر چک های برگشــتی 
مشخص می شود. کارشناسان معتقدند افزایش اطمینان در معامالت 
با چک و وضع قوانینی به منظور جلوگیری از صدور چک توسط افراد بد 
حســاب از جمله امتیازات قانون جدید چک است که موجب کاهش 
چک های برگشتی شده اســت. در اصفهان که زمانی به عنوان یکی از 
اســتان های دارای بیشترین چک برگشتی شــناخته می شد آمار به 

نسبت سطح کل کشــور پایین آمده و جزو اســتان های امن در زمینه 
صدور چک قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی ،اصفهان اگرچه در میان ســه استانی است که بیشترین 
مبادله چک در آنها در کل کشور صورت گرفته؛ اما اسم اصفهان در میان 
استان های دارای بیشــتری چک برگشتی قرار ندارد.بررسی آمارهای 
بانک مرکزی از آخرین تحوالت دادوستد چک نشان می  دهد با وجود 
آنکه میزان مبادالت انجام شده با چک نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته کاهش حدودا ۲۵ درصدی داشــته، اما مبلــغ این مبادالت 
افزایش ۲۴درصدی را تجربه کرده اســت که می تواند به دلیل افزایش 
ســطح عمومی قیمت  ها باشــد. این گزارش بیانگر آن اســت که در 
فروردین ماه ۱۴۰۱ در کل کشور حدود ۲/ ۵میلیون فقره چک به ارزشی 
بیش از ۱۸3هزارمیلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل 
از آن از نظر تعداد ۲۶درصد و از نظر مبلغ ۶/ 3۸درصد کاهش را نشــان 
می  دهد.بر اساس این گزارش در فروردین ماه ۲/ ۴۸درصد از چک  های 
مبادله ای کل کشور کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
مبادله شده است که بیشــترین سهم را در مقایســه با سایر استان ها 
داشته  اند. از نظر ارزش نیز بیشــتر سهم مبادله متعلق به این استان ها 
بوده اســت. درباره چک  های برگشــتی در این ماه بیشــترین نسبت 

چک  های وصولی به کل چک  های مبادله ای در اســتان ها به ترتیب به 
استان های گیالن، مازندران و البرز اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و خراســان شمالی پایین  ترین نسبت 
تعداد چک  های وصولی به کل چک  های مبادله شــده در استان ها را به 
خود اختصاص داده  اند. بیشترین ارزش چک  های وصولی به کل ارزش 
چک  های مبادله ای در اســتان ها به ترتیب به استا  های بوشهر، البرز و 
گیالن اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان 
و خراسان جنوبی کمترین نسبت ارزش چک  های وصولی به کل ارزش 

چک  های مبادله شده در استان ها را به خود اختصاص داده  اند.
به تبع کاهش چک های برگشتی ،جرائم ناشی از آن هم کاهش یافته 
است. بر اساس اعالم اســدا...جوالیی، رییس ســتاد دیه کشور رقم 
چک های برگشتی به خاطر اجرای قانون جدید چک کاهش پیدا کرده 
اســت.جوالیی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد چک های برگشتی کاهش 
پیدا کرده است و ما از این بابت بسیار خوشحال هستیم.تا قبل از اجرای 
این قانون، ۹۰ درصد زندانیان زن مرتبط با پرونده چک برگشتی بودند و 
حال، شاهد کاهش جدی این زندانیان هستیم.رییس ستاد دیه کشور 
در این باره گفت: بیش از ۶۰ درصد جرائم مربوط به زنان با اجرای قانون 

جدید چک کاهش یافته است.

با مسئولان

دیدگاه

نظارت بر عملکرد نانوایی ها؛ مطالبه ای مردمی
مدیرکل تعریزات حکومتی اســتان اصفهــان، گزارشــی از عملکرد یک هفته ای این ســازمان 
درخصوص نظارت بر نانوایی ها ارائه داد.علی اکبر مختاری گفت: در یکی دو هفته گذشــته ۲۹۵ 
پرونده تخلف در حوزه های مختلف به خصوص موارد احتکار کشف شــده در انبار های تولیدی، 
تشکیل شده و در حال رســیدگی است.دو هفته از طرح مردمی ســازی یارانه نان و یک هفته از 
شروع نظارت بر نانوایی ها با ابالغ قرارگاه ساماندهی یارانه ها از استانداری به تعزیرات می گذرد.
وی افزود: به جهت مطالبه های مردمی و درخواست شهروندان بخشی از نظارت خود را به حوزه 
نانوایی اختصاص دادایم؛ الزم به ذکر است ۷٠ درصد از نوزده پلمب و نصب پارچه ای که در استان 
صورت گرفته مربوط به نانوایی هاست.مدیرکل ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این ایام از 
افراد صاحب سمت در حوزه اتحادیه شکایت کرده و با آنان برخورد کردیم که پرونده آنان تشکیل 
شــده و روند قضایی در حال پیگیری و سپری شدن است.وی معتقد اســت: تخلفات در حوزه 
نانوایی ها بیشتر مربوط به کم فروشی و کم بودن وزن چانه ها و تعطیلی خودسرانه در شیفت های 
کاری بوده که الزم به ذکر است شــاهد کاهش این مقدار از تخلفات هستیم.مختاری در پایان به 
نقش شهروندان در پیگیری تخلفات تاکید کرد و گفت: بهترین خبر ها وگزارشات تخلف، از جانب 

مردم به دست ما رسیده است.

اخذ آرای قضایی برای رفع تصرف اراضی ملی اصفهان
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: طی ۶۰ روز گذشته ۱۶۲ رای 
قضایی به نفع دولت و بیت المال برای رفع تصرف بیش از ۱۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی اســتان 
اصفهان اخذ شد.عبدالحسین پارســایی راد اظهار کرد: با پیگیری های حقوقی از سوی اداره کل 
راه و شهرسازی اصفهان در راســتای رفع تصرف اراضی ملی اســتان اصفهان و با حمایت جدی 
دستگاه قضایی در این خصوص، طی ۶۰ روز گذشــته ۱۶۲ رای قضایی به نفع دولت و بیت المال 
اخذ شد.وی افزود: این آرای قضایی مربوط به پرونده های مهم و حساس اختالفی این اداره کل 
با متصرفان و زمین خواران است که متراژ این اراضی ملی تصرف شده بیش از ۱۱۷ هزار هکتار در 

سطح استان اصفهان بوده است.
به موجب دســت درازی به بیش از ۲3 هزار و ۲۲۰ مترمربع از اراضی دولتی، دو مورد طرح دعوی 
و پرونده حقوقی علیه اشخاص متخلف تشکیل شده است.پارســایی راد با تاکید بر جدیت این 
اداره کل در برخورد با متصرفان اراضی ملی گفت: اداره کل راه وشهرســازی استان اصفهان نسبت 
به اشخاصی که اقدام به دست اندازی به اراضی ملی می کنند به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با هشدار به کسانی که به صورت 
غیرمجاز اقدام به احداث بنا در اراضی ملی می کننــد، گفت: این اداره کل از اراضی ملی با آمادگی 
کامل حفاظت و حراست می کند و با هرگونه دخل و تصرف در این اراضی و زمین خواری به صورت 

قاطع برخورد کرده و کوچک ترین اغماضی ندارد.

پیش بینی برداشت 220 هزار تن گندم در اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شود امسال در 
اســتان اصفهان در مجموع ٢٢٠ هزار تن گندم برداشت شــود. پیمان فیروزنیا اظهار کرد: پیش 
بینی می شود امسال حدود ۲۰۰ هزارتن گندم آبی و ۲۰ هزار تن گندم دیم و در مجموع ۲۲۰ هزارتن 

گندم در استان برداشت شود.
وی افزود: برآورد شده حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی جمع 
آوری شود، با توجه به اینکه امسال دولت قیمت گندم را ۱۰۵ هزار ریال اعالم کرده و ۱۰ هزار ریال 
نیز به عنوان جایزه بــرای تحویل و در مجموع ۱۱۵ هزار ریال در نظر گرفته، امیدواریم کشــاورزان 

محصول شان را به موقع تحویل مراکز خرید دهند.

معاون اداره صمت اصفهان:کافه اقتصاد

 تقاضای روغن موتور با عرضه آن همخوانی ندارد
معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: میزان عرضه روغن دیزل  در 3۰ تا ۴۰ روز گذشته با تقاضا همخوانی ندارد و کمبودها و چالش هایی را برای 
رانندگان در استان ایجاد کرده است.اسماعیل نادری، با اشاره به مشکل کمبود روغن موتور دیزل برای کامیون داران، افزود: قیمت گذاری روغن دیزل بر عهده سازمان 
حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است؛ اما واحدهای تولید کننده این روغن ها معتقدند که قیمت تمام شده روغن دیزل بیشتر از قیمت گذاری کنونی است.
وی ادامه داد: تا کنون جلسه های مداومی با حضور اعضای انجمن ها و تشکل های تولید کنندگان روغن دیزل در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت رگزار شده است تا قیمت تمام شده این نوع روغن دیزل تثبیت شود و تولید آن افزایش پیدا کند.معاون بازرگانی اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت و توان کارخانه تولید روغن دیزل در این استان بخشی از تقاضای بحق رانندگان اجابت شد و در زمان 
حاضر در تالشیم که روغن موتور دیزل در پایانه امیر کبیر اصفهان و دیگر نمایندگی ها در شهرستان ها به دست رانندگان برسد.نادری خاطرنشان کرد: هیچ مشکل و 
کمبودی در زمینه تولید روغن صنعتی و روغن خودروهای سبک در اصفهان وجود ندارد و تولید این نوع روغن در استان و کشور به وفور انجام می شود و عرضه آن بیش 

از تقاضاست.  در روزهای گذشته کمبود عرضه روغن موتور دیزل کامیون ها مشکالتی را برای رانندگان حمل و نقل کاال و مسافر در استان اصفهان ایجاد کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

 خریداران فعلی ارز 
ضرر می کنند

اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهــان گفت: 
دلواپسی بخشی از مردم به خاطر سیاست 
جدید ارزی دولت و فــروش آزاد چند قلم 
اساســی، زمینه ســاز دالالن بازار ارز برای 
متقاعد کردن آن بخش از مردم برای خرید 
ارز و آن هنــگام پدید آمــدن افزایش نرخ 
ارز در بازار آزاد شــده اســت که متاسفانه 
این بخــش از مردم ضرر خواهنــد کرد و با 
فروکش کردن این دلواپسی ها نرخ ارز در 
بازار کاهش چند هزار تومانی پیدا می کند.

محمد واعظ ،پیرامون دلیل افزایش قیمت 
ســکه و دالر در چند هفته اخیــر بیان کرد: 
تغییرات نرخ ارز در بازار در یک تقسیم بندی 
ساده می تواند ناشــی از عوامل اقتصادی 
واقعی یا روانی باشــد، چون عوامل واقعی 
مانند درآمد ارزی دولــت از فروش نفت و 
میعانات، ارزش ارزی صــادرات غیر نفتی 
و موارد دیگر، نســبت به گذشته بهبود پیدا 
کرده که میزان این بهبود قابل توجه است، 
پس ما با عوامل واقعی ایجاد کننده جهش 
برای تقاضای ارز رو به رو نبوده ایم به همین 
دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ناشــی از 
عوامل روانی است.وی ادامه داد: دلواپسی 
بخشــی از مردم به خاطر سیاســت جدید 
ارزی دولت و فروش آزاد چند قلم اساسی، 
زمینه ساز دالالن بازار ارز برای متقاعد کردن 
آن بخــش از مردم بــرای خریــد ارز و آن 
هنگام پدید آمدن افزایش نرخ ارز در بازار 
آزاد شده است که متاســفانه این بخش از 
مردم ضرر خواهند دید و با فروکش کردن 
این دلواپســی ها نرخ ارز در بــازار کاهش 
چند هــزار تومانی پیدا خواهد کرد.اســتاد 
اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: پیش بینی 
می شود طی دو یا ســه هفته آینده بازار به 
ثبات برســد؛ البته اگر موجــودی جدیدی 
در بازار ایجاد شــود نباید آن را غیر منتظره 
دانســت، چرا که فعالیت های سوداگرانه، 
سازمان دهی شده با منشــأ خارجی قابل 

پیش بینی است.

دبیر نظام صنفی کشــاورزی استان اصفهان گفت: 
اجرای کامــل قانون توزیع عادالنــه آب و مصوبات 
مربوط به جلسات شورای عالی آب و طرح ۹ ماده 
ای، راهکار اصلــی احیای دائم حوضــه زاینده رود 
است.اســفندیار امینی افزود: از سوی دیگر اجرای 
سایر مصوبات مرتبط در شــورای هماهنگی زاینده 
رود و کارگروه های ملی و اســتانی سازگاری با کم 
آبی از دیگر ضروریاتی اســت که بــه احیای زاینده 
 رود مــی انجامــد.وی اضافه کرد: برداشــت های

 بی رویه به وســیله پمــپ های متعدد در مســیر 
رودخانه یکی از دالیل اصلی کاهش چشمگیر آب در 
پایین دست است و توقف آن باید از سوی نهادهای 
متولی به طور جدی دنبال شــود.دبیر نظام صنف 
کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: وجود بندها 
و موانع و خاکریزهای بتنی و خاکی در سرشــاخه 
ها و رودخانه های فرعی و مسیل ها و آبراهه هایی 
که آب وارد رودخانه زاینــده رود می کند دیگر دلیل 
کاهش ورودی آب به رودخانه اصلی است که باید 
این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.امینی ادامه 
داد: در سال گذشته آنچنان که باید و شاید حفاظت 
و نظارت کافی بر رودخانه زاینده رود و سرشاخه های 
آن توســط وزارتخانه نیرو انجام نشد و وزارت جهاد 

کشاورزی نیز نسبت به ایجاد و تجهیز تشکل های 
آب بران و ســازماندهی بهره برداران برای حفاظت 
و بهره برداری از رودخانه اقدامی نکرده اســت.وی 
خاطرنشــان کرد:   تعداد زیادی ســدهای کوچک 
در پایین دســت ســد و در طول رودخانه تا انتهای 
مســیر توســط وزارت نیرو و دیگر اشخاص ایجاد 
شده است که باعث کند شدن سرعت حرکت آب و 
همچنین باال رفتن ضریب نفوذ آب می شود که این 
امر هم موجب تلفات مسیر است.طرح ۹ ماده ای 
احیای حوضه آبریز زاینده رود در سال ۹3 با هدف 
هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز 
در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب 

شورای آب کشور رسیده است.

دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

اجرای کامل قانون ،راهکار اصلی احیای دائم زاینده رود است

پشم چینی 
دام،سنت بهاره 
عشایر سمیرم

عشــایر قشــقایی هرسال به 
ییالق که می رســند گوسفندان 
بالــغ خــود را در رودخانه هــا 
می شویند و پشــم گوسفندان 

را با مشارکت اقوام می چینند.

عکس روز
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۷ خوراکی خوشمزه برای جبران کم آبی بدن

تمجید منتقدان از درخشش بی آالیش آقای بازیگر؛

ستاره شما بودی

به تازگی شاهد برگزاری مراسم فرش قرمز و سپس اکران فیلم »برادران لیال« در چشنواره بودیم. فیلمی که در 
پایان نمایش از سوی حضار در سالن نزدیک به هفت دقیقه تشویق شد تا یکی از بخت های اصلی نخل طالی 
کن محسوب شود. اما اتفاقی که کمی باید بیشتر به آن پرداخته شود حضور بازیگر توانمند سینمای ایران در 
این فستیوال بود که به خودی خود بسیار ارزنده است. سعید پورصمیمی که سالیان سال در عرصه تصویر 
زحمت کشیده و حاال با گرد سپیدی که روزگار بر موهایش به جا گذاشته آمده تا بدرخشد. دیدن تصاویر او در 

کنار سایر عوامل فیلم روی فرش قرمز کن لذت بخش بود.
رضا صائمی، منتقد سینما می نویسد: در میان انبوه اندوهی که بر سر این سرزمین آوار شده، آواز خوش هیچ 
نغمه ای مرا شاد نمی کند و عکس های رنگارنگی که از جشنواره کن، اســکن می شود هم دلم را تسکین 
نمی دهد اما....اما نمی توانم از تماشای سعید پورصمیمی در آن میان بگذرم و خرسندی ام را از این حضور 
منصور کتمان کنم.حضوری بی آالیش و ادعا میان آن همه ژســت و ادا....با متانت و آرامش میان آن همه 

هیاهو و نمایش!
او که همواره استاد و مرد اول نقش های دوم بوده، اول شدن را در دوم بودن خوب می داند... .اینجا هم مکمل 

بودنش بیش از دیگران به دل می نشیند....آقای پورصمیمی، صمیمانه عزیزید!

خسرو نقیی نیز به حضور پورصمیمی در کن 2022 پرداخته و نوشته: سیل عکس ها سرازیر است از »کن« و 
من حواسم به شماست آقا. شمایی که دیر، خیلی دیر، پا روی این فرش های قرمز می گذاری و غریبه ترینی 
توی این عکس ها. شــما که باید کن و ونیز و برلین خیلی پیش تر از این ها می شناختتندت، به ملوِل ناخدا 

خورشید، به جامِی پرده  آخر.
آن نسل سینمای داستان گوی ما، ماند پشت خط سینمای جشنواره ای ایران و پشت مرز سیاست، که »شهر« 
نمی خواست از سینمای کشوری که آن ســال های جنگ و پس از جنگ، باید درگیر مصائب اولیه  زندگی، 
نمایش داده می شد به جهان. شما و هم نسل های شما، شما بازیگران بزرگ سینمایی که شبیه اش هرگز 
تکرار نشد در سال های دیجیتال و سوشال مدیا، هیچ وقت ستایش نشدید به قدر شایسته گی تان، بزرگی تان.

عکس ها می آیند و من در هر عکس پی شــما می گردم اول، که گوشه تصویرها ایستاده اید، شبیه خیلی از 
مکمل های درخشانی که این سال ها روی پرده به آن ها جان دادید، تا نقش اول ها بیشتر دیده شوند. شما 

اما »نقش اول« مایید روی آن فرش قرمز؛ هرچه قدر که دور، هرچه قدر که دیر.
زمانه  تغییریافته، یک چیزش هم به درد بخورد، همین تماشای شماســت آن جا به نماینده گی یک نسل 

سوخته؛ که جهان ببیند آن نسل غریب ما را.

اگر چه آب آشامیدنی بهترین راه برای هیدراته کردن است، شــما می توانید بدن خود را با خوردن غذا های 
خاص هیدراته کنید:

خیار: ۹۵ درصد از یک فنجان خیار خرد شده را آب تشکیل می دهد. خیار حاوی فیبر و برخی از ویتامین ها 
از جمله ویتامین ث است و مصرف یک فنجان از آن، ۶ درصد از میزان نیاز به این ویتامین را در روز برطرف 
می کند.ساالد سبز: دو فنجان ساالد حاوی سبزیجات ســبز، حاوی ۱۵ کالری و ۹0 درصد آب است. این 
سبزیجات غنی از مواد مغذی مانند فوالت، ویتامین ث، فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند و به حفظ سالمت 
چشم و پوســت نیز کمک می کنند.توت فرنگی: غنی از ویتامین ث، فوالت و ویتامین ب برای رشد سالم 
سلول های جدید اســت. توت فرنگی ۹۱ درصد آب، زغال اخته ۸۵ درصد آب و تمشک نیز ۸۵ درصد آب 
در هر فنجان دارد.هندوانه: تقریبا ۹2 درصد از یک هندوانه را آب تشــکیل می دهد. هندوانه منبع خوبی از 

ویتامین ث است و لیکوپن و آنتی اکسیدان موجود در آن به محافظت در برابر سرطان و بیماری های قلبی 
کمک می کند.ماست: یک بسته ماست ساده حاوی ۸۵ تا ۸۸ درصد آب است. بعالوه این که مصرف آن 
نیاز به کلســیم و برخی از ویتامین های گروه ب مانند ویتامین ب ۱2 و ریبوفالوین را برطرف می کند. برای 
خرید ماست، مطمئن باشید که نوع پروبیوتیک آن را برای حفظ سالمت گوارش و تقویت سیستم ایمنی 
بدن انتخاب می کنید.اسفناج: اسفناج غنی از فیبر است. همچنین ۹2درصد آب دارد. اسفناج شامل آنتی 

اکسیدان بوده و مصرف یک فنجان از آن در روز، ۱۵ درصد از میزان نیاز به ویتامین ای را برطرف می کند.
گوجه فرنگی: در هر زمان از ســال وجود دارد. یک کاســه گوجه فرنگی را می توانید همراه با پنیر و ریجان 
به عنوان میان وعده مصرف کنید. گوجه فرنگی ۹۴ درصد آب دارد و بهترین انتخاب برای رفع تشــنگی در 

طول روز است.

مسئول نگهداری از تنها توله  یوز »ایران« نوشت: خوشبختانه حال تنها توله یوزپلنگ  آسیایی 
تکثیر در اسارت کره زمین رو به بهبودی  اســت ولی همچنان تا حال کامال خوب و وضعیت 

استیبل فاصله داریم و برای رسیدن به این مهم شبانه روز در تالشیم.
علیرضا شــهرداری، در صفحه اینستاگرام خود با انتشــار آخرین عکس ها از تنها توله یوز 
»ایران« که زنده مانده است، نوشت: »کار تیمی درســت و اصولی همیشه بهترین راهکار 
است، افراد درست می توانند نقص های همدیگر را پوشــش دهند و نتیجه به نفع همه ما 

تمام شود، حیف است که زمین از وجود چنین گونه های ارزشمندی محروم شود.«
وی ادامه داد: » به امید بقای یوزپلنگ آسیایی در تنها زیســتگاه باقی مانده زمین یعنی 
ایران. با جان و دل از این موجود شگفت انگیز مراقبت می کنیم اما یادمان باشد ما خواهان 
حفاظت سر سخت از طبیعت هســتیم تا چند یوزپلنگ باقی مانده در طبیعت  حفظ شوند 
و زیر سایه این موجود شگفت انگیز زیســتگاه حفظ شود و دیگر جانوران در این زیستگاه 

خوش بدرخشند.«

وزیر سابق ارتباطات به خبرسازی صداوسیما درباره مردی که ۳0 ساعت زیر آوار مانده بود، 
کنایه زد.

آذری جهرمی با کنایه خطاب به مسئوالن صداوسیما نوشت: اگر فضای مجازی و رسانه های 
مردمی نبودند، احتماال صداوسیما االن این بزرگوار را به عنوان نماد جدیدی از مقاومت مردم 

آبادان معرفی می کرد و در مراسمی مدال قهرمانی هم به او اهدا کرده بود.
دعوت به برنامه های مختلف و تعریف خاطرات توســالت او در حین گرفتاری، چاپ کتاب 

۳0ساعت سخت زیر آوار و … هم ادامه کار بود.

جدیدترین تصاویر از تنها توله یوز »ایران«

کنایه تند به صداوسیما درباره مصدوم فیِک متروپل!

چهره روز

کافه سالمت
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فقدان سند مالکیت
3/25 شــماره نامــه: 140185602024001784- 1401/02/24 نظر به اینکه 
ششــدانگ ســند مالکیت شــماره پالک 3227/29 واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره ثبت صفحه 132 دفتر 777 امالک به شماره ثبت 135167 و شماره چاپی 
سند دفترچه 445766 به نام آقای محســن کیانی فالورجان سابقه ثبت و صدور 
ســند مالکیت دارد که طی سند شــماره 131429 مورخ 1374/07/16 دفترخانه 
14 اصفهان تمامت مورد ثبت به خانم گیتی ســادات کیهان انتقال شــده و طبق 
سند شماره 151212 مورخ 1385/06/13 دفترخانه 86 اصفهان سه دانگ مشاع 
از مورد ثبت از طرف گیتی ســادات کیهان به آقای حســین رحیمی انتقال شــده 
است سپس خانم گیتی ســادات کیهان با ارائه درخواست 1401/003695 مورخ 
1401/02/10به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  
یکتا 140102155810000066 و رمز تصدیــق 218518  مورخ 1401/02/08 
به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 15 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند 
مالکیتش به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1323937 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

3/26 شماره نامه : 140185602025002331-1401/02/31 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 11728 فرعی از 12/266  واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام  ملوک حاجیان الیادرانی فرزند محمد 
حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معتــرض  ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایســتي با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم 
 دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایــد. تاریخ انتشــار: 1401/03/07 
م الف: 1322542  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

3/27 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 0 فرعی از 330 
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانسار به نام ورثه غالمرضا مقصودی در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1401/03/07  م الف: 1322439 حبیب اکبري رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحديد حدود اختصاصی

3/28 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 0 فرعی از 261  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانسار به نام ورثه غالمرضا مقصودی در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1401/03/07  م الف: 1322419 حبیب اکبري رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحديد حدود اختصاصی

3/29 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ پالک ثبتی 604 فرعی از 15  
اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  وراث ســید ابراهیم قریشی و غیره در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/03/07  م الف: 1322465 حبیب اکبري رئیس 

ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

3/30 شــماره نامــه: 140185602011000531 -1401/03/02 نظــر بــه 
اینکه سند مالکیت ســه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شماره 1815 
اصلی واقع در بخش 1 خوانســار ذیل ثبت 2988 در صفحــه 527 دفتر امالک 
جلد 23 به نــام محمد ســلبی  تحت شــماره چاپی مسلســل 552260 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده اســت ســپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت 
احدی از ورثه به نــام فاطمه حبیبی با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140121702011001436 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 140102155852000049 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده 
است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1323790  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

3/31 شــماره نامه: 140185602033000484 - 1401/02/17 نظر به اینکه 
سند مالکیت تک برگی ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی به مســاحت 1273/3 متر مربع پالک ثبتی شــماره 1236 فرعی 
از 212 - اصلی جــزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز به شــماره دفتــر الکترونیکی 

139820302033002266  و بشــماره چاپی 503661 ســری الف ســال 98 
بنام مهین علیــزاده حیدری فرزند هاجــی محمد ثبت و صادر گردیده اســت، 
ســپس نامبرده  به موجب درخواســت وارده 139821702033005797 مورخ 
1401/02/05 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140102157140000052 و رمز تصدیق 137810 و شماره 11081 مورخ 
1401/02/17 که به تایید دفترخانه اســناد رسمی 113 نطنز رسیده است مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1325035 رحمت اله شاهدی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 
 المثنــی نامــه فــک رهــن خــودروی ســواری 
هاچ بــک سیســتم جــک تیــپ S5- AT مــدل 1398 
 بــه رنــگ مشــکی- متالیــک بــه شــماره پــاک
موتــور  شــماره  و   69 ن    191  -13 ایــران 
شاســی  شــماره  و   HFC4GA31DL0000391
ملــی  شناســه  و   NAKSH7327KB178903
 خــودرو NAKSH7327KB178903   بــه نــام آقــای 
 ایرج مصیب مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



شنبه 7 خردا د 1401 / 26 شوال 1443 / 28 می 2022 / شماره 3538
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

نرخ باروری در اصفهان 1.42 است
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: طبق آخرین آمار ســال نرخ باروری در استان اصفهان 
۱.۴۲ و نسبت جنسیتی به ازای تولد هر ۱۰۵ پسر ، ۱۰۰ دختر است.حسین غفرانی گفت: نرخ رشد 
جمعیت از دهه ۷۰ بر خالف سال۶۵ که به حد انفجار رسید، مرتب در حال کاهش است چنانکه در 
سرشماری سال ۹۵، این نرخ در استان به زیر یک درصد یعنی ۹۷ صدم رسید که نگران کننده است.

