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قیمت: 3000 تومان

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان معتقد است فروش کیلویی نان ضربه مهلکی به کیفیت 
نان می زند، موافقان طرح اما آن را راهی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از کم فروشی می دانند؛

نیمه تاریک یک طرح

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

تخلفات احتمالی ماموران 
مالیاتی را گزارش دهید

سخنان نماینده بروجن 
در حضور رییس جمهور، 
غیرمستند و سخیف بود

وجود 10 هزار کالس 
 درس فرسوده در
 استان اصفهان

طرح های جدید شرکت 
توزیع برق اصفهان برای 

مشترکان کم مصرف

رنا
 ای

س:
عک

شروع اعزام 
 زائران اصفهانی
  به حج تمتع از
 روز پنجشنبه

  رییس ستاد سفر رییس جمهور به اصفهان
 از 13 برنامه پیشنهادی برای سفر رییسی به این استان خبر داد:

 این یک سفر تشریفاتی نیست

به میزبانی کاخ چهل ستون، نمایشگاه هنرهای سنتی و 
صنایع دستی استان های اصفهان و هرمزگان افتتاح شد؛

میراث ماندگار
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رییس انجمن مرتعداری ایران: 
آب فروشی در اصفهان از سال ۷2 کلید خورد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
امنیت غذایی در اصفهان مورد تهدید است 

جست و جوی زندگی در البه الی زباله ها

له گرد در اصفهان   با وجود افزایش تعداد کودکان زبا
 هنوز آمار دقیق و راهکاری برای ساماندهی آنها وجود ندارد؛ 
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خروج نیروهای روسیه از سوریه صحت دارد؟
سفیر روســیه در دمشــق در گفت وگو با رســانه های ســوری گفت که خروج نیروهای روسیه از 
سوریه و انتقال آن ها به اوکراین موضوعیت ندارد و رژیم اســراییل باید دست از حمالت به سوریه 
بردارد.»الکساندر یفیموف« سفیر روسیه در دمشق در گفت وگو با رسانه های سوریه گفت که خروج 
نیروهای روسیه از سوریه و انتقال آن ها به اوکراین موضوعیت ندارد.او در گفت وگوی ویژه با روزنامه 
الوطن سوریه، گفت که روسیه و ایران بنا به درخواست دمشق و قانونا در سوریه حضور دارند و تهران و 
مسکو در سوریه رقابتی ندارند.سفیر روسیه در مورد حمله اخیر رژیم اسراییل به فرودگاه بین المللی 
دمشق گفت که حمالت مداوم این رژیم به سوریه، نقض قوانین بین المللی بوده و غیرقابل قبول 
است. او گفت که مسکو شدیدا این حمالت را محکوم می کند؛ چرا که این اقدامات بی مسئوالنه خطر 
بزرگی به پروازهای بین المللی است و جان مســافران بی گناه را به خطر می اندازد.یفیموف گفت 
که » ما از طرف اسراییلی می خواهیم این اقدامات شرورانه خود را متوقف کند.«سفیر فدراسیون 
روسیه در دمشق درباره ادعای رسانه های و نهادهای نظامی آمریکا مبنی بر خروج نیروهای روسیه 
از سوریه بعد از جنگ اوکراین و منتقل شــدن به این کشــور را تکذیب کرد و گفت که ارتباطی بین 
نیروهای نظامی روس در سوریه و اوکراین وجود ندارد و تعداد، استقرار و تحرکات آن ها در مناطق 
مختلف سوریه بنا بر ماموریت های محوله و شرایط نظامی و سیاسی داخل این کشور است و هیچ 

ارتباطی به مسائل دیگر ندارد.

تخلیه پارلمان کانادا در پی هشدار امنیتی
پلیس »اتاوا« با اشاره به گزارش شدن یک »حادثه مشکوک«، پارلمان کانادا را تخلیه و خیابان های 
اطراف آن را بررسی اوضاع مســدود کرد.رســانه های کانادایی از تخلیه تمام کارکنان و نمایندگان 
پارلمان کانادا از این ســاختمان خبر دادند.پلیس »اتاوا« با اشــاره به گزارش شدن یک »حادثه 
مشــکوک«، پارلمان کانادا را تخلیه و خیابان های اطراف آن را بررسی اوضاع مسدود کرد.خبرنگار 
روزنامه »استار« از محل پارلمان کانادا در اتاوا گزارش داد: »پارلمان تخلیه شد و پلیس دسترسی 
به آن را مســدود کرد. پلیس در حال بررسی یک تهدید احتمالی اســت«.بر این اساس، با اینکه 
اشــاره به ماهیت تهدید احتمالی و حادثه امنیتی علیه پارلمان کانادا نشده اما رسانه ها می گویند 
قانون گذاران کانادایی از ترس هر اتفاقی، مخفی شده بودند.پلیس کانادا همچنین از مردم خواست 
به هیچ وجه به منطقه ساختمان پارلمان نزدیک نشــوند و هرچه سریع تر محل را ترک کنند.بعد از 
گذشت حدود دو ساعت از آغاز عملیات ماموران امنیتی در محل پارلمان کانادا و بررسی وضعیت، 
پلیس اتاوا اعالم کرد که »تهدیدی از جانب حادثه مذکور« شناســایی نکرده و خیابان های اطراف 

پارلمان نیز بازگشایی شدند.

رهبران اروپایی به کی یف می روند
روزنامه »بیلد آم زونتاگ«گزارش داد، صدراعظم آلمان به همراه همتایانش از فرانسه و ایتالیا پیش 
از برگزاری نشست گروه هفت در پایان ماه ژوئن به کی یف سفر خواهد کرد.روزنامه آلمانی بیلد آم 
زونتاگ این خبر در رابطه با سفر اوالف شولتس صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رییس جمهوری 
فرانسه و ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا به کی یف پیش از نشست گروه هفت را به نقل از منابع 
دولتی فرانسوی و اوکراینی منتشر کرد.این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت آلمان تاکید 
کرد که قادر به تایید این موضوع نیست. کاخ الیزه نیز از تایید این اطالعات امتناع کرد. دولت ایتالیا 
هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.هیچ یک از این سه رهبر از زمان آغاز حمله روسیه 
به اوکراین در فوریه سال جاری میالدی به کی یف سفر نکرده اند.امانوئل مکرون تالش کرده از زمان 
آغاز این جنگ ارتباط و تماس خود با والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه را حفظ کند. اما برخی 
شرکای فرانسه در شرق اروپا و منطقه بالتیک از این موضع مکرون انتقاد کرده اند چرا که این اقدام 

را تالشی ضعیف برای کشاندن پوتین به پای میز مذاکره می دانند.

اگر قطعنامه شورای حکام به تایید شورای امنیت برسد، چه خواهد شد؟

حرکت های غیر قابل پیش بینی

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهارشنبه هفته گذشته 
قطعنامه ای که ایــران را به عدم همکاری با آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی متهم می کند را با ۳۰ رای مثبت به تصویب رســاند و ایران هم در 
واکنش به این اقدام، برخی از دوربین های آژانس را خاموش کرد.این 
قطعنامه که اولین قطعنامه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی است، 
جنبه حقوقی ندارد و صرفا برای فشار به ایران است، اما این نگرانی ایجاد 
شد که چه پیامدهایی در انتظار کشــور خواهد بود. برخی کارشناسان 
معتقدند در فرصت باقی مانده و پیش از صدور قطعنامه علیه ایران در 
شــورای امنیت، باید به یک توافق ولو ناقص و موقت دست پیدا شود 
تا راه مذاکره بسته نشود. دیاکو حســینی کارشناس سیاست خارجی 
در گفت وگو با رویداد۲۴ این شــرایط را تحلیل کرده اســت. وی گفت: 
قطعنامه ای که علیه ایران به تصویب رسید، قطعنامه ای سیاسی بود؛ از 
این جهت که اهرم فشاری باشد برای ایران جهت همکاری با آژانس، اما 
لحن مالیم آن نشان دهنده این بود که طرف غربی تمایلی ندارد بحران را 

تعمیم دهد و باعث می شود روند مذاکرات سخت تر شود.
حسینی اظهار کرد: فکر می کنم ایران ناگزیر خواهد بود واکنش نشان 
دهد چراکه مبنای توافق نامه، توافق پادمانی ایران و آژانس بوده است 
و ایران آن را داوطلبانه پذیرفته که بتواند به توافق برجام دست پیدا کند. 
واکنش ایران بــه این قطعنامه هم به نظرم در میان ســایر گزینه های 
موجود، واکنش مالیمی بود و نشــان دهنده اراده ایران برای رســیدن 
به توافق در مذاکرات اســت.وی توضیحاتش را اینگونه ادامه می دهد 
که طبیعتا با این قطعنامه و فضای بین المللی که ایجاد شــده، اگر در 
ماه های آتی روند مثبتی در مذاکرات وین صورت نگیرد، ممکن است 
گزارش بعدی، گزارش مفنی تری باشد و شاید پرونده ایران از شورای 
حکام به شــورای امنیت برود و حتی در آنجا اگر روســیه و چین آن را 
وتو کنند، مانعی برای مکانیسم ماشه نخواهد بود و درگیر یک مارپیچ 
سقوطی می شویم که در پی آن پنجره های فرصتی که تاکنون در اختیار 
ما بوده،بسته خواهد شــد بنابراین واکنش ایران به قطعنامه مالیم و 
عاقالنه بود و اراده را بر این گذاشــت که از ایجاد تنش جلوگیری شود.

حســینی با بیان اینکه باید واقعیت ها را بپذیریم، گفت: ممکن است 
در روند مذاکرات احیای برجام به همه خواســته هایمان نرسیم، مانند 
خروج سپاه از لیست تروریســتی، تضمین های اقتصادی و ... که در 
چنین شرایطی ممکن است برجام نســخه ضعیف تری باشد. ضمن 
اینکه ایران مشکالتی را در احیای برجام تجربه می کند و این می تواند 
شکست مجدد مذاکرات را در پی داشــته باشد.وی افزود: به نظرم راه 
درستی که در بین گزینه های موجود داریم این است که با یک انعطاف 
ضروری بپذیریم برجام احیا شود، اما در عین حال باید این را قبول کنیم 
که احیای برجام پایان گفت وگو ها نیست و امکان بازگشت به می ۲۰۱۸ 
یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام عینا وجود ندارد و همه طرف ها ناچار 
هستند گفت وگو ها را حول محور برجام و مطالبات فرابرجامی طرفین 
مذاکره کننده پیش ببرند تا به نتیجه و فرصت بهتری دست پیدا کنند.