اگر ظرف هفت یا هشت سال آینده جمعیت جبران نشود، بین سال های ۱۴۲۵ تا سال ۱۴۳۰، یک 
سوم جمعیت استان در سن سالمندی قرار می گیرند.

او در مورد سایر آمارحیاتی می گوید: برای تعداد طالق، ازدواج و تجرد قطعی باید منتظر گزارش نهایی 
سامانه کشوری باشیم.غفرانی فراوانی پنج نام نخست پسر در سال ۱۴۰۰ را در استان اصفهان علی، 
امیرعلی، حسین، امیرحسین و ماهان و فراوانی پنج نام نخست دختر را فاطمه، رستا، زهرا، حلما 
و آوا عنوان کرد.مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان درباره تعداد افراد فوتی گفت: در سال ۱۴۰۰با 
توجه به فروکش کردن کرونا در پایان سال، ۳۵ هزار و ۹۱۰ مورد فوتی داشته ایم که نرخ افزایش آن 
با توجه به سایر علل مرگ طبیعی بوده است امادر ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه تا کنون 

کاهش قابل توجهی مرگ و میر داشته ایم.

اجرای طرح 313 در استان اصفهان از نیمه دوم خرداد امسال
مرحله سوم طرح ۳۱۳ برای تقویت اعتقادات مذهبی جوانان و نوجوانان با هدف پشتیبانی معنوی 
خانواده های تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان از نیمه دوم خرداد اجرا می شــود.عاون 
امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان، درمورد اجرای مرحله ســوم طرح ۳۱۳، گفت: در نیمه 
دوم خردادماه امسال با حضور ۱۰ روحانی در ۸ شهرستان، دوره جدید این طرح برای ارائه خدمات 
فرهنگی و ارتقاء باور های دینی و کنترل آسیب های اجتماعی اجرا خواهد شد.آرش محمدحسینیان 
می گوید: اهدای کاال های اساسی، شناسایی افراد نخبه و مستعد از میان خانواده های تحت حمایت، 
بسترسازی برای بازگشت به تحصیل، ایجاد زمینه بازگشــت به زندگی، تامین هزینه های درمان، 
تعمیر و تامین مسکن برای نیازمندان و کمک جهیزیه برای نوعروسان از جمله خدمات انجام شده 
در ۲ مرحله اول این طرح در استان بوده است.به گفته او در مدت اجرای این طرح، تعداد ۷۰ خانوار 
تحت حمایت برای دریافت خدمات در ۶ شهرستان شناسایی و جلسات آموزشی به صورت چهره به 

چهره و گروهی همچنین مشاوره های دینی و مذهبی برای آنان برگزار شد.

لزوم یکسان سازی تعرفه های درمانی خصوصی و دولتی
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهــان گفت: تعرفه های خدمات پزشکی در بخش خصوصی و 
دولتی باید یکسان سازی شوند.محمد حســــین صفاری معتقد است: علیرغم اختصاص و ارائه 
منابع مالی مناســــب توسط دولت به بخش سالمت در راستای تأمین سالمت مردم، همچنان 
پرداخت از جیب مردم در حوزه خدمات پزشــکی باالست.او می گوید: راهکار حل این معضل مهم 
عمل به سیاست های کلی حوزه ســالمت و برابر کردن تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی 
و دولتی اســــت.صفاری می گوید: مهمترین رویکرد دولت ســــیزدهم عدالت محوری در ارائه 
خدمات اعم از حوزه ســالمت است. برنامه ریزی ها باید به نحوی باشــد کــه بیمه های پایه، ۹٠ 
درصد هزینه ها در بخش بســتری و ســــرپایی دولتی را متقبل شوند و در بخش خصوصی نیز 
۷٠ درصد هزینه ها را بیمه ها پرداخت کنند.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در پایان گفت: بر 
اساس بند ۹ سیاست های کلی ســالمت، ابالغی مقام معظم رهبری نیز الزام بوده تدوین تعرفه 
خدمات و مراقبت های ســالمت مبتنی بر شواهد و بر اســــاس ارزش افزوده با حق فنی واقعی 
یکسان برای بخش دولتــی و غیردولتی، صورت گیرد که الزمه این مهــم ایجاد منابع پایدار مالی 

برای حوزه سالمت است.

علی رغم جدی بودن خطر بروز حادثه در بازار بزرگ اصفهان کار ایمن سازی این مکان به کندی پیش می رود

هشدارهایی که جدی گرفته نمی شود

سال هاست کارشناسان و فعاالن میراث  پریسا سعادت
فرهنگی و ایمنی نسبت به پر خطر بودن 
بازار بزرگ اصفهان هشدار می دهند. آتش نشانی هم به عنوان مرجع 
رســمی در این زمینه بارها اعالم کرده که این مکان در صورت کوچک 
ترین اتفاقی مستعد ایجاد یک فاجعه بزرگ خواهد بود. این مسئله 
پس از گذشت سال ها بی تفاوتی و کم کاری هر روز وضعیت بد تری به 
خود گرفته است؛ اما آنچه در عمل برای رفع این خطر بزرگ از سر یکی 
از آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان صورت می گیرد، بسیار کند و در عمل 

چندان کارآمد نیست.
 کسبه، شهرداری ، آتش نشانی و میراث فرهنگی متولیان و صاحبان 
اصلی این مکان هســتند که ظاهرا در بســیاری از جهــات با یکدیگر 
مخالفت هایی دارند. کسبه برای سال ها شهرداری  و میراث را متهم 
می کردند که کاری برای ساماندهی بازار انجام نمی دهند. این دو نهاد 
هم زیر بار نرفتن کسبه برای ایجاد تغییرات و قانون شکنی مغازه دارها 
را عامل ناایمن شدن بازار معرفی می کنند. مسئوالن آتش نشانی بارها 
در مورد ایجاد ســد معبر توســط ویترین های مغازه داران و استفاده 
های نامتعارف از شیرهای آتش نشانی نصب شــده در بازار به عنوان 

پایه های ویترین ها و مانکن ها هشدار داده اند. همچنین سیم کشی 
های غیر اســتاندارد و عدم توجه به نکات ایمنی از ســوی دکان داران 
همواره به عنوان یکی از موارد پر خطر از سوی آتش نشانی مطرح می 
شود. نگرانی اصلی آتش نشانی البته در مورد کمک رسانی در زمان بروز 
حریق و یا هر نوع حادثه دیگر است. موضوع تا حدی نگران کننده شده 
که مسئوالن این سازمان می گویند حتی برای یک امداد رسانی ساده 
توسط خودروهای آتش نشانی نگرانی از فروریختن کف بازار به دلیل 

حفر زیر زمین های غیر استاندارد مغازه ها هم وجود دارد. 
 در نهایت هر ســه وجه این ماجرا در صورت بروز کوچک ترین حادثه 
ای ،متضرران اصلی این ماجرا خواهند بود. اما مطالبه ایمن ســازی 
بازار همچنان یکی از اصلــی ترین مطالبات در مــورد اماکن تاریخی 
اصفهان است. امر مهمی که حاال معاون آموزش و پیشگیری سازمان 
آتش نشانی اصفهان می گوید با کندی انجام می شود. مسعود عنایت 
زاده، معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان در این زمینه گفت: در حالی که وضعیت ایمنی بازار 
اصفهان به مرز هشدار رسیده و مانند یک بمب شده است، ایمن سازی 
آن با کندی انجام می شــود. عنایت زاده افزود: بازار بزرگ اصفهان با 

هشــت کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی از نقاط پر خطر شهر 
اصفهان محسوب می شود که باید هرچه سریع تر نسبت به ایمن سازی 
آن اقدام کرد.وی ادامه داد: به جز شهرداری تمامی ارگان های دخیل 
و مســئول در ایمنی بازار بزرگ اصفهان پای خود را از انجام اقدامات 
الزم کنار کشیده اند، میراث فرهنگی اصفهان یکی از ارگان های دخیل و 
مسئول است به طوری که شارژ کردن کپسول ها در طول بازار از وظایف 
میراث است، اما نه تنها سال ها شارژ نشــده ، بلکه تعدادی از آن ها به 
سرقت رفته اســت.عنایت زاده از روند کند ایمن ســازی بازار خبردادو 
گفت: برق کشــی بازار اصفهان عاملی برای وقوع حادثه آتش سوزی 
است و به رغم اینکه سال ها برای ســاماندهی و رسیدگی به وضعیت 
نابسامان ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار کردیم و مکاتباتی را نیز 
انجام دادیم، اما هنوز منتج به نتیجه نشده است.بیرون زدگی مغازه ها، 
امکان تردد خودرو های امدادی را در بازار میدان امام )ره( سلب کرده 
است و فضا برای تردد خودرو های سبک و موتورسیکلت های چهارچرخ 
وجود ندارد، این در حالی است که هر کسبه تا ۷۰ سانتی متر بیرون از 
مغازه خود مجاز به قراردادن ویترین هستند تا امکان تردد خودرو ها در 

مواقع بحران فراهم باشد، اما همکاری کسبه بازار خوب نبوده است.

حادثه  وقوع  برای  عاملی  اصفهان  ر  بازا برق کشی 
ی  برا ل ها  سا ینکه  ا به رغم  و  است  آتش سوزی 
ساماندهی و رسیدگی به وضعیت نابسامان ایمنی بازار 
جلسات متعددی برگزار کردیم و مکاتباتی را نیز انجام 

دادیم

خبرخوان جامعه

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری سارق مسافرنما در اصفهان
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دســتگیری فردی که تحت پوشش مسافر با تهدید چاقو 
از رانندگان مسن ســرقت می کرد، خبر داد. سرهنگ حســین ترکیان اظهار کرد: درپی شکایت 
تعدادی از رانندگان مسافرکش مســن مبنی بر اینکه فردی تحت پوشش مسافر آنها را به سمت 
بیابان های اطراف اصفهان برده و ســپس با تهدید چاقو گوشی تلفن همراه و وجوه آنها را سرقت 
کرده است، موضوع با حساسیت ویژه ای از سوی کارآگاهان مجرب و خبره پلیس آگاهی استان 
اصفهان پیگیری شــد.وی افزود: با توجه به اینکه هریک از مال باختگان مشــخصات متفاوتی 
از چهره سارق ارائه می کردند، هیچ گونه سرنخی از متهم به دســت نمی آمد تا اینکه راننده مسن 
دیگری با مراجعه به پلیس آگاهی اظهار کرد فردی را به عنوان دربســت سوار کرده که پس از دو 
ساعت او را به بیرون شهر منتقل و با تهدید چاقو خودروی او را سرقت کرده است.رئیس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان ادامه داد: با پیگیری دقیق و انجام اقدامات علمی و تخصصی سارق به 
همراه خودروی مسروقه در یکی از اســتان های همجوار شناسایی شد و کارآگاهان با اخذ نیابت 
قضائی با مراجعه به اســتان مذکور، متهم را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.وی خاطرنشان 
کرد: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ۹ فقره ســرقت تحت پوشش مسافر اعتراف و اظهار کرد 
که به علت اعتیاد از خانواده طرد شده، برای تأمین هزینه مواد مصرفی خود دست به سرقت زده 
و اموال مسروقه را به دو مالخر فروخته است که در ادامه مالخران نیز دستگیر و هر سه نفر برای 

انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مرگ 3 کارگر بر اثرمسمومیت گاز فاضالب
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ســه نفر از کارگران شرکت مقواسازی پانولی 
در شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا جان خود را از دست دادند.منصور شیشه فروش با اشاره به 
حادثه گازگرفتگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۶ دقیقه به مراکز امدادی اعالم 
شده است.وی افزود: این حادثه گازگرفتگی به دنبال تجمع گاز متان در فاضالب واحد مقواسازی 
پانولی در شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا اتفاق افتاده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه متأسفانه سه نفر از کارگران این شرکت بر اثر گازگرفتگی جان خود را از 
دست داده اند، تصریح کرد: این افراد مرد ۳۸، ۴۲ و ۴۸ ساله بوده اند.وی همچنین به مصدومیت 
پنج نفر شامل چهار نفر مرد ۲۰ تا ۴۰ ساله و یک خانم ۲۰ ساله در این حادثه ادامه داد: مصدومان 
این حادثه به بیمارســتان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.شیشــه فروش گفت: سه واحد 

امدادی از اورژانس و یک کد هالل احمر برای این حادثه اعزام شدند.

دستگیری زن قاچاقچی با محموله حشیش
یک زن قاچاقچی با بیش از ۱۶۲ کیلوگرم حشیش در عملیات ماموران یگان تکاوری فرماندهی 

انتظامی استان دستگیر شد. 
جانشین فرمانده انتظامی اســتان گفت: ماموران واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی 
اســتان، حین گشــت زنی در بیابان های اطراف یکی از محور های ورودی استان به یک دستگاه 
خودروی سواری هیوندای دستور ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه به دستور ماموران به 
سرعت متواری شد.سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: ماموران در اقدامی ضربتی پس از تعقیب 
و توقف این خودرو، در بازرسی دقیق صورت گرفته ۱۶۲ کیلو و ۴۰۰ گرم حشیش را کشف و راننده 
خودرو را دســتگیر کردند.وی با بیان اینکه این راننده زن در زمینه قاچاق مــواد افیونی فعالیت 
می کرد گفت: یک دستگاه خودروی ســواری پراید هم که به عنوان راه پاک کن خودروی حامل 

مواد افیونی عمل می کرد توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد.