این کارشــناس روابط بین الملل افزود: بدون تعصب به توافقی که در 

سال ۲۰۱۵ شکل گرفته است، باید در های مذاکره همچنان باز بماند تا 
مواردی که فرابرجامی و در فضای غیرتنش آلود مورد توافق گرفت، به 
متن توافق اصلی اضافه شــود بنا بر  همین اصل هر راه حلی غیر از این 
موضوع، با توجه به شرایطی که در داخل ایران و آمریکا داریم و در روابط 
ایران و غرب می شناسیم، بسیار بدتر است و می تواند اوضاع را به شدت 
از کنترل خارج کنــد. بنابراین احیای برجام با وجــود همه نواقصی که 
برای طرفین دارد، همچنان بهترین گزینه اســت، گزینه ای که می تواند 
مقدمه ای باشد برای رسیدگی به سایر جنبه هایی که در این توافق مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
حسینی معتقد است که وجود اراده برای رسیدن به توافق به این بستگی 
دارد که طرفین مذاکره چقدر احیای برجــام را دارای ارزش بدانند. اگر 
فکر کنیم با وجود همه نواقص، ارزش احیــا را دارد، آن زمان می تواند 
از بروز تنش هم جلوگیری کند و رســیدن به توافــق موقت یکی از آن 
راه هاست. فکر می کنم باید به صورت جدی تری روی این موضوعات کار 
کنیم. واقعا نمی دانم وزارت خارجه تا چه اندازه روی این موضوعات کار 
می کند، ولی تمام این مواردی که مطرح می شود باید جدی تر بررسی 
شود چراکه زمان بسیار محدود و توقعات طرفین خصوصا ایرانی، بسیار 
باالست. توافق موقت در این شرایط بسیار بهتر از عدم توافق است و اگر 

این مذاکرات شکست بخورد، مشخص نیســت که دیگر طرف مقابل 
چارچوب تازه ای را بتواند تدوین کند و بار دیگر دور میز بنشیند، از همین 
رو برای حفظ میز موجود باید نسبت به راه های موجود بسیار جدی تر 
نگاه کرد.حسینی با بیان اینکه کسانی که می گویند نهایت تحریم ها علیه 
ایران اعمال شده و قطعنامه های جدید علیه ایران، تحریم جدیدی را 
به همراه ندارد، شناختی از اوج فشــار های تحریمی ندارند، چرا که اگر 
قطعنامه به تایید شورای امنیت برســد، بر خالف تحریم های یکجانبه 
آمریکا، همه کشور ها موظف به اجرای این فشار ها و تحریم ها علیه ایران 
هســتند. دیدیم زمانی که کشــتی ایرانی در یونان متوقف شد، دادگاه 
این کشور رای به آزادی این کشور داد، برای اینکه تحریم های یکجانبه 
آمریکا اصال جنبه حقوقی برای ســایر کشــور ها ندارد، اما تحریم های 
شورای امنیت برای کشور ها جنبه حقوقی دارد و همه اعضا مکلف به اجرا 
هستند و در صورت عدم اجرا مجازات می شوند. ما امروز با تحریم های 
یک جانبه آمریکا روبه رو هستیم که هیچگاه نمی تواند به شدت و قدرت 
تحریم های شورای امنیت باشــد و حتی کشور های روسیه و چین هم 
دیگر نمی توانند از این قوانین ســرپیچی کنند و مطمئنا فشاری که بر 
ایران تحمیل می شود از فشــاری که این روز ها بر ایران است، غیرقابل 

توصیف خواهد بود.

رییس جمهور گفت: تحویل نفتکش ۱۱۳ هزار تنی 
ایران به ونزوئال موجب استقالل حمل و نقل دریایی 
این کشور می شود.سید ابراهیم رییسی،  در مراسم 
تحویل دومین نفتکش آفراماکس به شرکت نفت 
ونزوئال،اظهار کرد: ســاخت و تحویل نفتکش ۱۱۳ 
هزار تنی به ونزوئال، عالوه بر اینکه به این کشــور در 
دستیابی به هدف استقالل در حمل و نقل دریایی 
کمک خواهد کرد، بار دیگر نشــان می دهد که اراده 
و اتحاد ملت ها و دولت های مبارز و انقالبی بســیار 
قوی تر و کارآمدتر از تحریم آمریکایی هاست.دومین 
نفتکش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی 
ایران )صدرا( که به ســفارش ونزوئال ساخته شده 
است، روز  شنبه  با حضور ســید ابراهیم رییسی و 
نیکالس مادورو، رؤســای جمهور ایــران و ونزوئال 

تحویل این کشور شــد.رییس جمهور گفت: تحویل 
این نفتکــش را در روز میالد امام هشــتم به فال 
نیک می گیریم و صمیمانه از همه دست اندرکاران 
شرکت ایرانی صدرا تشــکر می کنم. در شرایطی که 
دشــمنان ایران و ونزوئال تالش می کنند با اعمال 
محدودیت های بسیار و تحریم های ظالمانه سد راه 
پیشرفت ملت های آزاد ایران و ونزوئال شوند، تحویل 
نفتکش ۱۱۳ هزار تنی ساخته شده توسط مهندسان 
و صنایع کشتی سازی ایران به ونزوئال، نمونه ای از 
ظرفیت ها و توانمندی باالی ایران در صدور خدمات 
فنی و مهندســی به جهان و اثبات کارآمدی الگوی 

اقتصاد مقاومتی است.
رییســی ادامه داد: از ســوی دیگر ایران و ونزوئال 
به عنوان دو اقتصاد مکمل و پشــتیبان یکدیگر، از 

طریق تکمیل و مرتبط کردن زنجیره های تامین در 
هر دو کشور قادر خواهند بود در جهت رفاه و توسعه 
ملت هــای خود حرکــت کنند. این نــوع همکاری 
مشترک، الگویی مناســب برای همه کشورهای در 
حال توسعه و مستقل اســت که ببینند می توان با 
همکاری و تعامــل کارهای بزرگــی انجام داد.وی 
تاکید کــرد: دو فرونــد نفتکش  دیگر نیــز در حال 
ساخت اســت که امیدواریم به زودی آماده تحویل 

به ونزوئال شود.

 رییس جمهور:

عالوه بر آفراماکس، دو نفتکش دیگر به ونزوئال می دهیم
نقل قول روز

درخواست »قالیباف« از رییس دیوان محاسبات
رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه ای با مهرداد بذرپاش، رییس کل دیوان محاسبات کشور، 
اظهار خرسندی رهبر معظم انقالب از این دســتگاه نظارتی را نعمتی بزرگ برای دیوان محاسبات 
دانست و شکر این نعمت را اســتمرار و تکمیل نقاط قوت انجام گرفته دانست. محمدباقر قالیباف 
ارائه زودهنگام گزارش های تفریغ بودجه و حسابرســی برخی شــرکت های دولتــی  و توجه به 
هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی را از نقاط قوت دوره جدید مدیریتی این نهاد برشمرد و اظهار 
امیدواری کرد تا این روند تحولی در آینده نیز استمرار داشته باشــد.قالیباف همچنین با اشاره به 
تاکید رهبر فرزانه انقالب پیرامون حسابرسی شرکت های دولتی، خواستار اهتمام جدی تر دیوان 
محاسبات در این مقوله پر اهمیت شد.مهرداد بذرپاش، رییس کل دیوان محاسبات کشور نیز در 
این دیدار ضمن قدردانی از حمایت ها و پشتیبانی های ریاست مجلس و نمایندگان از فعالیت های 
دیوان محاسبات، مســئولیت این نهاد نظارتی پس از تمجید بزرگوارانه رهبر معظم انقالب را بیش 
از گذشته دانســت.طی روزهای آینده و با حضور رییس مجلس شورای اسالمی، از گزارش تحقق 

اهداف برنامه ششم توسعه کشور در دیوان محاسبات رونمایی خواهد شد.

 واکنش هواپیمایی ماهان به ماجرای توقیف هواپیما
 در آرژانتین

مدیر روابط عمومی هواپیمایی ماهان گفت: هواپیمای توقیف شده در آرژانتین در تملک ونزوئالست 
و هیچ ارتباطی با شرکت هواپیمایی ماهان ندارد.امیرحسین ذواالنواری افزود: هواپیمای توقیف 
شده بیش از یک سال پیش به یک شــرکت هواپیمایی ونزوئالیی واگذار شده و هیچ گونه ارتباط 
مالکیتی با شرکت هواپیمایی ماهان ندارد.وی در خصوص بازداشت خدمه این شرکت نیز گفت: 
اگر بازداشت خدمه این شرکت هم صحت داشته باشد، ارتباطی با شرکت ماهان نمی تواند داشته 

باشد چون هواپیما در اجاره ایرالین ونزوئالیی است و ارتباطی با هواپیمایی ماهان پیدا نمی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

چالش اول کشور ، آب است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: چالش اول کشــور در بین صد چالش، آب 
است.زهره الهیان با اشــاره به موضوع آب تصریح کرد: چالش اول کشور در بین صد چالش، آب 
است. کم لطفی است که به ظرفیت دانشی در زمینه آب شیرین کن ها حمایت نشود. تالش می شود 
با وزارت نیرو و صنعت پیگیری هایی داشــته باشــیم و حمایت الزم این وزارتخانه از آب شیرین 
کن ها وجود داشته باشد. در سیستان و بلوچســتان مهاجرت مردم مرز نشین به دلیل بحران آب 
می تواند مشکل ساز باشد.وی افزود: اکنون به واسطه جنگ روســیه و اوکراین مشکل جدی در 
زمینه محصوالت استراتژیکی چون گندم وجود دارد و این مشــکل به دلیل کشت نشدن گندم در 
زمان فعلی، در 6 ماه آینده بحران خود را نشان می دهد. نیاز است تا به صورت دانش بنیان در این 

زمینه ورود شود.

 توافق پاریس از دستور کار مجلس خارج شد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه وضعیت توافق پاریس در کشور به کجا رسیده 
است، گفت: تعهدی که پیوستن ایران به توافق پاریس برای کشور ایجاد می کرد، نیاز به ۵۰ میلیارد 
تومان پول داشت، در این روند اشکاالتی از این توافق گرفته شد، متاسفانه کلید واژه هایی در فرهنگ 
ما وارد  شده که مبتنی بر شرایط کشورهای دیگر اســت؛ بنابراین، از دستور کار مجلس خارج شد. 
سالجقه  اظهار کرد: البته با اجرای خاموش کردن فلرهای گازی از تعهد خود در توافق پاریس خیلی 

جلوتر هستیم.

کافه سیاست

وزیر خارجه عراق:

ایران دلیلی برای حضور 
اسراییل در عراق ارائه 

نداده است
وزیر خارجه عراق با ادعــای اینکه ایران 
هیچ گونه دلیــل واضح و ملموســی در 
خصوص حضور اســراییلی ها در شمال 
عراق ارائه نــداد، گفت که قبــل از انجام 
حمله موشــکی نیز هیچ گونه پرونده ای 
مبنی بر وجــود اســراییل در خاک این 
کشور به بغداد نرسید.فواد حسین، ادعا 
کرد : طرف ایرانی بدون ارائه هیچ دلیلی 
درمورد حضور اســراییل در شمال عراق 

سخن می گوید.
وی در ادامه تاکید کــرد: هیئت عراقی به 
ریاست من و قاســم االعرجی ، مشاور 
امنیت ملی عراق و بــه همراه یک هیئت 
نظامی بــه ایران رفــت و ســواالتی در 
خصوص حمله موشکی به اربیل مطرح 
کردیم.وزیــر خارجه عــراق گفت: طرف 
ایرانی به ما اعالم کرد که موساد در محلی 
که مورد حمله موشکی قرار گرفت حضور 
دارد؛ اما هیچ دلیل واضح و ملموسی در 
این خصوص ارائه نداد.وی خاطرنشــان 
کرد :عراق اعتراض خود نســبت به این 

تصرفات را به تهران اعالم کرده است.
وزیر خارجه عراق همچنین مدعی شــد 
که ادعای ایــران مبنی بــر دادن پرونده 
به ســازمان اطالعات عراق قبل از انجام 
حمله موشــکی جعلی اســت و به طور 
مطلق هیچ گونــه پرونده ای در خصوص 
وجود اســراییلی ها به بغداد نرســید.به 
گزارش ایسنا، کمیته پارلمانی عراق پیش 
از این  بــرای تحقیــق درخصوص حمله 
موشــکی ایران به مرکز راهبــردی رژیم 
صهیونیستی در اربیل در بیانه ای مدعی 
شــد که بعد از برگزاری شــش جلسه و 
تحقیق و بررســی محل حادثه و دیدار با 
مســئوالن امنیتی اقلیم کردستان عراق، 
هیچ دلیل و یا مورد مشــکوکی مبنی بر 
 وجود ابزارهای تجسســی در این مکان 

نیافته است.