تجلیل از فعاالن 
و دست اندرکاران 

نمایشگاه قرآن اصفهان
طی مراسمی از فعاالن و دست اندرکاران 
هفدهمین نمایشــگاه قــرآن و عترت 

اصفهان تجلیل شد.

وز عکس ر

چهره روزبا مسئولان

رئیس پلیس راه استان اصفهان 
خبر داد:

چهارشنبه و پنجشنبه 
پرتصادف ترین روزها

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه را 
پرتصادف ترین روزها در جاده های اســتان 
طی اردیبهشــت ماه ســال جاری دانست و 
گفت: تصادفات فوتی در اردیبهشت ماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ 
درصد کاهش یافته است.سرهنگ اصغر زارع 
ایمنا، اظهار کرد: براساس آمارهای به دست 
آمده، طی اردیبهشت ماه ســال جاری ۶۹۸ 
فقره تصادف در راه های برون شهری استان 
اصفهان رخ داده است.وی با اشاره به کاهش 
۱۶ درصدی تصادفات فوتی در اردیبهشت ماه 
سال جاری نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته، افزود: کاهش این آمار درحالی رخ 
داده اســت که با بهبود شرایط کشــور از نظر 
بیماری کرونا ســال جاری شــاهد افزایش 
سفرهای برون شهری بوده ایم.رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان  با بیان 
اینکه نداشتن توجه به جلو توسط رانندگان با 
۳۳ درصد بیشترین علت وقوع تصادفات در 
این ماه بوده است، تصریح کرد: رعایت نکردن 
حق تقدم، سرعت و سبقت غیرمجاز، تغییر 
مسیر ناگهانی، خســتگی و خواب آلودگی، 
رعایت نکردن فاصله طولی با خودروی جلویی 
و تخطی از سرعت مطمئنه نیز از مهم ترین علل 
وقوع تصادفات در اردیبهشت ماه سال جاری 
به شمار می روند.سرهنگ زارع و با بیان اینکه 
مأموران و گشت های نامحسوس این پلیس 
با استقرار در اکثر محورها و جاده های استان 
با رانندگان متخلف برخــورد قانونی خواهند 
کرد، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه یکی 
از شــایع ترین علل تصادفات در جاده های 
استان خســتگی، خواب آلودگی و نداشتن 
توجه به جلو اســت، رانندگانی که قصد تردد 
در جاده های استان را دارند، با رعایت قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی پلیس را یاری 
کنند و ســفری ایمن برای خــود و دیگران 

رقم بزنند.

مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی شد
مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان با هدف تحقیق و پژوهش در خصوص اعتیادهای رفتاری ناشی از توسعه شبکه های اجتماعی و 
گســترش اســتفاده از فضای مجازی به خصوص پس از همه گیری بیماری کرونا و تقلیل فعالیت ها و کاهش روابط اجتماعی راه اندازی شد.هادی فرهادی مدیر مرکز 
تحقیقات اعتیادهای رفتاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان صبح امروز با اشاره به راه اندازی و شروع به کار این مرکز اظهار کرد: اخیرا با توسعه شبکه های اجتماعی و 
گسترش استفاده از فضای مجازی به خصوص پس از همه گیری بیماری کرونا و تقلیل فعالیت ها و کاهش روابط اجتماعی، شاهد گسترش انواع اعتیادهای رفتاری در 
میان مردم به خصوص جوانان هستیم.وی افزود: مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با هدف  تحقیق و پژوهش پیرامون 
این گونه اعتیادها و درمان آن ها در دانشگاه آزاد اصفهان تاسیس شد.فرهادی بیان کرد: اهم فعالیت های این مرکز در زمینه آموزش، پژوهش و درمان اعتیادهای رفتاری 
نوظهور از جمله اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی های آنالین، اعتیاد به کار، اعتیاد به قمار، اعتیاد به خرید و خرید آنالین، اعتیاد به جراحی پالستیک و همچنین اعتیادهای 

سنتی همانند مواد مخدر و.... می باشد.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه گزارش تخلفات 
ارزی دارو و موارد گران فروشی های سنگین این حوزه 
به قوه قضاییه اعالم شــده و در دست بررسی است، 
گفت: امیدوارم جرایمی که به متخلفان داده می شود، 
آنقدر بازدارنده باشند تا دیگر کسی طرف سودجویی 
از دارو و غذای مردم نیاید.دکتر بهرام دارایی ، با اشاره 
به معایب ارز ۴۲۰۰ و ایجاد رانت در حوزه دارو، گفت: 
حوزه هایی که بحث های اقتصادی داشــته باشد و 
راه هایی برای ایجاد رانت در آن وجود داشــته باشد، 
مانند بحث هــای ارز ترجیحی، یارانه هــا، انحصار، 

سهم های ویژه و...، حتما ممکن است مفسده در آن 
ایجاد شود و شکی در آن نیســت. بنابراین مانند هر 
حوزه دیگر، در حوزه های دارو، غذا، تجهیزات پزشکی 
و... هم ممکن است این اتفاقات رخ دهد و تاکنون 
هم اتفاق افتاده اســت.وی افزود: مصادیق و موارد 
آن هم همواره وجود داشــته است و سال های اخیر 
هم اتفاقاتی اعم از ریز و درشت در این زمینه رخ داده 
است. در عین حال زمانی هم که ما در تحریم به سر 
می بریم، کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان از 
تحریم همیشه حضور دارند. در همه حوزه ها این وجود 
دارد، در حوزه دارو و غذا و تجهیزات پزشکی هم باوجود 
اینکه با سالمت و جان مردم ســروکار دارد، از آن هم 
روی گردان نیستند و در آن هم وارد می شوند.دارایی با 
بیان اینکه موارد برخورد با این سودجویان باید شدیدتر 

و جدی تر باشد، ادامه داد: البته به خود سیستم ها و 
حاکمیت هم برمی گردد که بتواند به گونه ای عمل کند 
تا دست این ســودجویان را تا حد امکان کوتاه کند. 
شکی نیست که با قوانین و نظارت هایی که وجود دارد، 
کاهش اثر عامل انسانی در بحث مقررات و مجوزها 
و ... هم مهم است و باید انجام شود.وی با بیان اینکه 
گاهی اوقات وضع زیاد قانون هم منجر به گیج شدن 
مردم و اجراکنندگان می شــود و می تواند مشکالتی 
ایجاد کند، گفت: زیرا سودجویان می توانند از همان 
قوانین و تبصره ها سوءاستفاده کنند.  بنابراین قوانین 
موازی و تکراری می تواند مشــکالتی ایجاد کند. بر 
این اساس مقررات زدایی و آسان و مشخص کردن 
قوانین به طوری که نتوان آن ها را تفسیر به رای کرد، 

بسیار مهم است.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

اعالم تخلفات ارزی و گران فروشی های دارو به قوه قضاییه 
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پاسخ »صالح« به »بنزما«
مهاجم مصری لیورپول جواب کریم بنزما را قبل از فینال لیگ قهرمانان اروپا داد.

رئال مادرید و لیورپول فینال لیگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند کرد. محمد صالح در واکنش به 
اظهار نظر اخیر بنزما گفت: اگر بنزما هم جای من بود قطعا به انتقام فکر می کرد. بنزما گفته بود که 
تنها روی پیروزی تمرکز دارد و به انتقام فکر نمی کند؛ اما اگر رئال هم قبال در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا برابر لیورپول شکست خورده بود اکنون بازیکنان تیم به انتقام فکر می کردند. او ادامه داد: رئال 
مادرید در سال ۲۰۱۸  با شایســتگی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و امیدوارم که امسال شرایط 
متفاوت شود. من به رئال بی احترامی نکرده ام. رئال مادرید با شایستگی به فینال لیگ قهرمانان 
اروپا راه پیدا کرد و بهترین مربیان جهــان را روی نیمکت خود دارد، همچنان که از بهترین بازیکنان 

جهان در ترکیب خود استفاده می کند با این حال امیدوارم که ما پیروز شویم.

رکوردی خاص برای »مورینیو«
مورینیو به نخستین مربی تاریخ تبدیل شد که توانســته قهرمانی در سه جام باشگاهی اروپایی را 
به دست آورد.رم با شکســت فاینورد قهرمان جام کنفرانس اروپا شد. رم در دیدار فینال با یک گل 

فاینورد را شکست داد.
مورینیو با قهرمان کردن رم یک رکورد جدید را به نام خود ثبت کرد. او به نخســتین مربی در تاریخ 
فوتبال اروپا تبدیل شد که توانسته سه جام باشگاهی در سطح اروپا را به دست آورد.مورینیو پیش 
از این با اینتر و پورتو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و با منچستر یونایتد هم قهرمان 

لیگ اروپا شده بود و اکنون هم  با رم قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شد.
 

مانه: فعال فقط فینال لیگ قهرمانان
مهاجم لیورپول عنوان کرد فعال به فینال لیگ قهرمانان فکر می کند و نمی داند فصل بعد چه برنامه 
ای دارد.سادیو مانه، تنها یک هدف در ســر دارد و آن هم فینال لیگ قهرمانان اروپاست. وقتی از 
مهاجم سنگالی درباره آینده او پرسیده شد، گفت که او فقط به فینال لیگ قهرمانان اروپا فکر می 
کند. قرارداد او با لیورپول در سال ۲۰۲۳ به پایان می رســد و هنوز با قرمزها برای تمدید قرارداد به 

توافق نرسیده است. 
این باعث شــده که او با برخی از بزرگ ترین تیم های اروپا مانند بایرن مونیــخ و رئال مادرید در 
ارتباط باشد.مانه درباره تمدید با لیورپول در آستانه فینال لیگ قهرمانان گفت: سوال خوبی است؛ 
اما چیزی که می خواهم بگویم این اســت که در حال حاضر کامال روی فینال لیگ قهرمانان اروپا 
متمرکز هستم. برای من و برای هواداران لیورپول، این مهم ترین چیز است. بنابراین در حالی که 
محمد صالح گفته است در لیورپول می ماند، سادیو مانه ترجیح می دهد تا پایان فصل صبر کند تا 

بگوید فصل آینده چه خواهد کرد.
 

زانیولو: 

رویای کودکی ام برآورده شد
هافبک رم قهرمانی با این تیم در فینال لیگ کنفرانس اروپا را تحقق رویای کودکی اش توصیف کرد.

رم در فینال لیگ کنفرانس اروپا با یک گل فاینورد را شکســت داد و جام قهرمانی را باالی سر برد. 
زننده تک گل رم در این بازی نیکولو زانیولو بود. این بازیکن جــوان بعد از بازی گفت: قهرمانی در 
لیگ کنفرانس اروپا بسیار زیباست. هواداران به خوبی از تیم حمایت کردند و همه چیز خوب بود. 
خوشحالم که رویای دوران کودکی ام محقق شد.وی ادامه داد: ما تیم قوی و باکیفیتی هستیم و 
با قدرت در فصل بعد ادامه خواهیم داد. این قهرمانی را به خانواده ام که در سخت ترین شرایط در 

کنارم بودند، هدیه می کنم.

سوژه روز

دیدار دوستانه ایران و کانادا لغو شد
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر کانادا لغو شــد. بنا بر اعالم فدراسیون فوتبال کانادا، دیدار 
دوستانه تیم های ملی ایران و کانادا لغو شد. این دیدار قرار بود در تاریخ ۱5 خرداد در کانادا برگزار شود 
و فدراسیون فوتبال ایران نیز اقدامات الزم جهت اخذ ویزای کانادا را آغاز کرده بود. فدراسیون فوتبال 
کانادا با انتشار خبر لغو شدن دیدار دوستانه این کشور با ایران اعالم کرد که به خریداران بلیت این بازی 

به زودی درباره جزییات اطالع رسانی خواهد کرد.
 

»ترابی« با پرسپولیس 2 ساله تمدید کرد
مهدی ترابی برای سومین بار با پرسپولیس قرارداد بســت و حضور خود در جمع سرخ پوشان ایران را 
برای دو سال دیگر تمدید کرد.مهدی ترابی، ملی پوش سرخ پوشان ایران با توجه به نظر سرمربی تیم و 
پس از توافق در مذاکرات با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، قرارداد همکاری خود با پرسپولیس را برای 
مدت دو سال دیگر تمدید کرد.وی در نیم فصل مسابقات ۱۳۹۹-۱۴۰۰ پس از نیم فصل حضور در لیگ 
ستارگان قطر به پرسپولیس بازگشت تا با سهیم شدن در گالت قهرمانی، سومین جام قهرمانی خود در 

لیگ برتر فوتبال ایران با پیراهن پرسپولیس را باالی سر ببرد.
 

رونمایی از اولین خرید پرسپولیس: پورعلی گنجی
مدافع میانی سابق تیم ملی و شنزن چین با عقد قراردادی رسما به پرسپولیس پیوست.باشگاه پرسپولیس 
که طی دو فصل اخیر با جدایی شجاع خلیل زاده و سپس محمدحسین کنعانی زادگان مشکل جدی در خط 
دفاعی داشت و نتیجه آن از دست رفتن قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی در لیگ بیست و یکم شد، حاال برای 
ترمیم خط دفاعی اقدام کرد و نخستین خرید خود را به همین پست اختصاص داد. مرتضی پورعلی گنجی که 
طی هشت فصل اخیر دور از فوتبال ایران فعالیت داشت و در کشورهای چین، قطر و بلژیک مشغول به بازی بود، 
تصمیم گرفت در سن ۳۰ سالگی دوباره به لیگ برتر برگردد و این بار با پیراهن پرسپولیس به کارش ادامه بدهد.