بین الملل

شهرداری خوانسار  باستناد مجوزهای شماره 257 مورخ 1401/3/10 و 
141 مورخ 1401/3/18 شورای محترم اسالمی شهر خوانسار در نظر دارد 
دو فقره کیوسک واقع در پارک عسل و بهشت فاطمیه و همچنین مکان 
شهربازی پارک سرچشمه و بازار روز را از طریق مزایده به باالترین قیمت 

به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید:

آگهی مزایده  )نوبت اول(

مهدی احمدی - شهردار خوانسار م الف:1334015

۱-متقاضیان صرفًا می بایست جهت شرکت در مزایده به ســایت اینترنتی setadiran.ir )سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت( مراجعه و ثبت نام نمایند.

۲- مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ 1401/03/25 می باشد.
۳- متقاضیان می توانند از روز شــنبه تاریخ 1401/3/21 تــا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1401/4/4 
 پیشنهاد خود را در پاکت های الک و مهر شده شــامل پاکت الف: فیش واریزی ضمانت شرکت در مزایده. 
پاکت ب: تصویر شناسنامه و کارت ملی. پاکت ج: برگه پیشنهاد قیمت. تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری 

نموده و رسید دریافت دارند.
۴- متقاضی می بایست مبلغ ذکر شده در ستون مبلغ سپرده را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 

۰۱۰۵9۲۲9۸6۰۰۵ به حساب شهرداری واریز نمایند.
۵- زمان بازگشائی پیشنهادات رسیده در سامانه ستاد در روز یکشــنبه مورخ 1401/4/5 در کمیسیون عالی 

معامالت مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده بصورت کتبی ابالغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف 
است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

6- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت 
به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

7- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9- پس از واریز وجه و تائیدیه اداره اماکن، شــهرداری نســبت بــه انعقاد قرارداد بنام برنــده مزایده اقدام 
خواهد نمود. 

۱۰- متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات در ساعات اداری به شــهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 
۵777۰۸۴7 تماس حاصل نمایند.

مبلغ سپردهاجاره ماهیانهشرحردیف

6/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰کیوسک پارک عسل1

۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰کیوسک بهشت فاطمیه2

6۰/۰۰۰/۰۰۰۳6/۰۰۰/۰۰۰مکان شهربازی پارک عسل3

۵۸/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰بازار روز- سه شنبه بازار4

شهرداری بافران در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 6/۱۴۰۰/9۲/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰7 
شورای اسالمی شهر بافران نسبت به واگذاری پروژه ســاماندهی و دیواره سازی مسیل و 

تسویه حساب از طریق اسناد خزانه اسالمی و منابع داخلی شهرداری اقدام نماید.
- متقاضیان می تواننــد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شــهرداری 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
- پیشــنهاد دهندگان می توانند پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در دو پاکت )الف( سپرده و در پاکت )ب( قیمت پیشنهادی را الک و مهر شده 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
- به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت کنندگان می بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت نمایند.
- کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

- کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- پیشنهاد دهندگان می توانند از محل مورد مناقصه بازدید نمایند.

- کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ توسط اعضای کمیسیون باز 
و قرائت می شود.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
- کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۴6۲۴۲۴۲۴-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

   » آگهی مناقصه عمومی ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهر بافران )نوبت دوم( «

احسان شریف النسبی- شهردار بافران م الف:1334093
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

تخلفات احتمالی ماموران مالیاتی را گزارش دهید
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: با راه اندازی بخش ارتباط مستقیم با دادستان انتظامی مالیاتی 
در درگاه ملی خدمات مالیاتی، مؤدیان مالیاتی قادر خواهند بود گزارش های خود را در خصوص تخلفات 
و تقصیرات ماموران مالیاتی را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کنند.عباس مزیکی اظهار کرد: امکان 
ارتباط مستقیم مؤدیان با دادستان انتظامی مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی 
intamedia.ir در بخش ارتباط با ما، میسر شده است.وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای 
برخورد قاطعانه و جدی با هرگونه فساد در نظام اداری مصمم است، خاطرنشان کرد: با راه اندازی بخش 
ارتباط مستقیم با دادستان انتظامی مالیاتی در درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی فوق، مؤدیان مالیاتی 
قادر خواهند بود گزارش های خود را در خصوص تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و همچنین نقض 
قوانین و مقررات، درخواســت های غیرقانونی و نحوه برخورد ماموران مالیاتی را به دادستان انتظامی 
مالیاتی ارسال کنند.مزیکی خاطرنشان کرد: این اقدام در راســتای افزایش پاسخگویی سازمان امور 

مالیاتی کشور، ارتقای سالمت نظام اداری، تکریم و افزایش رضایتمندی مؤدیان صورت گرفته است.

 طرح های جدید شرکت توزیع برق اصفهان
 برای مشترکان کم مصرف

معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: مدیریت مصرف برق تابستان امسال مشوق 
محور است.محمد رضا نوحی  اظهار کرد: در خصوص مشترکان خانگی با رعایت الگوی مصرف برق 
تابستان که ۳۰۰ کیلو وات به ساعت اســت در ازای هر کیلو وات بر ساعت مصرف مبلغ ۵۰۰ تومان 
بستانکاری به آنان لحاظ می شود.وی افزود: برق کشاورزی با تفاهم نامه بین شرکت توزیع استان 
و شهرستان اگر بین ساعت ۱۲ تا ۱۷ از برق استفاده نکند، بقیه ساعت ها برق به صورت رایگان است.
نوحی ادامه داد: مشترکان تحت پوشــش کمیته امام)ره( و همچنین تحت پوشش بهزیستی با 
رعایت ۵۰ درصد الگوی مصرف برق، برق آن ها رایگان است.حدود ۵۱ هزار مشترک تحت پوشش 
داریم که ماه های مختلف عدد های مختلف را ارائــه می دهند و هرکس ۵۰ درصد از الگوی مصرف 

برق را رعایت کند، قبضش  رایگان خواهد بود.

آخرین فرصت ثبت نام واحد های صنعتی در سامانه جامع تجارت
واحد های صنعتی استان اصفهان تا ۲۵ خرداد برای ثبت نام و اخذ کد نقش سامانه جامع تجارت 
فرصت دارند.مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اســتان گفت: در راستای شــفافیت گردش کاال و 
خدمات و بر اساس دســتورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد های صنعتی استان تا ۲۵ 
 www.ntsw.ir خرداد برای ثبت نام و گرفتن کد نقش در سامانه جامع تجارت به نشانی اینترنتی
مراجعه کنند.امیر حسین کمیلی افزود: گرفتن شناسه کاال برای محصوالت تولیدی شرکت از سامانه 
جامع تجارت با واحد هــای صنعت و درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برابر ضوابط ســازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشور در سامانه جامع تجارت، ثبت آمار موجودی اولیه 
محصوالت تولیدی واحد صنعتی در سامانه جامع تجارت، ثبت آمار تولیدات روزانه واحد صنعتی 
در سامانه جامع تجارت و ثبت سند فروش کاال و صدور فاکتور الکترونیکی به همراه قیمت فروش 
در سامانه جامع تجارت از دیگر اقداماتی است که واحد های تولیدی مورد نظر باید انجام دهند.وی 
با بیان اینکه اگر کاال وارداتی باشد باید قیمت واردکننده و مصرف کننده عالوه بر درج بر روی کاال در 
سامانه جامع تجارت نیز ثبت شود،  گفت: مبنای قیمت فروش محصوالت در حال حاضر آخرین 
قیمت واحد در پایان اردیبهشــت ماه سال جاری اســت.مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان افزود: تمامی واحدی تولیدی بدون گرفتن مجوز از ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصوالت خود را ندارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع 

برابر ضوابط با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان معتقد است فروش کیلویی نان ضربه مهلکی به کیفیت نان می زند، موافقان طرح 
اما آن را راهی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از کم فروشی می دانند؛

نیمه تاریک یک طرح

بازار نان و نرخ ها هنوز کامل و شــفاف 
نیست این در حالی اســت که از شوک 
بزرگ قیمت آرد بیــش از یک ماه می گذرد. در ایــن مدت قیمت ها 
در اغلب رسته ها افزایش داشته اســت، نان اما در یک  میدان مبهم 
چه در نرخ گذاری  چه در کیفیت پخت دســت و پا می زند. در حالی 
که هنوز امکان برداشت یارانه نان در کارت های بانکی وجود ندارد به 
زودی قرار است طرح آزمایشی خرید نان با کارت یارانه ای در اصفهان 
اجرا شود این در حالی است که بسیاری نسبت به عملکرد نانوایی ها، 
کیفیت نان ها و اجرای عدالت در این طرح شبهاتی را مطرح می کنند.

 فــروش کیلویی نان فعال در حد یک پیشــنهاد اما بــه صورت جدی 
مطرح شده است.

 آنگونه که مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی گفته است: طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای 
آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی اســت. این طرح با همکاری 
شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد اســتان ها تا چهار ماه آینده اجرا 
می شود.مانند همه طرح های نوظهور، موافقان و مخالفان این مدل 

از فروش نان هم در مقابل هم ایســتاده اند در حالــی که برخی این 
کار را در عادالنه کردن و واقعی کردن قیمت هــا موثر می دانند برخی 
فروش کیلویــی را ضربه مهلکی بــه کیفیت نان می داننــد.از جمله 
موافقان،رییس هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران است که 
می گوید در بسیاری از کشورها نان به صورت کیلویی فروخته می شود 
که باعث شده قیمت ها قابل کنترل باشد.سید محمدرضا مرتضوی ، 
در پاسخ به این ســوال که آیا طرح فروش کیلویی نان به نفع مردم و 
نانوایان خواهد بود یا خیر؟ گفت: معتقدیم نان باید وزن شود، وزن آن 
به صورت برچسب بر روی نان قرار بگیرد تا قیمت ها قابل کنترل باشد. 
به گفته وی، در بسیاری از کشورها نان های صنعتی و سنتی به صورت 

کیلویی فروخته می  شود. 
مخالفان اما چیز دیگری می گویند؛ از جمله نایب رییس انجمن علوم 
و فنون غالت اصفهان معتقد اســت فروش کیلویی نان ضربه مهلکی 
به کیفیت نان می زند.محمدرضــا خواجه درباره فروش نان به صورت 
کیلویی گفت: استدالل این است که با توزیع کیلویی نان، از کم و زیاد 
شــدن نان جلوگیری می کنیم.وی افزود: فروش کیلویی نان ضربه 

مهلکی به کیفیت نــان می زند، اگرچه فروش نــان به صورت کیلویی 
گران تر نمی شــود، اما در ماهیت به ضرر مردم است.به گفته خواجه، 
دولت در هیچ سالی نرخ نان را براســاس قیمت تمام شده و ابتدای 
سال اعالم نکرده است، بنابراین مادامی که دولت حق نانوا را تضییع 
کند نمی توان تضمین داد که نانوا هم اصول وزن کشــی نان را رعایت 
کند.  در دنیا اصال  نان به صورت کیلویی فروخته نمی شود، بلکه واحد 
نان در جهان قرص است نه کیلو.وی درباره اینکه درگذشته در اصفهان 
نان به صورت کیلویی فروخته می شد، گفت: به این دلیل بود که نان ها 
به صورت تنوری پخت می شد و نانوا برای منفعت خود فروش کیلویی 

نان داشت، اما از نظر کارشناسی این کار اشتباهی است.
خواجه در پاســخ به این سوال که گفته می شــود با کیلویی کردن نان 
کســی تخلف نمی کند، اظهار کــرد: اگر فردی چنیــن تصوری دارد، 
اطالعاتش در حوزه آرد ونان به خصوص نان های سنتی صفر است.وی 
درباره علت اصلی پذیرش فروش نان کیلویی در برخی شهرها، گفت: 
متاسفانه دولت سر سال نرخ جدید نان را اعالم نمی کرد، بنابراین این 
روش راهی برای جبران هزینه های نانوایی است، یعنی یک کیسه آرد 
۴۰ کیلویی حدود ۳۰۰ عدد چانــه ۲۰۰ گرمی می دهد و نانوا برای اینکه 
کمتر داخل تنور بــرود، با اجرای ایــن روش وزن را دو برابر کرده و به 
جای ۳۰۰ مرتبه ۱۵۰ مرتبه داخل تنور مــی رود وکمتر آتش اندامش 

را می سوزاند.
طبق اصل ۴۴ قانون اساســی اصناف باید آزاد باشــند تــا بتوانند در 
فضای رقابتی نرخ محصول خود را طبق اصــل عرضه و تقاضا تعیین 
کننــد، بنابراین دخالــت در امر چگونگــی فروش نــان )کیلویی یا 
قرص نان( مغایر قانون اساســی و طرح آزادســازی نرخ آرد است. 
وقتی یک نانوا آرد ۵۰ هــزار تومانی را ۶۰۰ هزار تومــان می خرد، باید 
بتواند خالقیــت و نبوغ شــغلی خــود را برای عرضــه محصوالتش 
اجرا کند تــا متضرر نشــود.نایب رییس انجمن علــوم و فنون غالت 
اصفهان گفت: اگر دولــت جدید می خواهد در طرح آزادســازی نرخ 
نان موفق شــود،بهتر اســت اشــتباهات دولت های قبلی را مرتکب 
نشود و از نرخ گذاری دســتوری بپرهیزد، همچنین از نظر علمی زمان 
پخت نان باید به حدی باشــد که نشاســته موجود در غالت به خوبی 
ژالتینه شــود و نان مغز پخت و برشته شــود تا وقتی وارد معده شد 
باعث جذب اســید معلق در معده شــده و از بروز پدیــده ریفالکس 
 جلوگیری کنــد، بنابراین وقتــی نان کیلویی شــود، مــردم را روانه 

داروخانه می کنیم.

استاندار اصفهان گفت: حمایت راهبردی از محصوالت 
دانش بنیان برای ورود به بازار بیــن المللی دغدغه 
اصلی شــورای اداری استان است.شــورای اداری 
استان اصفهان به ریاست استاندار اصفهان و با حضور 
نماینده ولی فقیه و امام جمعــه اصفهان، معاونین 
استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای 
اسالمی، مسئولین اداری، اجرایی، قضایی، امنیتی، 
نظامی و انتظامی و ... در تاالر رویش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان  برگزار شــد.در این نشست که با 
محوریت موضوع برنامه ریزی در راستای تحقق شعار 

سال ۱۴۰۱ و توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آغاز 
شد، اســتاندار اصفهان پس از تبریک دهه کرامت و 
والدت حضرت امام رضا )ع( بر ضرورت بهبود محیط 
کسب و کار و همچنین لزوم گسترش زمینه فعالیت 
های دانش بنیان تاکید موکد کرد و اظهارداشــت: با 
همکاری و هماهنگی بانک ها باید تسهیالت مالی و 
حمایت های ویژه و موثرتری از شرکت های دانش 
بنیان فعــال و دارای محصول صورت پذیرد.ســید 
رضا مرتضوی، توســعه بازاریابی شبکه ای و تجاری 
سازی محصوالت دانش بنیان را بسیار کار ساز و مهم 
ارزیابی و اظهار داشت: فقدان نمایشگاه دائمی عرضه 
محصوالت و خدمات شــرکت های دانش بنیان در 
اســتان باید به زودی در برنامه ای جامع و مدون در 
تعامل و همکاری و مشارکت سایر دستگاه های ذی 

ربط تسهیل و برطرف شود.در این جلسه همچنین 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: برخی 
از مدیران محرومیت ها در اســتان اصفهان را انکار 
می کنند، این ظلم به مردم اســت و باید واقعیت ها 
فریاد زده شود.سید ناصر موســوی الرگانی  افزود: 
بیش از ۷۰۰ طرح از ســوی نماینــدگان به مجلس 
ارائه شــده و این در حالی اســت که در مجلس تنها 
۴۰۰ جلسه امکان برگزاری دارد.در بحث اجرای قانون 
مشکل داریم، البته برخی از قانون ها نیز اشکال دارد، 
اما همواره مســئوالن در انجام وظایف خود کوتاهی 
می کنند و تقصیر را گردن دیگری می اندازند.به گفته 
وی،مصوبات شــورای اداری اســتان باید خروجی 
داشته باشد، همه مسئوالن توجه داشته باشند که بر 
روی صندلی هایی نشسته اند که باید پاسخگو باشند.

 ضرورت ارائه تسهیالت ویژه بانک ها
 به شرکت های دانش بنیان فعال اصفهان

خبر روز

پیش بینی فائو از افزایش 34 درصدی تولید غالت ایران
آثار سیاست های دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی برای واردات محصوالت کشاورزی و انگیزه 
پیدا کردن تولیدکنندگان داخلی، افزایش چشــمگیر نرخ خرید تضمینی و ترغیب کشــاورزان به 
کاشت بیشتر، در گزارش سازمان جهانی فائو نیز انعکاس پیدا کرده است.سازمان جهانی فائو با 
پیش بینی افزایش ۳۴ درصدی تولید غالت ایران در سال زراعی جاری اعالم کرد که تولید گندم 
ایران در این ســال ۴ میلیون تن و جو یک میلیون تن افزایش می یابد.سازمان جهانی خواربار و 
کشاورزی در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشــم انداز غذایی جهان پیش بینی کرد تولید 
غالت ایران در سال زراعی  جاری با رشد قابل توجه ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود.

بر اساس این گزارش ایران در سال زراعی گذشــته ۱۴.۳  میلیون تن غله تولید کرده بود و پیش 
بینی شده اســت این رقم در ســال جاری به ۱۹.۲ میلیون تن افزایش یابد.با افزایش تولید غله 
ایران واردات این محصول نیــز کاهش قابل توجه ۲۵ درصدی خواهد یافــت و به ۱۶.۲ میلیون 
تن خواهد رسید. فائو ،کل واردات غله ایران در سال گذشته را ۲۱.۶ میلیون تن اعالم کرده است.

میزان صادرات غله ایران نیز برای امسال ۱۰۰ هزار تن پیش بینی شده که رقم قابل توجهی نیست و 
نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت.پیش بینی شده است تولید گندم ایران در سال جاری 
۴ میلیون تن افزایش پیدا کند و به ۱۳ میلیون تن برسد. ایران در سال پیش به دلیل خشکسالی 

تنها ۹ میلیون تن گندم تولید کرده بود.
بر این اســاس واردات گندم ایران نیز طی امســال به کمتر از نصف خواهد رســید و در حالی که 
ایران ســال پیش ۷.۹ میلیون تن گندم وارد کرده بود امسال این رقم به ۳.۴ میلیون تن کاهش 
خواهد یافت.تولید ذرت ایران در سال جاری تغییری نخواهد داشت و در سطح ۱.۳ میلیون تن 
باقی خواهد ماند. واردات ذرت ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل ۹ میلیون تن خواهد بود.

همچنین پیش بینی شده است تولید برنج ایران در ســال جاری ۱۰۰ هزار تن کاهش یابد و از ۲ 
میلیون تن در سال قبل به ۱.۹ میلیون تن طی سال زراعی جاری برسد.فائو پیش بینی کرده است 
واردات برنج ایران با افزایش ۲ برابری نسبت به سال قبل به ۱.۸ میلیون تن برسد. ایران در سال 

قبل ۰.۹ میلیون تن برنج وارد کرده بود.

افزایش میزان سپرده  و تسهیالت بانکی در سال 1401
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان فروردین ماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال 
گذشته معادل ۴۲.۴ و ۴۸.۴ درصد افزایش یافته است.بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده سپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در 
پایان فروردین ماه سال جاری، مانده کل ســپرده ها به رقم ۵۵۳۹.۷ هزار میلیارد تومان رسیده 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۰.۱ درصد افزایش 
را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۳.۱ هزار 
میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معــادل ۱۵.۱ هزار میلیارد 
تومان است.عالوه بر این، مانده کل تســهیالت در این زمان ۴۱۶۰.۸ هزار میلیارد تومان است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان ســال گذشته معادل ۴۸.۴ و ۰.۵ درصد افزایش داشته 
اســت.طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به اســتان تهران با مانده ۲۵۹۷.۷ 
هزار میلیارد تومــان و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویر احمــد معادل ۱۴.۷ هزار 
میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۳.۳ درصد است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان ســال قبل، به ترتیب ۳.۱ و ۰.۱ واحد درصد افزایش 
را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ 
درصد اســت.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی ســایر استان ها در استان تهران 
بیان شــده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و موسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود.

اخبار

رییس انجمن مرتعداری ایران: کافه اقتصاد

آب فروشی در اصفهان از سال ۷2 کلید خورد
رییس انجمن مرتعداری ایران گفت: از سال ۷۲ که بیشــترین میزان بارندگی را در استان اصفهان داشتیم، موضوع آب فروشــی و توسعه غلط و انتقال آب برای 
گسترش صنایع و دیگر استان ها خشکسالی را برای اصفهان رقم زد که همواره با کمبود بارش ها توجیه کردند.مهدی بصیری بیان داشت: طی سالیان گذشته به دلیل 
اینکه تریبون و بودجه ای در اختیار نداشتیم نتوانستیم اهمیت و مسائل محیط زیست را به مردم آموزش دهیم و نداشتن اطالعات درست و کافی از محیط زیست 
باعث شد که روند آسیب به محیط زیست پیش رونده باشد.دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: هر گاه نقدی صورتی گرفت آن را مصادف با مخالفت دانستند در 
صورتی که نقد صرفا آسیب شناسی است و مسیری برای اصالح امور و به کمال رسیدن است.بصیری گفت: انتقادهای ما در محیط زیست را اینگونه برداشت کردند 
که با یک فرد مشخصی در این سازمان مخالفیم و شروع به ارائه کارنامه فعالیت می کردند در صورتی که انتقاد از روند آسیب زا به محیط زیست است نه عملکرد یک 
شخص.وی با اشاره به اینکه اصالح کشور در قالب برنامه های شش ساله توسعه یک روند اشتباهی است که در دنیا منسوخ شده، گفت: درتمام دنیا یک روش را در 

عمل بررسی و اصالح می کنند نه اینکه برنامه توسعه ای را برای شش سال آینده به نگارش درآورند و بدون اینکه تغییری دهند، خواهان اجرایی کردن آن هستند.

زفره؛ مهد قلمزنی 
شرق اصفهان

شــروع قلمزنی در زفره با 
آغاز به کار یک جوان صورت 
کنــون بیش  گرفت و هم ا
از ۱۰ کارگاه قلمزنــی در این 

شهرستان فعال است.