 

واکنش »علی دایی« به ماجرای خبرساز
اسطوره فوتبال ایران نسبت به خبری که  اخیرا منتشر شد، واکنش نشان داد.برخی از رسانه خبر دادند که 
شهریار فوتبال ایران، کارخانه فوالد بردسیر کرمان را که در آستانه ورشکستگی و تعطیلی بود، خریده تا این 
کارخانه به فعالیت و حیات خود ادامه دهد. در خبرها آمده بود دایی با این کار ۲۰۰۰ کارگر را از بیکاری نجات 
داده است؛ اما ساعاتی بعد از انتشار این خبر که به شدت در فضای مجازی مورد استقبال و تمجید قرار گرفت 
علی دایی اصل موضوع را تکذیب کرد و نوشت: خبر منتشر شده اخیر در خصوص خرید کارخانه فوالد توسط 
بنده خالف واقعیت است.مشخص نیست منبع اصلی انتشار این خبر چه بوده و به چه دلیل چنین شایعه 

ای در خصوص علی دایی مطرح شده است.
 

واکنش »عزیزی خادم« به حکم احتمالی کمیته استیناف
رییس سابق فدراسیون فوتبال خواستار پخش زنده مجمع عمومی فدراسیون از صداوسیما شد.شهاب الدین 
عزیزی خادم، رییس عزل شده فدراســیون فوتبال در پیامی اینستاگرامی اعالم کرد که در مجمع عمومی 
فدراسیون فوتبال حضور خواهد یافت. این در حالی است که کمیته اخالق محرومیت دو ساله برای وی در 
نظر گرفته و به نظر نمی رسد کمیته استیناف نیز تغییری در این حکم ایجاد کند.عزیزی خادم نوشت: به آنان 
که به دنبال لغو جلسه مجمع عمومی دهم خرداد فدراسیون فوتبال و یا سلب حق مدنی و حق دفاع مسلم 
قانونی و مشروع این جانب به بهانه رای کمیته اخالق هستند، اعالم می کنم که اگر آزاده و شرافتمند هستید 
بگذارید مجمع عمومی، در مورد عزل اینجانب و شما عالیجنابان تصمیم بگیرد.وی در ادامه نوشته است: 
هیچ رکن و مقام قضایی حتی ارکان قضایی فیفا، حق سلب حقوق مدنی و حق دفاع مشروع یک انسان را 

به هر شکل و تحت هر عنوانی ندارد. 

کافه ورزش

پیشکسوت فوتسال مطرح کرد:

تیم ملی ایران، شانس اول 
قهرمانی آسیا

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال معتقد است 
که تیم ملی فوتسال ایران شانس اول قهرمانی 
آسیاست.علی صانعی، پیشکسوت فوتسال 
در خصوص قرعه کشــی جام ملت های آسیا 
و هم گروهی ایران با سه تیم لبنان، اندونزی 
و چین تایپــه عنوان کرد: به نظــرم با توجه به 
سیدبندی قرعه کشــی، خیلی فرق نمی کرد 
که ما با چــه تیم هایی هم گروه شــویم زیرا 
اگر تیمی در آســیا بخواهد ما را اذیت کند، در 
نیمه نهایی یا فینال است و در مرحله گروهی و 
حتی یک چهارم، با تیم های دردسرسازی روبه 
رو نمی شــویم.وی درمورد هم گروهی ایران و 
اندونزی و تقابل تفکرات شمسایی و هاشم زاده 
هم عنوان کرد: هاشم زاده هم مثل شمسایی 
مربی جوانی اســت و تازه ابتدای راه اســت. 
اندونزی پس از چند ســال توانسته به مرحله 
نهایی صعود کند و برای رسیدن به سطح اول 
آســیا، زمان زیادی می خواهد. هاشــم زاده 
هم جوان اســت و برای ارتقای فوتسال این 
کشور، چند ســالی زمان احتیاج دارد اما فکر 
نمی کنم او و تیمــش بتوانند در مســابقات 
 امســال برای تیم ملی دردسرســاز شــوند.

صانعی در خصوص بازی هــای تدارکاتی تیم 
ملی پیش از این مســابقات ماننــد دیدار با 
آرژانیتین و شــرکت در تورنمنت تایلند عنوان 
کرد: بازی با آرژانتین برای تیم ملی خوب است 
و اگر می خواهیم پیشــرفت کنیم، باید چنین 
بازی هایی با تیم هایی که در رنکینگ از ایران 
باالتر هستند، بیشــتر برگزار کنیم. همچنین 
تورنمنت تایلند شبیه ســاز همین بازی های 
آسیایی است و برای قرار گرفتن تیم در شرایط 
بازی و همچنین آشــنایی با نحوه بازی رقبا 
پیش از شروع جام مفید است و می تواند به 
شناخت شمسایی نسبت به حریفانش کمک 
کند.وی در پایان درباره شانس قهرمانی ایران 
در این رقابت ها عنوان کرد: فوتسال آسیا دیگر 
برای ایران کوچک است. ما سوم دنیا شده ایم 
و االن باید هدف اصلی مان، روی سکو رفتن در 

جام جهانی ۲۰۲۴ باشد.  

اخبار جهان

وز عکس ر

مهمان نوازی خاص 
عراقی ها از امید ایران

بعد از حــدود دو دهــه، کاروانی از 
فدراسیون فوتبال ایران راهی خاک 
عراق شــد و با تیم ملی فوتبال امید 
این کشــور دیدار کرد. پنجشنبه هم 
کاروان تیم امید ایران به زیارت حرم 
مطهر امیرالمومنیــن حضرت علی 

)ع( در نجف اشرف پرداخت. 

مورد عجیب »سرلک« و پرسپولیس جلوی ساختمان فدراسیون!
میالد سرلک در حالی که برای پیگیری امور مربوط به سفر کانادا راهی ساختمان فدراسیون شده بود، خود را در محاصره خبرنگاران دید.یکی از فرعی های خیابان 
سئول که ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس در آن جای دارد، میزبان چهره های شــناخته شده فوتبال ایران بود که باتوجه به حضور خبرنگاران، 
خبرساز شدند.میالد سرلک هافبک دفاعی ملی پوش پرسپولیس که در فهرست دراگان اسکوچیچ نیز جای داشت، در حالی که تمایلی به گفت وگو با خبرنگاران 
نداشت، برای پیگیری امور سفر به کانادا در فدراسیون حضور یافت و ساعتی بعد در حالی که محمد محمدی، معاون ورزشی سرخ پوشان نیز در محل حاضر بود، 
ساختمان را ترک کرد.حضور همزمان این دو باعث شد تا آنها برای لحظاتی دور از خبرنگاران گفت وگویی را انجام بدهند که احتماال صحبت در مورد آینده حضور 
سرلک در پرسپولیس بود و یک، شبه مذاکره به نظر می آمد.پس از آن سرلک تالش کرد تا با عبور از محاصره خبرنگاران سوار اتومبیل خود شود و در حالی که از 
سوی آنها سوال پیچ شده بود، گفت: هیچ پیشنهادی ]از خارج[ ندارم.این در حالی اســت که در روزهای اخیر برخالف هفته های گذشته، احتمال تمدید قرارداد 

سرلک کاهش یافته و گفته می شود او فوتبالش را در امارات ادامه خواهد داد.

دراگان اسکوچیچ فهرســت تیم ملی فوتبال ایران 
برای برگزاری اردوی تیمش در خرداد ۱۴۰۱ را اعالم 
کرد. در کنار دعوت از بازیکنانی مانند امید ابراهیمی 
و علی علیپور کــه بعد از مدت هــا دوری به اردوی 
این تیم دعوت شــده بودند، ایــن اردو یک غایب 
بزرگ خواهد داشــت.کریم انصاری فرد، کاپیتان 
تیم ملی و بازیکــن کنونی آِاک آتــن، در این اردو 
غایب اســت و بعد از مدت های مدیــدی تیم ملی 
را همراهی نخواهد کرد. این اتفاق در شــرایطی رخ 
داده که بازیکنان تالش می کنند با حضور مستمر در 
تمرینات، حضورشان را در جام جهانی قطعی کنند.

این اتفاق در حالی اســت که کریم در اردوی قبلی 
تیم ملی در نوروز ۱۴۰۱، هنگام برگزاری جشن تولد 
و کوبیدن کیک به صورتش، به شدت از ناحیه چشم 

مصدوم شــد و بازی با لبنان را هم از دست داد. در 
نتیجه این اتفاق او مدتــی از تمرینات دور بود و در 
بازگشت هم مجبور بود با عینک محافظ تمریناتش 
را دنبال کند.از زمان این مصدومیت به این سمت، 
انصاری فرد در هیچ یک از دیدارهای تیمش حضور 
ثابتی نداشته و معموال دقایق اندکی را بازی می کند 
و در نهایت اکنون اردوی تیم ملی ایران را از دســت 
داده است.به هر دلیل ممکن، اسکوچیچ در این اردو 
جای کاپیتان تیم ملی را به علی علیپور جوان داده تا 
او بعد از سه سال غیبت در اردوی تیم ملی، باالخره 
عرض اندامی کند و شاید بتواند خط حمله تیم ملی 
را بهبود ببخشد.سوالی که مطرح می شود این است 
که آیا غیبت انصاری فرد با هماهنگی انجام شده و 
به این بازیکن استراحت داده شده یا دعوت نشدن 

کاپیتان تیم ملی دلیل غیر فنی دارد یا اســکوچیچ 
صرفــا تصمیم گرفتــه بازیکن دیگــری را به جای 
انصاری فرد بــه تیم ملی دعوت کند و این مســاله 

کامال فنی است؟
در هر حال انصاری فرد در مــدت زمان حدودا یک 
سال و نیمی که به تیم ملی دعوت می شد، همواره 
بازیکن نیمکت نشینی بود و گاهی به عنوان بازیکن 
تعویضی پــای به زمین مســابقه می گذاشــت و 

حضورش از بابت کاپیتانی تیم ملی ارزشمند بود.

چرا کاپیتان تیم ملی خط خورد؟

بررسی جدیدترین لیست ارائه شده تیم ملی فوتبال؛

پر از »اما« و »اگر«!

در جدیدترین لیست ارائه شده تیم ملی فوتبال، اما و اگرهای زیادی دیده 
می شود و مشخص نیست دراگان اسکوچیچ بر چه اساسی برخی نفرات 

را به اردو فراخوانده است.
با دعوت از ۲5 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران، پروسه آماده سازی 
این تیم برای حضور در جام جهانی قطر آغاز شــد. جدیدترین فهرست 
اسکوچیچ همچون لیست های گذشته این مربی با اما و اگرهایی همراه 
است. گرچه همیشه ســرمربی در دعوت از بازیکنان موردنظرش محق 
دانسته می شود و این موضوع را به سلیقه وی ربط می دهند؛ اما نمی توان 

به دعوت و همینطور عدم دعوت از برخی بازیکنان خرده نگرفت.
در ادامه بررســی لیســت تیــم ملی فوتبــال در پســت های مختلف 
را می خوانید.اســکوچیچ برای پســت دروازه بانی، علیرضــا بیرانوند، 
سیدحسین حســینی و امیر عابدزاده را به اردوی تیم ملی دعوت کرده 
است. حسینی در لیگ برتر بهترین دروازه بان بود و عملکرد فوق العاده ای 
داشت. این دروازه بان یکی از عوامل قهرمانی استقالل در لیگ محسوب 
می شود و مصداق این موضوع، کلین شیت او در ۱۶ بازی بود. به همین 

خاطر دعوت از حسینی به اردوی تیم ملی کامال طبیعی است.
بیرانوند از زمانی که از پرسپولیس رفته در آنتورپ بلژیک و پس از آن در 
بوایستا پرتغال بازی کرده؛ اما در هیچ کدام از این دو تیم عملکرد موفق 
نداشته است. به همین خاطر است که وی تصمیم گرفته در سال منتهی به 
جام جهانی به ایران بازگردد. اگر معیار دعوت بیرانوند به اردوی تیم ملی، 
عملکردش در رده باشگاهی باشد قطعا او نباید به اردوی تیم ملی دعوت 
می شــد؛ با این حال تجربه حضور در جام جهانی روسیه باعث شد این 

دروازه بان در جدیدترین لیست اسکوچیچ حضور داشته باشد.
امیر عابدزاده پس از درخشــش در لیگ پرتغال، راهی تیم پونفرادینای 
اسپانیا که در اللیگا ۲ حضور دارد، شد. پسر عقاب آسیا در تیم اسپانیایی 
دروازه بان ثابت تیمش بود و حتی به ترکیب اصلی تیم ملی هم رسید؛ اما 
اشتباه عجیبش در بازی مقابل کره جنوبی برای او گران تمام شد تا بیرانوند 
یک بار دیگر درون دروازه تیم ملی بایستد. عابدزاده شایستگی دعوت به 
تیم ملی را داشت و شاید حتی شانس بازی در جام جهانی را هم داشته 

باشد؛ اما بعید است اسکوچیچ چنین تصمیمی بگیرد.
در خط دفاعی عارف آغاسی، محمدحسین کنعانی زادگان، عارف غالمی، 
ســیدمجید حســینی، میالد محمدی، امید نورافکن، صالح حردانی و 
صادق محرمی به تیم ملی دعوت شدند. آغاسی که به دالیل نامعلوم از 
استقالل جدا و راهی تیم فوالد شد به این خاطر به اردوی تیم ملی دعوت 
شده که شجاع خلیل زاده مصدوم است و باید تا زمانی که این بازیکن از 
مصدومیت رهایی پیدا می کند خودش را به اسکوچیچ اثبات کند. هر چند 
اگر این اتفاق رخ دهد و آغاســی در فرصت اندکی که به او داده می شود 
درخشان حاضر شود بعید است اسکوچیچ جسارت خط زدن خلیل زاده 
را داشته باشــد.کنعانی زادگان )هرچند با محرومیت انضباطی به دلیل 
برخی حواشی مواجه شده(، حسینی، غالمی، حسینی، میالد محمدی 
و نورافکن هم همچون گذشته جزو بازیکنان مورد نظر اسکوچیچ هستند 
و کسی نمی تواند به سرمربی تیم ملی بابت دعوت از این بازیکنان خرده 

بگیرد.  نکته مهم در لیســت بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی، 
حضور صالح حردانی در این لیست است. حردانی که پیش از حضور در 
استقالل به تیم ملی دعوت می شد با پوشیدن پیراهن آبی و با وجود انجام 
بازی های درخشان برای این تیم از لیست بازیکنان مورد نظر اسکوچیچ 
خارج شد؛ با این حال حردانی انقدر عملکرد خوبی در استقالل داشت که 
مربی کراوت تیم ملی مجبور شد یک بار دیگر او را به تیم ملی دعوت کند.