وز عکس ر

رییس اتحادیه خودروداران اصفهان:

خودرو بیشتر از این 
 گنجایش افزایش

 قیمت ندارد
رییس اتحادیه خودروداران اصفهان گفت: 
در رابطه با قیمت خودرو که روند کاهشــی 
دارد یا افزایشی، هیچ پیش بینی نمی توان 
کرد ولی فکر هم نمی کنم خودرو گنجایش 
داشته باشد بیشــتر از این افزایش قیمت 
داشته باشد چرا که مردم توان خرید بیشتر 
را ندارند.علیرضا جلوانــی اظهار کرد: اکنون 
شــرایط به این صورت اســت که وضعیت 
عرضه و تقاضــا در بازار خــودرو همخوانی 
ندارد و یکی از دالیل گرانی خودرو نیز همین 
موضوع بوده چرا که تقاضا بر عرضه پیشــی 
گرفته اســت.رییس اتحادیه خودروداران 
اصفهان عنوان کرد: در رابطه با قیمت خودرو 
که روند کاهشی دارد یا افزایشی، هیچ پیش 
بینی نمی توان کرد ولی فکــر هم نمی کنم 
خودرو گنجایش داشته باشد بیشتر از این 
قیمت داشته باشد چرا که مردم توان خرید 

بیشتر را ندارند.
جلوانی عنوان کرد: افزایش قیمت قطعات 
خودرو اگر باعث گران شــدن خودرو نشود، 
تولیدکننده ضرر خواهد کرد، به همین جهت 
تولید خودرو در کشــور کاهش پیدا کرده و 
تولیدکننــدگان منتظر هســتند ببینند می 
توانند افزایش قیمت بــرای خودرو بگیرند 
یا خیر.وی در رابطه با اعالم واردات خودرو 
و تاثیر آن روی بــازار افــزود: این موضوع 
موجب شــد بازار خرید و فروش خودرو با 
رکود شدید مواجه شود چرا که مردم منتظر 
هستند نتیجه واردات خودرو را در بازار ببینند 
بنابراین در چنین شــرایطی صبر می کنند تا 
اگر خــودرو خارجی وارد و باعث شکســته 
شدن قیمت ها شد، بعد خرید کنند.علیرضا 
 جلوانی خاطرنشــان کرد: یکی از کارهایی 
 که انتظار می رود مسئوالن در آن ورود کنند

 و تاثیر چشــم گیری در روند بــازار خواهد 
داشــت ارتقای کیفیــت خودروهاســت، 
خودروهای داخلی کیفیــت پایین و قیمت 

باالیی دارند.

عکس: خبرگزاری صدا وسیما

مهسا نعمتی
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   بهترین روستاهای اطراف اصفهان؛

  از باالی کوه تا دل کویر

  ایران گردی

مفاد آراء
3/149 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2033 - 1401/03/03 هيات  ســوم خانم زهرا جاللی 
کوشکی به شناسنامه شماره 1477 کدملي 1141920263  صادره  خمينی شهر  
فرزند  خداداد  در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 180/17 متر مربع پالک 
شماره 736 فرعی از 17  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   مع الواسطه از مالکيت مالک رسمی حســن تقی يار مورد ثبت صفحه 

40 دفتر 149 امالک
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

م الف: 1325207  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/150 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4138 - 1400/04/02 هيات دوم خانم ريحانه عروجی به 
شناسنامه شــماره 5121 کدملي 1287322239 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ربعيه اعيانی آن 
به مساحت 663/10  متر مربع قسمتی  از پالک شماره 129 فرعی از 135  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 

مورخ 1397/2/8 دفترخانه شماره 137 اصفهان
رديف 2- راي شماره 4137 - 1400/04/02 هيات دوم آقای عليرضا ستاری فر 
به شناسنامه شماره 214 کدملي 1291093001 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ربعيه اعيانی آن 
به مساحت 663/10  متر مربع قسمتی  از پالک شماره 129 فرعی از 135  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 

مورخ 1397/2/8 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333545  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/151 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 745 مورخ 1401/3/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
رضا نيک صالحی به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان 
فرزند علی محمد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 203/14 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333698  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/152 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3119 مــورخ 1400/10/2 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی، مالکيت خانم مرضيه فيروزی بروجنی به شناســنامه شــماره 6556 
کدملــی 1282811460 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالرزاق بر ششــدانگ 
يکبابخانــه به مســاحت 145/38 متر مربــع مفروزی از پالک شــماره 4786 
اصلی واقــع در اصفهــان بخــش 5 حــوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان به 
 موجب بيــع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف  آقای غالمحســين مصدقی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333711  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/153 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 588 مورخ 1401/3/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مرتضی عنايت به شناســنامه شــماره 21934 کدملــی 1282689037 صادره 
اصفهان فرزند ابراهيم در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 43/56 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 75 فرعی از  4483  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333824  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/154 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 266 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
حميدرضا علوی عطا آبادی به شناسنامه شــماره 1907 کدملی 1289556253 
صادره فرزند عباسعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
173/86 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2537 فرعی از  5000  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 265 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهرا معينی موسی آبادی به شناسنامه شماره 81 کدملی 5129935683 صادره 
فرزند عبدالرسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 173/86 
متر مربع مفروزی از پالک شماره 2537 فرعی از  5000  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333770  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/155 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضي محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 

1- راي شماره 140160302015000089 مورخ 1401/03/02 مجيد اسحاقيان 
ريزی فرزند حسين نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 179/45 متر 
 مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333172 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
 فقدان سند مالکیت

3/156 شــماره نامه: 140185602024002546- 1401/03/12 نظر به اينکه 
سند مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 1 فرعی از 3129 اصلی واقع در 
بخش پنــج اصفهان ذيل ثبــت 2577 در صفحه 409 دفتر امــالک جلد 17 به 
نام خانم صاحب رضائی مارنانی تحت شــماره چاپی 2577 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است و بعد از نقل و انتقاالت مع االواسطه طبق سند انتقال 64370 مورخ 
1359/11/18 دفترخانه 71 اصفهان به آقای حفيظ اله صادقی دهقی ) 4/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ( و خانم صديقه جانقربانی )1/5 دانگ مشاع از ششدانگ( انتقال 
گرديده اســت، ســپس آقای حفيظ اله صادقی دهقی با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده  1401/006212 مورخ 1401/03/01 بانضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شــهود آن ذيــل شــماره 140102157223000111  مورخ 
1401/03/01 به گواهی دفترخانه 418 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن  به علت سرقت  مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکيت ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
 انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ

 انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1333208 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
 فقدان سند مالکیت

3/157 شــماره نامه: 140185602011000693 -1401/03/21 نظر به اينکه 
سند مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شماره 267 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 
3 خوانســار ذيل دفتر امالک الکترونيکی به شماره 140020302011000942 
به نام احمــد زلقی تحت شــماره چاپــی مسلســل 873591 ثبــت و صادر و 
تســليم گرديده اســت و در رهن بانک ملت قرار گرفته اســت ســپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 140121702011002203 به 
انضمــام دو بــرگ استشــهاديه محلی کــه امضاء شــهود آن ذيل شــماره 
14010215586400261 بــه گواهی دفترخانه 25 خوانســار رســيده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علــت جابجايی مفقود گرديده اســت و 
درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آيين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی

 می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود 
ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظــرف مدت ده 
روز اعتراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به 
اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايــد تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکيت بــه ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظــرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســيد يا در صــورت اعتراض ســند مالکيت يا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1333460  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

بیشتر مردم ایران وقتی به سفر به اصفهان فکر می کنند،  اولین چیزی که به ذهن شان می رسد، بازدید از  اماکن دیدنی، تاریخی و گردشگری اصفهان است و تصوری از سفر به 
بهترین روستاهای اصفهان ندارند. درست است که جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری اصفهان در زیبایی و جذابیت هیچ چیز کم ندارند؛ اما بد نیست با بهترین روستاهای 
اصفهان آشنا شویم. روستاهایی که از آب و هوای خوشی هم بهره مند هســتند و برخی از آنها به ویژه در این روزهای داغ سال، گزینه مناسبی برای سفر محسوب می شوند. 

   

روستای ابیانه؛ ماسوله اصفهان
شاید فاصله ۲ ساعت و نیم از شهر اصفهان برای رسیدن به 
ابیانه کمی سخت و خسته کننده به نظر برسد؛ اما تا چشم تان 
به این روستا و زیبایی هایش بخورد تمامی خستگی راه از 
تن تان در خواهد آمد و حسابی از تصمیمی که برای سفر به 
روستای ابیانه که از بهترین روستاهای اصفهان است از خود 
ممنون خواهید شد.این روستای تاریخی و دیدنی بی شک 
یکی از بهترین تجربیاتی خواهد بود که در سفرتان به اصفهان 
خواهید داشت.ابیانه یکی از بلندترین مناطق مسکونی ایران 
بوده و در ارتفاع باالیی قرار گرفته و به همین دلیل دارای آب 
و هوای بسیار مطبوع و خنکی است. این روستا در دامنه کوه 
کرکس ساخته شــده و چیزی که در این روستا قابل توجه 
اســت پلکانی بودن  خانه هاست درســت مانند روستای 
ماسوله گیالن. پشــت بام هر خانه حیاط خانه طبقه باالیی 
است و از دور این روستا چند طبقه به نظر می رسد. خانه هایی 
از جنس گل قرمز و چوب که از ســال ها قبل ساخته شده و 
اکنون به یکی از خاص ترین دیدنی های اصفهان تبدیل شده 
است.چیزی که هنگام قدم زدن در کوچه های باریک و تنگ 
این روستا بسیار قابل توجه است لباس های سنتی و محلی 
است که هنوز هم بین مردم بومی استفاده می شود و باعث 
شده اصالت این روستا بیشتر از قبل به چشم بیاید و زیبایی 
این روستا را چند برابر کند. در سفرتان به ابیانه به عنوان یکی 
از بهترین روستاهای اصفهان می توانید شبی را در خانه های 
سنتی این روستا بمانید تا هرچه بیشتر با فرهنگ مردم بومی 
آشنا شده و چند روزی مهمان این منطقه خوش آب و هوا و 

دیدنی اصفهان باشید.

قهی؛ روستای زیبایی در دل کویر
»روســتای قهی« یکی از قدیمی ترین روستاهای اطراف 
اصفهان است که نزدیکی آن به کویر و جاذبه های تاریخی 
موجود در روستا باعث شده تا روستا مورد توجه کویرنوردان 
قرار بگیرد. همچنین این روســتا نزدیک ترین روســتا به 
اصفهان اســت که می تواند انتخاب خوبی برای آشنایی با 

روستاهای اصفهان باشد.
این روســتا در فاصله ۸۵ کیلومتری از مرکز اصفهان واقع 
شده و با ماشین می توانید با طی کردن مسافتی یک ساعت 
و نیمه به این روستا برسید. این روستا به دلیل قرار گرفتن 
در دل کویر تا چندین ســال قبل یکی از مهــم ترین مراکز 
پرورش و نگهداری از شتر بوده که امروز این شغل کم رنگ 
تر شده؛ اما هنوز هم که هنوز است شترداری یکی از مشاغل 

مهم این روستا به حساب می آید.
وجود خانه هــای قدیمی که گاهی قدمــت آن ها به دوران 
صفویه برمی گردد نشــان دهنده اصالت و قدمت روستای 
قهی اســت و گزینه خوبی هم برای کویر گردی بوده و هم 
برای سفر به دل تاریخ است. شما می توانید در خانه های 
قدیمی این روستا که برای اقامت مهمانان بازسازی و مرمت 
شده اســت اقامت کرده و تجربیات متفاوتی را در سفرتان 

داشته باشید.

روستای حسن رباط؛ طبیعت گردی و کوه نوردی
حســن رباط هم از دیگر روســتاهای اصفهان محســوب 
می شود که دارای آب و خاک مناسبی برای کشاورزی است  
و باعث شده باغات زیادی در منطقه وجود داشته باشد که 
بیشتر آن ها شامل باغات انگور هستند. همچنین طی چند 
سال اخیر در شهریور ماه شاهد برگزاری جشنواره انگور در 
این منطقه هستیم که همین موضوع باعث شده تا مسافران 
بیشتر برای ســفر به این روستا ترغیب شــوند و از نزدیک 
شاهد زیبایی های این روستا باشند.در این جشنواره انواع 
محصوالت به دســت آمده از انگور از جمله شیره و یا سرکه 
انگور نیز عرضه می شــود که ارگانیک و طبیعی بودن آن از 
ویژگی های مهم این جشنواره است همچنین نزدیکی این 
روســتا به کوه در کنار طبیعت سرسبزش باعث شده تا این 
روستا گزینه مناســبی برای طبیعت گردی و کوه نوردی در 

روستاهای اطراف اصفهان باشد.