صادق محرمی که بازیکن مورد عالقه اسکوچیچ است در لیگ کرواسی 
روزهای خوبی را سپری نکرد و در تیم دیناموزاگرب یا نیمکت نشین است 
یا از روی ســکوها بازی های تیمش را دنبال می کند و به ندرت به بازی 
گرفته شد. قطعا نمی توان در این خصوص به اسکوچیچ حق داد. چرا که 
محرمی حتی در بازی هایی که برای تیم ملی به میدان رفته هم درخشش 
خاصی نداشته و عملکردش معمولی و متوســط بوده است. قطعا اگر 
محرمی همین وضعیت را در لیگ ایران داشت هرگز به تیم ملی دعوت 
نمی شد.بیشترین ابهام جدیدترین لیست تیم ملی به هافبک های دعوت 
شده مربوط می شود. حاج صفی بدون هیچ دلیل خاصی و در هر شرایطی 
در همه لیســت های تیم ملی حضور دارد. این بازیکــن در هیچ زمانی 
بازیکن موفقی برای تیم ملی نبوده ؛ اما انگار هیچ معیاری خاصی برای 
دعوت حاج صفی به تیم ملی در نظر گرفته نشده است. امید ابراهیمی 

که مدت ها از تیم ملی دور بود در ۳۴ سالگی بار دیگر به اردوی این تیم 
دعوت شد. او  همچنان در لیگ قطر حضور دارد؛ولی با روزهای اوجش 
فاصله گرفته و دعوت از این بازیکن هم یکی دیگر از ابهامات لیست جدید 

تیم ملی است.
عزت اللهی، نوراللهی، مهدی پور و ســرلک هم دیگــر هافبک های تیم 
ملی هستند. هیچ یک از این بازیکنان ســطح فنی بسیار باالیی ندارند 
و موجودیت فوتبال ایــران در خط هافبک به همیــن بازیکنان محدود 
می شود.اسکوچیچ برای فاز هجومی تیم ملی، امیرحسین حسین زاده، 
علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، مهدی طارمی، سردار آزمون، اللهیار 
صیادمنش و علی علیپور را به تیم ملی فراخوانده است. تنها شگفتی که در 
دعوت از بازیکنان هجومی وجود دارد به دعوت از علیپور مربوط می شود. 
بازیکنی که به تازگی از تیم ماریتیمور پرتغال جدا و راهی تیم ژیل ویسنته 

شده است.
در لیســت تیم ملی فوتبال جای بازیکنان موفق لیگ برتر ایران خالی 
است. اســکوچیچ باید پاســخگوی این ســوال باشــد که چرا دانیال 
اسماعیلی فر با وجود بازی های قابل قبول برای سپاهان نباید در لیست 
تیم ملی باشد؛ اما محرمی که بازیکن همیشه نیمکت نشین دیناموزاگرب 

است باید بازیکن ثابت تیم ملی باشد.
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ایمن سازی بازار اصفهان با کندی انجام می شود
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در حالی 
که وضعیت ایمنی بازار اصفهان به مرز هشدار رسیده و مانند یک بمب شده است، ایمن سازی آن با 
کندی انجام می شود.مســعود عنایت زاده اظهار کرد: بازار بزرگ اصفهان با هشت کیلومتر طول و ۱۲ 
هزار واحد صنفی یکی از نقاط پرخطر شــهر اصفهان محسوب می شود که باید هرچه سریع تر نسبت 
به ایمن سازی آن اقدام کرد.وی با بیان اینکه به جز شــهرداری تمام ارگان های دخیل و مسئول در 
ایمنی بازار بزرگ اصفهان پای خود را از انجام اقدامات الزم کنار کشیده اند، ادامه داد: میراث فرهنگی 
اصفهان یکی از ارگان های دخیل و مسئول است؛ به طوری که شــارژ کردن کپسول ها در طول بازار از 
وظایف میراث است، اما نه تنها این کپسول ها سال ها شارژ نشده، بلکه تعدادی از آنها به سرقت رفته و 
جایگزین نشده است، همچنین جعبه های F در بازار باید فعال باشد که بازهم مورد بی توجهی میراث 
قرار گرفته است.معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با اشاره به روند کند ایمن سازی بازار، خاطرنشان کرد: برق کشی بازار اصفهان عاملی برای وقوع حادثه 
آتش سوزی است و به رغم اینکه سال ها برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت نابسامان ایمنی بازار 
جلسات متعددی برگزار کردیم و مکاتباتی را نیز انجام دادیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.وی افزود: 
بیرون زدگی مغازه ها امکان تردد خودروهای امدادی را در بازار میدان امام )ره( سلب کرده است و فضا 
برای تردد خودروهای سبک و موتورسیکلت های چهارچرخ وجود ندارد، این در حالی است که هر کسبه 
مجاز به قراردادن ویترین تا ۷۰ سانتی متر بیرون از مغازه خود است تا امکان تردد خودروها در مواقع 
بحران فراهم باشد، اما همکاری کسبه بازار خوب نبوده است.عنایت زاده افزود: شهرداری و سازمان 
آتش نشانی تا حد توان و امکانات برای ایمن سازی بازار اقدام کرده است، اما تا وقتی که همکاری تمام 
ارگان های دخیل مثل میراث فرهنگی، اداره برق و حتی مشارکت بازاریان نباشد، نمی توان اقدامی کرد.

 

متروی اصفهان روزهای جمعه فعال است
مدیرعامل شــرکت متروی اصفهان با اشــاره به خدمت رســانی متــرو در روزهــای جمعه، گفت: 
خدمت رسانی مترو روزهای جمعه در هشت ایســتگاه با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه انجام می شود.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: با توجه به تاکید شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر اصفهان در 
خصوص فعالیت مترو در ایام تعطیل، شرکت متروی اصفهان تالش کرده است با انجام سازماندهی 
الزم، روزهــای تعطیل نیز ســرویس دهی به مســافران را انجام دهــد.وی ادامه داد: در راســتای 
خدمت رسانی به شــهروندان، رام های خط یک متروی اصفهان تنها در ایستگاه های قدس، شهید 
علیخانی، کاوه، شهید باهنر، امام حســین )ع(، سی وســه پل، آزادی و دفاع مقدس توقف دارد و 
مسافرگیری را انجام می دهد.مدیرعامل شرکت متروی اصفهان خاطرنشان کرد: خدمت رسانی مترو 
در روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۲۱ با ســرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه  است.وی با تاکید بر اینکه استفاده 
از ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مترو اجباری اســت، خاطرنشان کرد: مترو به عنوان 

وسیله ای ایمن، پاک و ارزان برای ترددهای درون شهری در اصفهان قابل استفاده است.
 

برگزاری دوره های آموزشی در سازمان پسماند شهرداری اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دوره های آموزشی در سه بخش 
کارگران جمع آوری پسماند خشک، رانندگان و متصدیان ایستگاه های بازیافت شرکت های پیمانکار 
اجرایی خبر داد.غالمرضا ســاکتی اظهار کرد: دوره های آموزشــی با هدف توانمندسازی و افزایش 
آگاهی کارکنان حوزه جمع آوری پسماند خشک است و هر ماه به صورت پیوسته با موضوعات متفاوتی 
برگزار می شود.وی در خصوص دوره های آموزشی و موضوعات پیش بینی شده برای آن، افزود: دوره 
مسئولیت اجتماعی، مهارت آموزی، عوامل زیان آور محیط کار، بیماری های شغلی، سالمت روان با 
رویکرد افزایش عزت نفس، ایمنی و اطفای حریق و دوره کمک های اولیه پایه که بیشــترین ارتباط 

را با شرایط کاری این افراد دارد از جمله دوره هایی است که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان از اجرای طرح پژوهشی 
»کدهای رفتاری« با هدف نهادینه ســازی ارزش های اخالقی در 

شهرداری اصفهان خبر داد.
دیبا هاشــمی اظهار کرد: شــهرداری اصفهان برای نهادینه سازی 
و اجــرای ارزش های اخالقی و اســالمی، نیازمند دســت یابی به 
اســتانداردهای اخالقی جهت هدایت رفتارها و تصمیمات روزانه 
کارکنان است که در چارچوب آن کارکنان شهرداری در موقعیت های 
مختلف، رفتار درست و نادرست را تشخیص می دهند و این موارد 

در قالب کدهای رفتاری مطرح می شود.
رییس اداره پژوهش شــهرداری اصفهــان ،کدهــای رفتاری را 
مجموعه ای از بایدهــا و نبایدهای رفتاری دانســت و افزود: این 
رفتارها مهم ترین انتظارات اخالقی ذی نفعان ســازمان را پوشش 

داده و نحوه رفتار صحیح با هر گروه از ذی نفعان را مشخص کند.
به گفته هاشمی، استفاده از پژوهش »بررسی مطالعات پشتیبان 
به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان« در دستور کار 

شهرداری اصفهان قرار گرفته  است و طی آن مهم ترین موضوعات 
مورد نیــاز برای تدوین ســند کدهای رفتاری شــهرداری اصفهان 

مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به مشــارکت شهروندان و شــرکت در نظرسنجی در 
راســتای تدوین کدهای رفتاری ویژه کارکنان شهرداری اصفهان، 
ادامه داد: یکی از مســیرهای تدوین کدهای رفتاری، شناســایی 
مهم ترین انتظــارات اخالقی و رفتــاری شــهروندان از مدیران و 
کارکنــان شــهرداری اصفهان اســت؛ بنابراین بخشــی از فرآیند 
 تدویــن کدهــای رفتاری بر اســاس نظرســنجی از شــهروندان 

انجام می شود.
وی اضافه کرد: شــهرداری اصفهــان اقدام به انجام نظرســنجی 
http://sana.isfahan.ir/r/ از شــهروندان از طریــق آدرس

ysdfehp کرده و از شــهروندان اصفهان دعوت می کند با شرکت 
در نظرســنجی، شــهرداری اصفهان را در تدویــن کدهای رفتاری 

یاری کنند.

خبرخوان

رییس اداره پژوهش شهرداری خبرداد:

اجرای طرح »کدهای رفتاری« در شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفت: ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی 
اصفهان با حضور تمــام قد شــهرداری و همکاری 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در حال انجام 
است.محمدعلی ایزدخواستی در نشست »احیاگران 
بافت و ابنیه تاریخی« با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
در دوره جدید توجه ویژه ای بــه بافت تاریخی دارد، 
اظهار کرد: شهرداری بافت تاریخی را به عنوان یکی از 
سرمایه ها و ثروت های عظیم اصفهان می داند، در این 

راستا سیاست های کالنی در این دوره تعریف شده 
و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن اســت.وی ادامه 
داد: ثبت جهانی محور فرهنگــی و تاریخی اصفهان 
یکی از این اتفاقات به شمار می رود که با حضور تمام 
قد شهرداری و همکاری سازمان میراث فرهنگی و 
صنایع دستی در حال انجام است؛ این مهم یک طرح 
بسیار سنگین و طاقت فرساست که چند سال به طول 
می انجامد، اما امیدواریم که در سازمان یونسکو ثبت 
شود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه ثبت محور تاریخی و فرهنگی 
اصفهان در راستای سیاســت های حفظ و نگهداری 
معماری تاریخی شهر در حال پیگیری است، گفت: 
همچنین تدوین نقشــه راه مواجه با بافت ها و ابنیه 
تاریخی، اجتماعی سازی و رونق فضاهای شهری و 

اماکن تاریخی، از دیگر سیاست های کالن شهرداری 
در این حوزه است.ایزدخواستی خاطرنشان کرد: از 
دیگر سیاست های کالن مدیریت شهری، دریافت نظر 
نخبگان در این حوزه است که بر اساس آن مصوباتی 
تدوین شــود و نشســت اخیر با فعاالن و احیاگران 
بافت تاریخی در این راستا تشــکیل شد.وی تاکید 
کرد: بیشتر تمایل داریم شنونده نظرات کارشناسان 
و فعاالن این حوزه بر اساس تجربیات آنها باشیم تا 
بتوانیم نقشه راه صحیحی را ترسیم کنیم.مدیرعامل 
ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: شهردار اصفهان مستقیما مخاطب 
مطالب و محتواهای کارشناســان اســت، بنابراین 
درخواست می شود کارشناسان تجربه سال ها تالش 

خود را در مواجهه با بافت تاریخی شهر مطرح کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری:

به دنبال ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان هستیم

مدیر روابط عمومی ارشد نظامی آجا در اصفهان:

خلبانان فرصت ایجکت پیدا نکردند
مدیر روابط عمومی ارشد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: 

مردم اصفهان با شکوه خاصی پیکر دو شهید سانحه هوایی ارتش را تشییع کردند.
سرهنگ معتمدی درباره تشییع دو شهید سانحه هوایی هواپیمای آموزشی ارتش، اظهار کرد: با 
حضور باشکوه مردم شهیدپرور اصفهان،تشییع دو شهید سانحه هوایی هواپیمای آموزشی ارتش 
در اصفهان برگزار شد که پیکر سرهنگ زمانی در گلســتان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد و 
با توجه به اینکه ستوان یکم بای، اهل شهر رامیان استان گلســتان است، پیکر این شهید به این 

استان منتقل خواهد شد.
وی افزود: پیکر شهید زمانی در قطعه ایثارگران به خاک سپرده شد.