روستای برسیان؛ گزینه کویرنوردان
روستای برسیان در فاصله ۳۵ کیلومتری از اصفهان و در 
مســیر جاده اصفهان به نطنز قرار گرفته است. این روستا 
نیز به دلیل نزدیکی و فاصله کمی که تا کویر دارد مورد توجه 

کویرنوردان است.
به احتمال قوی نام این روستا در گذشــته پارسیان بوده 
که به مــرور تغییر کرده و امروزه بارســیان و یا برســیان 
خوانده می شود. در مسیر و در خود این روستا جاذبه های 
متعددی وجود دارد که نشان از قدمت این روستاست. از 
قدیمی ترین دیدنی های این روســتا مسجد و مناره ای 

است که از دوران سلجوقی به جا مانده است.

روستای هنجن؛ پیوند تاریخ و طبیعت
روســتای هنجن در فاصله ۱۶۰ کیلومتری از مرکز شهر 
اصفهان قــرار گرفتــه و ترکیب بی نظیــری از طبیعت 
ســبز و بناهای تاریخی اســت کــه آن را بــه یکی از 
بهترین روســتاهای اصفهان تبدیل کرده است. وجود 
رودخانه های برز رود و چیمه رود در این روســتا باعث 
شده تا روستای هنجن طبیعتی سرسبز و هوای مطبوع 
داشته باشــد و به ییالق روســتاهای اصفهان معروف 

شود.
این روســتا هم عالوه بر طبیعت و باغــات میوه ای که 
در خود جای داده دارای بناهای مختلفی اســت که از 
دوران ســلجوقی و صفوی به جا مانده اســت. بازدید 
از این روســتا می تواند برای یک مسافرت یک روزه و 
اســتراحت در مکانی دنج و آرام یکی از بهترین گزینه 

ها باشد.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

امنیت غذایی در اصفهان مورد تهدید است 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: امنیت غذایی دراستان اصفهان مورد تهدید است، برای 
این امر در کمیته امنیت غذایی استان وظایفی رابرای مسئوالن تبیین کرده ایم که امیداریم محقق 
شود.شاهین شیرانی ، با بیان اینکه سالمت حق مردم است، اظهار داشت: نباید منتی را بر سر مردم 
بگذاریم و باید نهایت خدمت را داشته باشیم.وی افزود: در بهترین شرایط ۳۰ درصد سالمت مردم 
دست دانشگاه علوم پزشکی است برای این امر نیاز به تعامل داریم، وقتی در شهر آب سالم، هوای 
سالم و … داشته باشــیم نمی توانیم ســالمت مردم را تامین کنیم.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: خودروهای نا ایمن، ترافیک، استفاده از فاضالب برای کشاورزی سالمت مردم 
را تهدید می کند، برای این امر در کارگروه سالمت غذایی استان اصفهان وظایف بخش های مختلف 
را تبیین کرده ایم و امیدواریم که اجرایی شود.وی گفت: بعد از کرونا فکر می کردیم که بیماری های 
واگیر تمام شــده؛ اما باید توجه داشــت که هر روز معضل جدیدی در این زمینه داریم و باید توجه 
ویژه ای صورت گیرد.شیرانی پیشنهاد کرد که یکی از موضوعات جلسه شورای اداری استان اصفهان 

در زمینه جوانی جمعیت باشد چرا که این شرایط دغدغه جدی در کشور و استان اصفهان است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد:

وجود 10 هزار کالس درس فرسوده در استان اصفهان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان از شناسایی ۱۰ هزار کالس درس با قدمت 
باالی ۴۰ سال در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۴ مدرسه آسیب دیده در اثر فرونشست شناسایی 
شده اســت که امیدواریم در مصوبات ســفر رییس جمهور اعتبار خاصی برای تخریب و بازسازی 
مدارس تحت تاثیر فرونشست، تصویب نهایی شود.مجید نســیمی اظهار کرد: بررسی های اولیه 
نشان می دهد که درحال حاضر حدود سه هزار کالس درس فرسوده در استان اصفهان وجود دارد که 
باید تخریب و بازسازی شود؛ اعتبارات ســال ۱۴۰۱ هنوز ابالغ نشده اما برنامه ریزی این است که تا 

مهرماه، حداقل ۶۰ پروژه با این بودجه تکمیل و آماده بهره برداری شود.
وی با اشاره به وجود ۴۵۰ پروژه نوسازی در مدارس استان اصفهان افزود: مشارکت خیران، رایزنی 
با نمایندگان مجلس و تصویب اعتبار خاص برای بازســازی و مقاوم سازی مدارس در دستور کار 
است؛ در سال مالی ۱۴۰۰ اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی برای تجهیزات مدارس استان تخصیص یافت 
که حدود ۱۰ میلیارد از آن برای خرید تجهیزات و هوشمندســازی مدارس هزینه می شود.مدیرکل 
نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۳۰ هزار کالس درس فعال در استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: تعدادی از کالس های درس نوساز هســتند و براساس مقررات و آیین نامه های 
جدید ساخته شدند؛ اما براساس استعالم از مناطق و نواحی آموزش و پرورش در استان اصفهان ۱۰ 
هزار کالس قدمت باالی ۴۰ سال دارند که با روش های سنتی و بدون درنظر گرفتن آیین نامه های 

خاص ساخته شده است.

شروع اعزام زائران اصفهانی به حج تمتع از روز پنجشنبه
رییس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: اولین گروه اعزامی به حج تمتع از استان اصفهان 
در بامداد روز پنجشــنبه ۲۶ خردادماه به حج تمتع اعزام خواهند شــد.علرضا صادقی در ارتباط با 
اولین گروه اعزامی به حج تمتع از اســتان اصفهان اظهار کرد: این گروه در بامداد روز پنجشنبه ۲۶ 
خردادماه به حج اعزام خواهند شد.وی با اشــاره به اعزام ۴ هزار زائر به حج تمتع از اصفهان در این 
دوره بیان کرد: حدود ۲۰ کاروان زائران اعزامی، مدینه اول و ۱۱ کاروان هم مدینه بعد هســتند که در 
کل ۳۱ کاروان را تشکیل می دهند.صادقی با اشاره به اینکه افراد اعزامی همه زیر ۶۵ سال هستند، 
خاطرنشان کرد: حجاج باید واکسن های مننژیت، فلج اطفال و همچنین ۳ دوز واکسن کرونا مورد 

تایید عربستان را زده باشند.

با وجود افزایش تعداد کودکان زباله گرد در اصفهان هنوز آمار دقیق و راهکاری برای ساماندهی آنها وجود ندارد؛

جست و جوی زندگی در  البه الی زباله ها

از گاری هــای از شــکل افتاده و ســر و  پریسا سعادت
صداهای وانت هــای نمکی خرید آهن و 
نان خشــک امروز به کودکان زنان و مردانی رســیده ایم که تا کمر در 
سطل های زباله فرو می روند یا هر پالستیک افتاده در خیابانی را به 
امید بازیافتی زیر و رو می کنند. حاال اگر چه برنامه ریزی های خوبی 
برای جمع کردن پسماندها و بازیافت ها ایجاد شده؛ اما زباله گردی 
هر روز زخمی تازه بر روح و روان مردمی اســت که خود از مشــکالت 
بســیاری رنج می برند.هر روز بر تعداد زباله گردها اضافه می شود و 
آنچه دلخراش تر می کند این ماجرای کثیف را حضور هر روزه کودکان 

در میان این جمع است. 
کار کردن کودکان و پدیده کودکان کار مسئله نوظهوری نیست؛ اما اینکه 
این بچه ها با پر خطر ترین کار در دنیا سر و کله بزنند حس هر انسانی را 
جریحه دار می کند. معضلی که نه فکری به حال آن شده است نه می 
توان مقابله جدی با آن صورت داد چرا که بسیاری از این کودکان تنها 
منبع درآمد خود و خانواده هایشان هستند و باید برای پول این کار را 
انجام دهند. با گران شدن ضایعات و افزایش حاشیه سود پسماندها 
حاال تعداد بیشتری برای رسیدن به درآمد وادار به این کار می شوند و 
در این میان  کودکان یکی از اصلی ترین گروه های هدف برای مافیای 

زباله هســتند. نبود حمایت های الزم از کودکان کار اصلی ترین مانع 
بر سر راه حل مشکالت آنهاست تنها اقدام قانونی پیش بینی شده در 
این مورد نگهداری بیست روزه آنها در مراکز کودکان کار است. استفاده 
از دستگاه اسکن چشــم هم اقدامی است که چند ســالی است در 
ایران راه اندازی شــده و در اصفهان از سال گذشــته بهزیستی اعالم 
کرد که دســتگاه الزم خریداری و در حال تهیه بانک اطالعاتی کودکان 
کار به وسیله اسکن عنبیه هستند؛ اما اینکه واقعا قرار است این بانک 
اطالعاتی بعدها به چه درد بخورد هنوز مشــخص نیســت. آنگونه که 
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفته است اقدام 
عملی که هم اکنون برای کودکان صورت می گیرد این است که  مرکز 
حمایتی آموزشی کودک و خانواده باهدف کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی ناشــی از حضور کار کودکان در خیابان بــا تاکید بر رویکرد 
توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کودکان خیابانی 
به صورت روزانه ارائه خدمت می کند.اسماعیلی تصریح کرد: در راستای 
تکمیل این فعالیت ها بهزیســتی اســتان اصفهان با اجرای »برنامه 
اقدام و عمل« و حمایت هــای اجتماعی از کــودکان کار و خیابانی با 
رویکرد دوســتدار کودک تدوین سیاست ها و اقدام های حوزه کودک 
در خانواده را مورد توجه قرار داده اســت و از طریق شــناخت صحیح 

نیازها و حقوق کودک برای ایجاد عدالت، بهبود شرایط زندگی کودکان 
و احقاق حقوق آنها تالش می کند.وی بابیان اینکه کودک »خیابانی« 
با کودک »کار و خیابان« فرق دارد، گفت: کودک خیابان فرد کمتر از ۱۸ 
سال اســت که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، 
اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار 
است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه او با خانواده به 
حداقل رسیده و یا چنین ارتباطی وجود ندارد.اسماعیلی ادامه داد: اما 
کودک کار و خیابان، کودکی است که برای ادامه زندگی خود، خانواده 
و یا کمک به امرارمعاش آن مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد بوده 
که این فعالیت منجر به صدمه و اختالل در فرآیند رشــد همه جانبه، 
آموزش و یا ســالمت کلی وی می شــود و شــامل کودکان خیابانی، 
کودکان کار در خیابان و کــودکان کار در محیط های صنعتی، خدماتی 
است.وی اضافه کرد: زباله گردی کودکان طبق مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان 
جهانی کار، یکی از اشکال بســیار پرخطر، کار کودک به شمار می رود، 
مجلس شورای اسالمی در آبان ماه ۱۳۸۰ این مقاوله نامه را پذیرفته 
و دولت را متعهد به مقابله با بدترین اشــکال کار کودک کرده اســت، 
با این وجود در جامعه هر روز شــاهد حضور بیشــتر کودکان زباله گرد 
هســتیم.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تصریح 
کرد: اگرچه بنــا به دالیلی ماننــد فعالیت پنهانــی گاراژها و گودهای 
زباله گردی، آمار دقیق و بــه روزی از تعداد زباله گردها در دســترس 
نیست و محیط ناسالم و ناایمن در کنار شــرایط سخت و دشوار کار، 
سالمت جسمی و فرآیند رشد کودکان زباله گرد را به شدت در مخاطره 
قرار می دهد، همچنیــن محرومیت از تحصیل و ممانعت از کســب 
مهارت های فردی و اجتماعی الزم، بزرگســالی کــودکان زباله گرد را 
تهدید و دستخوش آسیب می سازد.وی اظهار کرد: اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان با دارا بودن دو مرکز کودکان کار و خیابانی به صورت یک 
مرکز نگهداری کودکان کار و خیابانی )شبانه روزی( و یک مرکز حمایتی 
آموزشی کودک و خانواده سرای مهر دوستان سپهر به صورت روزانه و 
غیردولتی فعالیت می کند. این دو مرکز در ســال گذشته ۳۱۹ کودک 
پذیرش کرده اند ولی تاکنون آمار دقیقــی از کودکان کار و خیابانی در 

استان اصفهان موجود نیست.
تکدی گری به خودی خــود پدیده ای تلخ و ناگوار اســت و حاال اگر 
فاکتور »کودک کار« را هم به آن اضافه کنیم این تلخی صد برابر خواهد 
شــد. زهری که هر روز به خاطر وجود این کودکان به کام شهر اصفهان 
ریخته می شــود با بگیر و ببندهای معمول درمان نخواهد شد و این 

کودکان به یک راهکار یا قانون عملیاتی نیاز دارند.