مدیر روابط عمومی ارشد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، گفت: 
پایگاه هوایی انارک دارای میدان تیر است که این دو شهید برای آموزش هوایی به این پایگاه رفته 
بودند که هواپیمای آنان هنگام بازگشــت دچار نقص فنی می شود و به دلیل ارتفاع پایین فرصت 

ایجکت پیدا نمی کنند و در منطقه نظامی سقوط می کنند و به شهادت می رسند.
یک فروند هواپیمای آموزشی اف-۷ پایگاه هشتم شکاری اصفهان در اطراف انارک نایین دچار 

حادثه شد که دو خلبان آن به شهادت رسیدند.
 

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری مطرح کرد:

تالش شهرداری برای ارتقای سطح کیفی محله های شهر
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری همت خود را برای ارتقای سطح کیفی 
محله های مختلف معطوف کرده ، گفت: اتصال به شــبکه فاضالب شهری محله سمسور در حال 

انجام است.
هوشنگ نظری پور در جمع اهالی محله سمسور ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت 
حضرت امام صادق )ع(، اظهار کرد: همزمان با پرداختن به بحث محله محوری در دوره ششــم 
شورای اســالمی شــهر اصفهان، در صدد برآمدیم اقدامات شــاخص و ویژه ای را در محله های 
منطقه ۱۵ انجام دهیم.وی افزود: بــا توجه به اینکه منطقه ۱۵ شــهرداری با دارا بودن ۲۳ محله 
با پراکندگی باال موقعیت خاص تری نســبت به سایر مناطق دارد، از ســال گذشته با جدیت وارد 
طرح محله محوری شــدیم که برای شــروع از دو محله کمتر برخوردار راران و گورت، شناســایی 
مشکالت، بازدیدهای مکرر و برگزاری جلسات با شهروندان این دو محله انجام شد.مدیر منطقه 
۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به مباحث محله محوری، ادامه داد: انتخاب دو محله راران و گورت 
برای ارتقای ســطح کیفی زندگی باعث نشــد که از دیگر محالت منطقه غافل شویم و با حضور و 
دیدارهای مکرر در دیگر محله های منطقه و شنیدن مشکالت از زبان سایر شهروندان شاهد ارائه 
خدمات خوب و قابل قبولی از جمله افزایش سطح کیفیت نظافت و جمع آوری پسماند، برگزاری 
برنامه های فرهنگی بسیار خوب و مفرح برای همه رده های سنی، اجرای آسفالت معابر و ترمیم 
قسمت های آسیب دیده، آزادسازی گلوگاه ها، ایمن ســازی معابر پرخطر، اصالح هندسی برخی 
از گذرگاه ها و ورودی ها، رســیدگی بیشتر به فضای ســبز و پارک های محلی در سایر محله های 
منطقه ۱۵ بوده ایم.وی پس از شــنیدن دغدغه های اهالی محله سمسور، گفت: یکی از اقدامات 
قابل مالحظه که همواره از مشکالت اصلی این محله بوده ، اتصال به شبکه فاضالب شهری است 
که این مهم در حال انجام است و امیدوارم با همکاری شهروندان، قسمت هایی از این طرح که از 

زمین های کشاورزی عبور خواهد کرد تسریع یابد و این مشکل پس از سال ها رفع شود.
نظری پور با اشاره به خدمات انجام شده در محله سمسور، اظهار کرد: برای احداث فضای سبز در 
این محله پیگیری هایی شده است و در صورت رفع مشکالت، این مورد نیز انجام خواهد شد که 

یکی از مطالبات بحق مردم این منطقه است.

خبر روزبا مسئولان

 رییس مرکز پژوهش های
 شورای شهر:

درصدد برگزاری نشست 
اتحادیه شهرهای تاریخی 
جهان در اصفهان هستیم

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: درصدد هستیم که نشست 
اتحادیه شهرهای تاریخی جهان را به میزبانی 
اصفهان برگزار کنیم.مصطفی نباتی نژاد اظهار 
کرد: مدیریت شهری ششــم نسبت به بافت 
تاریخی شــهر دغدغه بســیاری دارد، در این 
راســتا تصمیم گیری در این حوزه بر روی میز 
شــهرداری قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: 
شاهد هســتیم که شــهردار به اتفاق مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان بازدیدهای هفتگی 
از بافت تاریخی داشــته اند که این نشــان از 
اهمیت موضوع در افق نگاه شــهرداری است.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: وارث میراث گذشــتگان 
هســتیم، از این رو فعالیت شــهردار اصفهان 
با شهردار یک شــهر مدرن متفاوت است، در 
واقع شهردار این کالن شهر تنها مسئول مردم 
زمانه خود نیســت، بلکه در قبــال آیندگان و 
میراث گذشــتگان نیز مســئول است.وی با 
اشاره به تاثیر تصمیمات امروز ما بر آیندگان، 
خاطرنشان کرد: مسئله بزرگی که با آن روبه رو 
هستیم و از سوی فعاالن احیاگر بافت تاریخی 

نیز مطرح شد، گسست و فاصله است.
نباتی نژاد اظهار کرد: امیدوارم برگزاری چنین 
جلســاتی با حصول نتایج و دســتاوردهایی 
همراه باشد، بخشی از مواردی که در این جلسه 
مطرح شــد در اختیار و اراده شورای اسالمی 
شهر و مدیریت شهری است که باید رفع شود و 
بخشی دیگر رفع آنها در اراده دیگر نهادهاست.

وی با اشاره به راه اندازی باشگاه شهراندیشان 
از ســوی مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، گفت: در این راســتا باید گروه 
تخصصی ابنیه تاریخی در قالب این باشــگاه 
با حضور احیاگران بافت تاریخی ایجاد شــود 
تا عالوه بر برقراری تعامل، ایده ها و طرح ها از 
سوی شهرداری برای نظرخواهی در این گروه 

بارگذاری شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

شهرداری نگاه درآمدزایی نسبت به مرمت ابنیه تاریخی ندارد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: شهرداری نگاه درآمدزایی برای متقاضیان احداث هتل و مرمت ابنیه تاریخی ندارد و الیحه اخیر شهرداری که 
به تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان نیز رسید، گواه این ادعاست.وحید مهدویان اظهار کرد: یک عزم جدی در این دوره مدیریت شهری در رابطه با احیای بافت 
تاریخی شهر اصفهان شکل گرفته است.وی با بیان اینکه سیاست های کالنی که اعضای شورای اسالمی شهر در این دوره تعیین کرده اند، به نوعی شهرداری را برای 
ورود به این موضوع مصمم تر کرده است، افزود: هدف از تشکیل جلسه احیاگران بافت و ابنیه تاریخی این است که راحت و بی پرده مشکالتی که فعاالن حوزه بافت 
تاریخی با آنها درگیرد بوده اند، را به ما گوشزد کنند.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری در حد توان خود دغدغه های احیاگران بافت 
تاریخی را رفع خواهد کرد، در واقع ماموریت ما بعد از جلسه این است که مشکالت فعاالن و دوستداران بافت تاریخی را بررسی و رفع کنیم.مهدویان توضیح داد: 
شــهرداری نگاه درآمدزایی برای متقاضیان احداث هتل و مرمت ابنیه تاریخی ندارد و الیحه اخیر شهرداری که به تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان نیز رسید، 
گواه این ادعاست؛ بر این اساس بیش از ۹۰ درصد تخفیف برای صدور پروانه ساختمان فعاالن احیای بافت تاریخی و نیز هتل سازی در نظر گرفته می شود.وی 

خاطرنشان کرد: به تازگی پروژه ای را طی ارتباط هماهنگ با میراث فرهنگی برای ستاره دار کردن خانه های میراثی که شناسایی نشده اند، آغاز کردیم.

وداع خانواده  های 
شهدای تازه تفحص شده 
با عزیزان شان در اصفهان

خانواده های شــهدا با حضور در سپاه 
صاحب الزمان)عج( بــا فرزندان خود 
دیداری تازه و وداع کردند. مادران برای 
آخرین بار فرزندان شــان را به آغوش 
گرفتند تا شاید دلتنگی های چندساله 

قدری آرام بگیرد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

 اصفهان؛ پیشتاز  کمک رسانی
 در زمان های بحرانی

معاون وزیر کشور و رییس ســازمان دهیاری ها و شهرداری ها، 
اصفهان را پیشتاز در کمک رسانی در زمان های بحرانی دانست.

جمالی نژاد، معاون وزیر کشــور با سرآتشیار عبدا... علیدادی، 
فرمانده اکیپ امدادی آتش نشانی اصفهان در خصوص آخرین 
اقدامات انجام شده توسط اکیپ نجات اعزامی از سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شهر آبادان دیدار 

و گفت وگو کرد.
جمالی نژاد ضمن عرض خدا قوت به آتش نشــانان اصفهانی، 
اصفهان را پیشتاز در کمک رسانی در زمان های بحرانی دانست و 
ساعتی را شاهد و ناظر فعالیت های آتش نشانان کالن شهر بود.

رییس اکیپ نجات در ارتفاع و کوهستان آتش نشانی اصفهان 
از آمادگی کامل و تجهیزات پیشرفته نجات برای امداد رسانی به 

حادثه متروپل آبادان خبر داد.
آتشیار دوم صفدریان گفت: گروه آتش نشان اعزامی از اصفهان 
با تمام توان به همراه تجهیزات پیشــرفته نجات، جدیدترین و 
قوی ترین خودروی نجات و پیشروی سازمان در محل حادثه 
حاضر شده ایم و امیدواریم بتوانیم افراد محبوس شده در زیر 

آوار را زنده خارج کنیم.
وی افزود: متاسفانه شــرایط امداد رسانی دشوار است، ولی ما 
تمام سعی خود را به کار بسته ایم تا یار و یاور همکاران عزیزمان 

در آبادان باشیم.
به گفتــه صفدریان، برای مــا فرقی نمی کند که ایــن حادثه در 
شــهرمان نیســت، برادران و خواهران جنوبی ما نیز هموطنان 

ما هستند و در قبال آن ها هم تعهد داریم و متعهد می مانیم.
رییس اکیپ نجــات در ارتفــاع آتش نشــانی اصفهان گفت: 
خداوند متعال را شاکریم که این توفیق نصیب من و آتش نشان 
اصفهانی شده اســت تا مددیار شهروندان شــهر ایثار، آبادان 

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

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فوالد مبارکه که سال گذشته بیش از 
9 میلیون و 400 هزار تن فوالد تولید کرده بود امسال قرار است رکورد تولید خود 

را فراتر از 9 میلیون و 900 هزار تن بزند.
در یک سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی ایران نقش مهمی در توسعه 
صادرات داشــته به طوری که این بخش بیش از 12 میلیــارد دالر محصول به 
کشورهای خارجی صادر کرده و افت ارزآوری بخش نفت که تحت تاثیر تحریم 
ها بوده را جبران کرده است و در مقطع کنونی ادامه روند صعودی صادرات این 
بخش در دستور کار قرار دارد، هرچند در ســال جاری دولت سیاست عوارض 
صادراتی را وضع کرده و همین مسئله می تواند تا حدودی برنامه های صادرات 
محور شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد، با این حال معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به افق روشنی که کشور در صنایع فوالدی دارد، گفت: در سال 
گذشته فوالد مبارکه توانسته بیش از 9 میلیون و 400 هزار تن فوالد تولید کند و 
امسال هم قرار است این شرکت با تولید بیش از 9 میلیون و 900 هزار تن رکورد 

تولید خود را جابه جا کند.
وجیه ا... جعفری با نگاهی به نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار کشور اظهار کرد: 
این شرکت نه تنها با افزایش تولید و عرضه محصول در بورس کاال به سیاست 
های تنظیم گیری بازار فوالد کمک کرده است در محصوالتی مانند شمش که در 
یک مقطع بازار با کمبود مواجه شد، ایمیدرو با واردات بخشی از نیاز کشور و با 
همکاری فوالد مبارکه در بورس کاال این محصوالت را به صورت تلفیقی عرضه 

کرد و کمک کرد که بازار این محصول از تنش به دور بماند.