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
استفاده از ماسک در اماکن سربسته و دارای تجمع 
حتی در شهرهای آبی و کم خطر کرونایی همچنان 
ضروری است و از مردم می خواهیم تا این هشدارها 
را جــدی بگیرند.پژمان عقدک، افزود: بر اســاس 
آخرین رنگ بندی همه گیــری بیماری کووید-۱۹، 
هم اکنون بیشــتر شهرستان های کشــور و استان 
در وضعیــت آبی)کم خطــر( کرونایی قــرار دارند 
اما مســئله مهم این اســت که هنوز ویروس کرونا 

در جامعــه وجود دارد و مردم باید شــیوه نامه های 
بهداشتی و زدن ماســک را به ویژه در محیط های 
شــلوغ و سربســته رعایت کنند.وی با بیان اینکه 
هنوز هیچ ابالغیه ای از ستاد ملی مقابله با کرونا در 
باره منتفی شدن رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
صادر نشده است، اظهار داشت: هنوز ارائه خدمات 
در برخی از فرآیندهای اداری منوط به تزریق ۲ دوز 
واکســن کرونا بوده و در اداره هــا و اماکن عمومی 
و سربسته استفاده از ماســک الزامی است و اگر 
فردی رعایــت نمی کند باید بــه او تذکر داد.عقدک 
اضافه کرد: اگر وضعیت کرونایی برخی شهرها آبی 
و کم خطر می شــود مفهومش این نیست که مردم 
می توانند بدون ماســک به محیط های سربسته و 
شلوغ بیایند و هیچ یک از شیوه نامه های بهداشتی 
را رعایت نکنند زیرا هنوز خطــر ابتال به این بیماری 

وجود دارد.وی با بیان اینکه هنــوز حدود ۶۰۰ هزار 
نفر در اســتان اصفهان حتی یک دوز واکسن کرونا 
را هم دریافت نکرده اند، خاطرنشــان کرد: هنوز ۶۱ 
درصد از جمعیت واجد شــرایط در کشور  دوز سوم 
واکسن کرونا را دریافت نکرده اند و ضعف سیستم 
ایمنی در کشــور وجود دارد و از طرفی بســیاری از 
افراد نیز شیوه نامه های بهداشــتی را به طور کامل 
رعایت نمی کنند بنابراین اگر موج جدیدی از ابتال به 
کرونا در برخی نقاط دنیا اتفاق بیفتد ممکن است به 
کشورمان نیز برسد.وی با اشاره به آخرین آمار کرونا 
در استان اصفهان گفت: روند ابتال، بستری و مرگ و 
میر همچنان نزولی و رو به بهبود است و در آخرین 
رنگ بندی همه گیری بیماری کووید-۱۹ نیز تعداد 
شهرســتان های آبی افزایش یافت و فقط هشت 

شهرستان استان در وضعیت زرد قرار دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

استفاده از ماسک در اماکن سربسته ضروری است

فرمانده انتظامی فالورجان اعالم کرد:

دستگیری سارق طالهای زنان کهنسال در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان گفت: سارقی که اقدام به سرقت طالهای پنج زن سالمند 
در این شهرســتان کرده بود، دستگیر شد.ســرهنگ مرتضی هادیان  اظهار کرد: درپی وقوع یک 
فقره سرقت طالهای زنی سالمند و کم توان در شهرستان فالورجان، بررسی این موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی این شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: ماموران 
پس از تحقیقات از مال باخته با کارهای تخصصی و اقدامات پلیســی، سارق را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مقــام قضایی در یک عملیات ضربتــی وی را دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان فالورجان افزود: متهم هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به پنج فقره سرقت 
طال از زنان سالمند اعتراف کرد که در این خصوص پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی گفت: به شــهروندان توصیه می کنیم، از نگهداری طال و جواهرات گران قیمت در منازل خود 
خودداری کرده، افراد کم توان و ســالمندان را تنها نگذارند و در صورت مشــاهده هرگونه موضوع 

مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

شیشه فروشی با لباس تعمیرکار
رییس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که در پوشــش تعمیرکار اقدام به فروش 
مخدر شیشه کرده بود، خبر داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای دراین باره گفت: به دنبال اعالم خبری 
با موضوع فروش موادمخدر از سوی یک تعمیرکار ماشین در شهرک ولیعصر تهران، رسیدگی به 
موضوع در دستورکار ماموران پلیس پیشگیری قرار گرفت و ماموران با تحقیقات و پی جویی های 
انتظامی ساعات حضور متهم را شناسایی کرده و پس از اخذ مجوزهای قضایی عملیات خود برای 

دستگیری این فرد را آغاز کردند. 
 وی افزود: ماموران در محل حادثه حاضر شــده و در عملیاتی اقدام به دســتگیری این فرد در 
محل فعالیتش که یک تعمیرگاه بود، کردند. در بررســی اولیه از متهم  ۱۶۰ گرم مواد مخدر از نوع 
شیشه که در چندین پک  با سایزهای مختلف نگهداری شده بود، کشف و ضبط شد.رییس پلیس 
پیشگیری تهران با بیان اینکه متهم در حدود ۵۰ سال سن داشت، گفت: این فرد در بازجویی های 
اولیه به جرم خــود مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر در پوشــش تعمیرکار خــودرو و با لباس 
تعمیرکار معترف شــد.موقوفه ای با بیان اینکه متهم دستگیر شــده، پیش تر نیز به دلیل خرید و 
فروش موادمخدر دستگیر شده بود، گفت:  متهم دستگیر شــده به همراه پرونده متشکله برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

 ۶ مصدوم درپی تصادف دو خودروی سواری پراید 
در بهارستان

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از مصدوم شدن شش نفر در پی تصادف دو خودروی سواری 
پراید در جاده بهارســتان خبر داد.عباس عابدی  اظهار کرد: حادثه تصادف دو خودروی سواری 
پراید ساعت ۸:۰۴ صبح روز گذشــته به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه این 
حادثه در جاده بهارســتان، روبه روی پمپ بنزین »مرغ« رخ داد، افزود: بالفاصله سه آمبوالنس 
۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان تصریح کرد: در پی این حادثه 
شش نفر شامل سه مرد ۲۰ تا ۳۳ ساله، یک خانم ۳۰ ساله و دو کودک هفت و ۱۲ ساله مصدوم 
شدند.عابدی افزود: مصدومان این حادثه برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان های 

کاشانی و الزهرا اصفهان، منتقل شدند.

چهره روزاخبار

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و 
پرورش استان خبر داد:

پیش بینی بیش از هزار 
 پایگاه اوقات فراغت 

در استان اصفهان
رییــس اداره فرهنگــی و هنــری آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: برنامه ریزی 
برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 
در استان پس از گذر از ۲ سال شرایط کرونایی 
با تاکید بر ســالمت و بهداشــت روان آنها در 
محیط هــای امن صــورت می گیرد.مرتضی 
شکری افزود: بر این اســاس امسال حدود 
هزار و ۷۰۰ پایگاه اوقــات فراغت برای اجرای 
حضــوری برنامه های تابســتانه در اســتان 
پیش بینی شــده اســت.وی اظهار داشت: 
در این راســتا مراکز مختلف مانند مدارس، 
کانون های فرهنگی وتربیتــی،  دارالقرآن ها، 
پژوهش سراهای دانش آموزی، سالن های 
ورزشی، تشــکل های دانش آموزی و حتی 
از ظرفیت کانون های  مســاجد و کانون های 
پرورشی کودکان اســتفاده می شود.رییس 
اداره فرهنگــی و هنری آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: با دایر شدن دبیرخانه 
اوقات فراغــت تابســتان در اداره فرهنگی و 
هنری معاونت پرورشــی با یک هم افزایی و 
انسجام، این برنامه ها عملیاتی می شود.وی 
یادآور شد: بر این اساس از هفته آخر خرداد 
برای دانش آمــوزان دوره ابتدایــی و از هفته 
اول تیر بــرای دانش آموزان دوره متوســطه 
به مدت هشــت هفته تا هفته اول شــهریور 
پایگاه های اوقات فراغــت فعال خواهد بود.

شکری خاطرنشــان کرد: تالش می شود تا 
پس از ۲سال برگزاری مجازی فعالیت های 
تابستانه، امسال به صورت حضوری و با جدیت 
فعالیت های اوقات فراغت در اســتان دنبال 
شــود.وی ادامه داد: یکی از اهــداف مهم در 
پیش بینی و اجرای برنامه های اوقات فراغت، 
کاســتن دغدغه های خانواده هــا و هدایت 
فرزندان شــان در  محیط های ایمن اســت. 
در برنامه ریزی برای دانش آمــوزان توجه به 
این مهم ضروری اســت که آنها سرمایه های 

گران بهای جامعه هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: با حفر چاه های غیرمجاز و پمپاژهایی بیش از ظرفیت آبخوان بدون هیچ گونه کنترلی، توسعه ناپایدار ایجاد کردیم که 
تخلیه این آبخوان ها بحران فرونشست زمین در اصفهان را تشدید کرده است.بهرام نادی  با تاکید بر اینکه برداشت آب های زیرزمینی و تخلیه آب از مخازن آب زیرزمینی 
)آبخوان( از بیشترین عوامل فرونشست در استان اصفهان است، اظهار کرد: حفر سه هزار و ۶۰۰ حلقه چاه ثبت شده در محدوده شهری اصفهان و تداوم تخلیه آب در دشت 
اصفهان-برخوار موجب بحران پدیده فرونشست زمین در حوضه آبریز زاینده رود شده است.وی ادامه داد: تعدادی از این چاه ها با مجوز حفاری برای کشاورزی، تامین 
آب شرب برخی مناطق و صنعت استفاده می شود اما با حفر چاه های غیرمجاز و پمپاژهای بیش از ظرفیت آبخوان بدون هیچ گونه کنترلی، توسعه ناپایدار ایجاد کردیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان تاکید کرد: تغذیه نامناسب آبخوان به سبب جریان نداشتن مداوم زاینده رود از سال ۱۳۷۹، نبود تخصیص ۱۷۶ میلیون 
مترمکعب حقابه ساالنه تاالب گاوخونی و کاهش میزان بارندگی، انتقال ساالنه ۸۰ تا ۹۰ میلیون مترمکعب آب زاینده رود به خارج دشت به میزان تقریبی دو میلیارد مترمکعب 
بدون انجام الزامات ورودی آب به زاینده رود همچون تونل سوم کوهرنگ موجب افت سطح آب های زیرزمینی و در نتیجه سبب بروز مشکالت عدیده ای از جمله تخریب 
محیط زیست، آسیب به کشاورزی، خواهد شد.وی با اشاره به کاهش سه میلیارد مترمکعب آب های زیرزمینی اصفهان-برخوار، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۶۱ تاکنون با 
وجود تغذیه آبخوان و جریان مقطعی آب زاینده رود شاهد افت متوسط یک متر طی سال در سطح آب زیرزمینی دشت اصفهان-برخوار بوده ایم و با تداوم تخلیه آب و 

تغذیه نشدن آبخوان، به هیچ وجه امکان برگشت به شرایط اولیه را نخواهیم داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد:
تخلیه آبخوان ها، بحران فرونشست در اصفهان را تشدید می کند

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظــر دارد، نسبت به فروش یک قطعه 
از امالک خود شامل شــش دانگ عرصه و اعیان انبار به مســاحت کل ۱۳۴۹۳/۸ متر مربع )۱۸۰۰ متر اعیانی سوله و ۸۰ متر 
مربع ساختمان اداری با دیوارکشی و محوطه سازی( واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، جنب دبیرستان شبانه روزی از 
طریق برگزاری مزایده عمومی یک مر حله ای و در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از »دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشــنهادی« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت 
 عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند.
۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: ۲۰۰۱۰۰۱۵۵۳۰۰۰۰۰۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲

۲- نام ونشــانی مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی استان اصفهان به آدرس: اصفهان شــهرک امیریه روبروی 
خیابان پنجم

۳- هزینه خرید اســناد مزایده: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام می گیرد.