وی با تاکید بر اینکه امروز شرکتی مانند فوالد مبارکه خود می تواند ایجادکننده 
شرکت های دیگر باشد که خود برنامه اشتغالزاست، تصریح کرد: در سال های 
گذشته سازمان توسعه صنایع و معادن به عنوان بازوی عملیاتی وزارت صنعت 
در مناطق محروم اقدامات اجرایی انجام می داد و حتــی کارخانه فوالد و ... 
می ساخت ؛اما امروز دیگر خبری از فعالیت های اجرایی نیست، بلکه بیشتر 
زیرساخت ها را فراهم می کند تا بخش خصوصی و شرکت هایی مانند فوالد 
مبارکه طرح های توسعه ای حتی در مناطق محروم ایجاد کنند و از این طریق 

به اشتغال زایی و رونق مناطق هم کمک شود.
وجیه ا... جعفری با نگاهی به برنامه هایی که در بخش فوالد و ... برای تامین 
سوخت وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی نیروگاه هایی در دست ساخت است 

تا از این طریق قطعی برق صنعت فوالد و معدن به صفر برسد.

تولید فوالد در کشور افزایش یافته است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه طی چند وقت اخیر تولید 
فوالد در کشور افزایش یافته است، به طوری که در فروردین ماه شرکت فوالد 
مبارکه در برخی از محصوالت خود رکورد زد و این موضوع در راستای تامین نیاز 
کشور طی ماه هایی است که احتماال به دلیل قطعی برق و ... با تولید کمتری 
همراه شــود و این موضوع عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی به ویژه توسط 
شرکت های فوالدی تعیین کننده در بورس کاال را متعادل می کند. هرچند باید 
توجه داشت که سیاست ما در کشــور تولید 55 میلیون تن فوالد است که هم 
اکنون برای 40 میلیون تن ظرفیت سازی شده و 30 میلیون تن فوالد در سال 
تولید می شــود که برای تامین برق و مواد اولیه این بخش پروژه های زیادی 
را تعریف کرده ایم و حدودا 7.6 میلیارد دالر ســرمایه در بخش های مختلف 

جذب شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه کشور در مقطع کنونی افزایش تولید به ویژه در بخش 
فوالد است، اظهار کرد: شرکت هایی مانند فوالد مبارکه در سال های اخیر وارد 
فرآیند تولید محصوالت خاص کشور شده و این همان سیاستی است که دولت 
دنبال می کند. به عبارت دیگر برنامه کالن کشور این است که برای محصوالتی 
مانند فوالد ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاید تا از یک طرف به اشتغال کشور 
کمک شود و از طرف دیگر میزان ارزآوری بهبود پیدا کند و شرکت فوالد مبارکه 
به درستی در این مسیر موفق عمل کرده اســت و باعث شده در شرایط کنونی 
بیش از 95 درصد از محصوالت فوالدی مورد نیاز صنعت خودرو و لوازم خانگی 

در بازار داخلی کشور تامین شود.

به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر و شهادت رییس مذهب 
تشیع حضرت امام جعفر صادق )ع( سرپرست، کارکنان و بسیجیان آبفای استان 
اصفهان با حضور در مرکز انتقال خون با اهدای بخشی از خون خود در پویش فرهنگی 
نذر خون شرکت کردند.این برنامه که با هدف افزایش روحیه ایثار و از خودگذشتگی و 
کمک به بیماران نیازمند صورت گرفت، با استقبال کارکنان ستاد آبفای استان اصفهان 
و سایر مناطق خودگردان همراه بود و بیش از 40 نفر در این حرکت انسان دوستانه 
شرکت کردند.گفتنی اســت؛ اهدای خون کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان به 

صورت دوره ای و در مناسبت های مختلف سال انجام می گیرد.

400 کیلومتر از شبکه فاضالب شــهر اصفهان در حالت خوردگی شدید و فرسودگی 
قرار دارد و برای بازســازی به بودجه ای بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.مدیر 
دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان در نشست 
»هم اندیشی بررسی، علل و ارائه راهکار در خصوص فرونشست زمین و مشکل آب در 
استان اصفهان« که به میزبانی مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، گفت: 
طول کل شبکه فاضالب شهر اصفهان 3900 کیلومتر است که 77 درصد از آن از جنس 
بتون، 21 درصد پلی اتیلن و 8 درصد دیگر از سایر جنس هاست.سعید شمسایی با 
اشاره به این که شبکه فاضالب شهر اصفهان قدمتی 55 ساله دارد، خاطرنشان کرد: 
400 کیلومتر از این شبکه در حالت خوردگی شدید و فرسودگی قرار دارد که نیازمند 
بازسازی فوری است.وی گفت: بررســی و اصالح شبکه فاصالب شهر اصفهان از 6 
سال گذشته آغاز شده و به طور میانگین ساالنه 10 کیلومتر از آن مورد بازسازی قرار 
گرفته اســت.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به این که در شبکه های 
فاضالب عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در تخریب لوله های بتونی تاثیر گذار 
هستند، گفت: علت ریزش های اخیر شبکه های فاصالب در شهر اصفهان خوردگی 

لوله های بتونی هستند و به هیچ عنوان مربوط به فرونشست زمین نیست.

 فرونشست با مدیریت قابل کنترل است
رییس گروه مطالعات آب های زیرزمینی آبفای استان نیز در این نشست با اشاره 

به این که فرونشست با مدیریت قابل کنترل اســت و اگر دستگاه های مسئول به 
وظایف خود عمل کنند نرخ فرونشست کاهش پیدا می کند، گفت: حوضه آبریز به 
عنوان یک موجود زنده است و اگر بین منابع و مصارف تعادل ایجاد شود، سفره های 
آب زیر زمینی دچار مشکل و کمبود آب نمی شوند.احمدرضا کریمی پیشنهاد کرد که 
کارگروه »مدیریت بحران فرونشست« با اعتبارات مشخص و با محوریت استانداری 
در استان اصفهان تشکیل و نقشه راهی با حضور دستگاه های مرتبط برای فرونشست 
تبیین شود.وی خاطرنشان کرد: در شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان تمامی 
طرح های جدید توسعه شــهری با دیدگاه فرونشست طراحی شــده و از لوله ها و 

تاسیسات مقاوم در برابر این بحران استفاده می شود.

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر صورت گرفت؛

بسیجیان آبفای استان اصفهان در پویش نذر خون شرکت کردند

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان:

400 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیازمند بازسازی فوری است

معاون وزیر صمت:

فوالد مبارکه امسال رکود تولیدش را می زند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 02  خرداد  1401
21  شوال   1443

23  می  2022
 شماره 3534   

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

3

7

3

7

3

5

3

3

5

3

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

5

شنبه 31 اردیبهشت 1401 / 19 شوال 1443 / 21 می 2022 / شماره 3532

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
توسعه در کسب وکار به منظور افزایش رقابت پذیری اظهار کرد: توسعه ها باید 
هوشمند، برنامه ریزی شده و هم راستا با سیاست های کالن و ماموریت های 

سازمانی اجرا شود و در نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.
غالمرضا طاهــری، در نخســتین روز از همایش تدوین مدل کســب وکار 
شرکت های گروه ســرمایه گذاری توکافوالد که روز چهارشبه 28 اردیبهشت 
ماه، برگزار شــد، اظهار کرد: ارزش آفرینی و هم افزایی بسیار حائز اهمیت 
است اما اینکه چرا شــرکت ها به این دو نیاز دارند به رقابت و رقابت پذیری 

شرکت ها باز می گردد.
وی افزود: کســب و کارهای ما در حال تغییر و تحوالت جدی هستند. علت 
اصلی آن هم ورود بازیگران جدید به کســب وکارهای مختلف است. نکته 
دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر ذائقــه رفتاری مصرف کنندگان 
در حوزه های مختلف است.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد 
مبارکه با اشــاره به لزوم توجه بــه تغییرات فناوری گفــت: تغییراتی که در 
المان های ســاختار هزینه ای در حال ایجاد اســت و بر اساس آن ساختار 

هزینه و درآمــد تغییر می کنند می تواند باعث رقابت پذیری شــود.طاهری 
افزود: برای رقابت پذیر بودن باید به توســعه توجه کرد. این مســئله باعث 
می شود شــرکت ها کسب وکارشــان را بازبینی کرده و حتی در برخی موارد 

تغییرات بنیادی در آن ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در بحث توسعه باید ویژگی ها و انواع توسعه مورد نظر قرار 
گیرد. به عالوه توجه داشت که توسعه ها باید هوشــمند، برنامه ریزی شده 
و هم راستا با سیاست های کالن و ماموریت های ســازمانی اجرا شود و در 
نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.معاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های فوالد مبارکه با بیان اینکه توســعه باید چابک باشد، گفت: الزم 
است توسعه در زمان مناســب خود و در بخش های فرآیندی ما روی کاال و 
خدمات انجام شود. همچنین فرآیندها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شود. 

این مسئله در کسب وکارهای جدید نیز وجود دارد.
وی در پایان گفت: این مفاهیم در 5 بخش شامل زنجیره ارزش، پشتیبانی 
فناوری، پشتیبانی تجهیزاتی، مدیریت بازار و مسئولیت اجتماعی در فوالد 

مبارکه نیز تشکیل شده است.

با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان، طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های 
آبی در 52 روستای منتخب آغاز شد.در این طرح که برای سومین سال پیاپی به 
اجرا در می آید کارشناسانی از معاونت های بهره برداری و توسعه آب، خدمات 
مشترکین و دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان روزهای ســه شنبه هر هفته 
با حضور در روســتاهای منتخب، روش های صرفه جویــی در مصرف آب را به 
روســتاییان آموزش می دهند.ممنوعیت مصارف غیر شرب آب شبکه توزیع، 
معرفی ســامانه های خدمات غیر حضوری و ارتباطات با مشتریان، چگونگی 
گزارش انشعاب غیر مجاز به شرکت آبفا، چگونگی استفاده از لوازم کاهنده مصرف 
آب نظیر پرالتورها، سردوش ها، فالش تانک های کم مصرف، شیرآالت فشاری 
زمان دار، اهرمی و الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که در طرح »سه شنبه 
های آبی« به روســتاییان آموزش داده می شــود.طرح فرهنگی آموزشی سه 
شنبه های آبی امسال در 52روستای منتخب استان اصفهان با جمعیتی بالغ 
بر 69 هزار نفر در مدت چهار ماه اجرا می شود و در نخستین هفته از اجرای آن، 
ویست خوانسار، حتم آباد قهجاورستان و علی آباد چادگان میزبان کارشناسان 
آبفا خواهد بود.سرپرست آبفای استان اصفهان در پیام خود با اشاره به این که 
از مجموع 1302 روستای استان تعداد 949 روستا تحت پوشش خدمات این 
شرکت قرار دارند، گفت: خشکسالی های مستمر و کاهش آبدهی منابع محلی 
موجب شــده تا در حال حاضر آب مورد نیاز 305 روستا در طول سال به صورت 
سیار تامین شود.ناصر اکبری، هدف از اجرای طرح سه شنبه های آبی را آموزش 
مدیریت مصرف آب به روستاییان عنوان کرد و گفت: بعد از یکپارچه سازی شرکت 

های آب و فاضالب شهری و روســتایی، طرح های مختلف فنی و فرهنگی در 
روستاهای استان اصفهان به اجرا در آمد که از جمله آن می توان به اجرای 300 
کیلومتر خط انتقال و شــبکه آبرســانی در مدت 100 روز برای تامین آب شرب 
پایدار روستاییان اشاره کرد.وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی نیز امسال برای 
سومین سال پیاپی است که طرح سه شنبه های آبی در تعدادی از روستاهای 
استان اجرا می شود چرا که معتقدیم همکاری روستانشینان در مصرف بهینه 
آب، گام بزرگی در آبرسانی پایدار به سایر مناطق محروم خواهد بود.سرپرست 
آبفای استان اصفهان گفت: در شــرایطی که هنوز آب مورد نیاز ساکنان بیش از 
300 روستای استان به سختی و با استفاده از تانکرهای سیار تامین می شود، 
آموزش روش های صرفه جویی در مصرف آب باید همچنان در اولویت نخست 

برنامه های فرهنگی باشد.

شــرکت های ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در همایــش تجلیل از برترین 
شــرکت های بورس کاالی ایران برگزیده شــدند.در اولین همایش تجلیل از 
برترین شــرکت های بورس کاالی ایران، ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین و 
برترین شــرکت در عرضه متنوع محصوالت در بورس کاالی ایران و همچنین، 

چهارمین شرکت برتر در ارزش محصوالت ارائه شده در بورس برگزیده شد.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و 

ریل در ایران و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در خاورمیانه است که 
انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.در این همایش، از 
شرکت فوالد مبارکه هم که رتبه اول حجم و ارزش عرضه محصوالت در بورس 
کاال را در سال 1400 کسب کرد، قدردانی شد.ثبت باالترین فروش اعتباری به 
منظور حمایت از صنایع پایین دست به خصوص خودروسازان و تولیدکنندگان 

لوازم خانگی از جمله دالیل این انتخاب اعالم شده است.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه مطرح کرد:

لزوم توجه به توسعه در راستای افزایش رقابت پذیری در صنعت فوالد

با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان آغاز شد؛

اجرای طرح »سه شنبه های آبی« برای سومین سال پیاپی در روستاهای استان اصفهان

تجلیل »بورس« از شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه

منبع : ایرنا منبع : ایمنا

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی، جدول 

گذاری و آسفالت معابر سطح شــهر به شــماره 2001094734000006 را از طریق 

ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 

دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به  آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
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مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1320821

نوبت اول

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 401/57 مورخ 1401/3/1  شورای محترم اسالمی شهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت به فروش 5  پالک 

از  زمینهای تفکیکی واقع در خیابان پشت دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مســکونی  اقدام نماید . لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا 
تاریخ 18//1401/3  به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شــركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن45422434 – 031 این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

آگهي مزایده 

حسین دهقان - شهردار میمهم الف:1325267

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