۴- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ لغایت ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶
۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد، بارگذاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵

 الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۳۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
۶- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ ساعت ۹ صبح در سالن جلسات استان می باشد.

۷- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ ۶/895/000/000 ریال می باشد که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شــبای IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه 

واریز ۳۰ کاراکتری ۳۰۱۰۳۹۷۶۱۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد.
۸ آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در مزایده )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، 
می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته وممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ به حراست / 

دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
۹- شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۷۷( منع قانونی دارد.

* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ ) در روزهای 
اداری و در ساعات اداری، از تاریخ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ لغایت پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ بازدید نمایند.

 ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با شــماره تلفن: ۳۷۸۱۱۰۷۰- ۰۳۱ به آدرس اینترنتی شــرکت
 www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

- شماره تماس پشتیبانی ســامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱ )تماس با دفتر ثبت نام در ســامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان به شماره ۰۹۱۳۲۰۷۴۴۲۷(

            آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای- نوبت اول

فروش یک قطعه از امالک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانم الف:1333474

چاپ دوم



مدیرعامل سابق یکی از باشگاه های لیگ برتری به دنبال بازگشت به ورزش است.یکی از مدیران سابق فوتبال که مدتی است خانه نشین شده، رایزنی های 
متعددی را با برخی مسئوالن در وزارت صمت انجام داده تا شاید بتواند دوباره به عرصه باشگاه داری ورزشی برگردد.نکته قابل توجه درباره این مدیرشناخته 
شده این است که او تابعیت کشور کانادا را دارد و در شرایطی که فعالیت های اجرایی برای مدیران دو تابعیتی ممنوع شده برای بازگشت به ورزش و به خصوص 
مدیرعاملی یکی از تیم های لیگ برتری تالش می کند.از طرف دیگر این مدیر سابق فوتبال باید به زودی به دلیل نبود شفافیت در برخی اسناد مالی باشگاه 
سابقش در دستگاه های مربوطه پاســخگو باشــد. با این حال او بی توجه به این موضوع در حالی رایزنی برای بازگشت به ورزش کشور است؛ اتفاقی که رخ 

دادنش اگرچه محال به نظر می رسد، اما می تواند تبعات سنگینی برای نهادی که او را به خدمت می گیرد، به دنبال داشته باشد.

تالش های عجیب مدیر دوتابعیتی برای بازگشت به فوتبال!
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کاپیتان رئال مادرید خالکوبی خود را اصالح کرد!
مارسلو پس از ۱۶ فصل از رئال مادرید جدا می شــود. حاال این بازیکن در صفحه اینستاگرامش 
با بیش از ۵۶ میلیون دنبال کننده ویدئوی جالبی از اصالح یکی از خالکوبی هایش منتشر کرده 
است. در حقیقت در این خالکوبی، مارســلو روی ران پایش تصویر جام قهرمانی اروپا را حکاکی 
کرده بود که زیر آن سال های قهرمانی خود یعنی ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۶ ، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را نوشته بود. مارسلو 
حاال سال ۲۰۲۲ را هم به این خالکوبی اضافه کرده تا خالکوبی خود را آپدیت و تکمیل کند. وی در 

توضیح این ویدئو نوشته است:»خالکوبی قطعا نیاز به اصالح داشت.«
لوکاس وازکز، دفاع راست رئال مادرید با شوخی برای وی کامنت گذاشته است:»فقط پنج تا؟« 

و این گونه برای رقبای رئال مادرید که جام های بسیار کمتری داشته اند، کری خوانده است.
 

مقصد جدید»پوگبا« مشخص شد
وبسایت گل تایید کرد که پل پوگبا، ستاره سابق منچستریونایتد، در پنجره نقل وانتقاالت تابستانی 

قطعا به یوونتوس خواهد پیوست.
با وجود شایعات اخیر مبنی بر اینکه پل پوگبا ممکن است از پیوستن به یوونتوس منصرف شده 
و مسیر باشگاهی دیگر را در پیش گیرد، وبســایت گل اعالم کرد انتقال پوگبا به یوونتوس قطعی 
است و ستاره سابق منچســتریونایتد، شــش ســال بعد از جدایی از بیانکونری به این باشگاه 

ایتالیایی بازخواهد گشت.
پوگبا که اخیرا با منقضی شدن قراردادش منچستریونایتد را ترک کرده به زودی به عنوان بازیکن 

آزاد راهی تورین خواهد شد تا پیراهن یوونتوس را به تن کند. 
وبســایت گل در خبری اختصاصی اعالم کرد انتقال پوگبا به یوونتوس ماه آینده میالدی رسمی 

خواهد شد. 
 

»آ اس  رم« فقط چند روز دیگر صبر می کند
آاس رم آماده فروش نیکولو زانیولو با مبلغ ۵۰ میلیون یورو اســت. یوونتوس، میالن و چند تیم 
از لیگ برتر انگلیس از جذب این وینگر ۲۲ ســاله اســتقبال می کنند؛ اما پیشــنهاد آنها با مبلغ 

درخواستی رم فاصله دارد.
به نقل از ایل تمپو؛ رم فقط چند روز دیگر برای فروش زانیولو صبر می کند و اگر پیشنهاد مناسبی 
از راه نرسد، آنگاه شرایط کامال تغییر کرده و فرآیند تمدید قرارداد او آغاز می شود. از قرارداد زانیولو 
با رم دو سال دیگر باقی مانده است. جالوروسی فقط در هفته های ابتدایی فصل نقل و انتقاالت 

با فروش زانیولو موافقت می کند تا فرصت کافی برای یافتن جانشین او در دسترس باشد.

گزینه دوم »لواندوفسکی« مشخص شد
آینده مهاجم لهستانی بایرن مونیخ همچنان مبهم اســت.به گزارش بیلد، روبرت لواندوفسکی، 
مهاجم بایرن مونیخ که خواهان جدایی از این تیم در تابستان امسال و پیوستن به بارسلوناست، 
در صورت عدم توافق بایرن مونیخ با بلوگرانا، پاریسن ژرمن را به عنوان هدف و مقصد بعدی خود 
انتخاب خواهد کرد و این یعنی مهاجم لهستانی حتی در صورت عدم پیوستن به جمع شاگردان 

ژاوی، تمایلی به ادامه همکاری با بایرن مونیخ ندارد. 
روبرت لواندوفســکی که تنها یک ســال از قــراردادش با بایرن مونیــخ باقی مانــده، بارها در 
مصاحبه های مختلف از پایان حضورش در آلیانز آرنا صحبت کرده و به طور علنی از تمایلش برای 
پیوستن به بارسلونا خبر داده است؛ با این حال، مدیران بایرن مونیخ به شدت با جدایی مهاجم 
 لهســتانی خود مخالفند و از او خواســته اند به قراردادش وفادار مانده و به بــازی برای این تیم 

ادامه دهد. 

گران ترین تیم فوتبال جهان تشکیل شد؛

هرچقدر پول بدی آش می خوری!
 CIES Football ســی آی ای اس امیرحسین صدر 
Observatory يا رصد خانــه فوتبال، با 
بررســی ١٠٠ بازيكن برتــر در سراســر جهــان، و  تخمیــن قیمت هر 
یک،گران ترین تیم جهان را در حال حاضر  با سيستم ٣-٣-٤ تشکیل 

داده است.
کیلیان امباپه پیشــتاز و گران ترین بازیگر این تیم اســت. به همراه او، 
وینیســیوس جونیور و ارلینگ هالند، خط حمله مرگبار و گران بهایی را 
شکل  داده اند. مجموع ارزش این خط حمله ٤٦٥ میلیون است و مجموع 

ارزش گران ترين تیم و یازده بازيگر جهان به رقم ١.١٦ میلیارد می رسد.
لیگ برتر با چهار ستاره از ۱۱ ستاره، بیشــترین بازیکنان این تیم را دارد 
و منچسترسیتی، قهرمان فصل ۲۲-۲۰۲۱ انگلســتان، با روبن دیاس، 

ژائو کاستلو و فیل فودن بیشترین عضو این تیم خیالی و قیمتی است.
ترنت الکساندر-آرنولد، مدافع راست لیورپول و از عناصر کلیدی در فصول 
اخیر در تیم یورگن کلوپ، بازیکن دیگری از لیگ برتر انگلیس است که با 

ارزش ۷۵ میلیون پوند وارد این تیم شده است.
 CIES ارزش بازيكنان را با معيار، سن، نقل و انتقاالت بازیکنان، دستمزد، 
عملکرد باشگاه در رقابت های مختلف، نوع قرارداد و مدت زمان باقی مانده 

از قرارداد، محاسبه كرده است.
 پس از قرارداد جدید امباپه با دســتمزد ٦٥٠ هزار پوندی که اخیرا برای 
ماندن در پاری سن ژرمن امضا کرد و قید قهرمان اروپا را زد و در این بین 
حال تمامی افراد ذی نفع در  رئال مادرید را به هم زد و موجب اعتراضات 
وسیعی شــد، جایی برای بحث در مورد گران ترین بازیکن جهان باقی 

نگذاشت.
امباپه توسط CIES با امضای قرارداد سه ساله جدید ١٧٥.٧ میلیون پوند 
ارزش گذاری شده است و وینیسیوس جونیور برنده مدال لیگ قهرمانان 
اروپا امسال، پس از جوان فرانسوی با ۱۵۸.۴ میلیون پوند در رتبه دوم 
قرار دارد. هالند که با قراردادی به ارزش ۵۱ میلیون پوند در تاریخ یکم ژوئن 
رسما از بوروسیا دورتموند به منچسترسیتی پیوست، بهترین خط حمله 

اروپا را با قیمت ۱۳۰ میلیون پوند تکمیل می کند.
این تیم قیمتی یک عضو قدیمی و جدید از تیم قدیم و جدید هالند هم 
دارد.جود بلینگهام با هالند در دورتموند  همبازی بــود. پس از انتقال از 
بیرمنگام سیتی به آلمان در سال ۲۰۲۰، جایگاه خود را در این تیم به دست 
آورد و افزایش ارزش او با استعدادی که نشــان داده است جای شکی 
باقی نمی گذارد. این بازیکن ۱۸ ســاله که امیــد دارد تیم ملی انگلیس 
را برای جام جهانی قطر در اواخر امسال همراهی کند، ۱۱۵ میلیون پوند 
ارزش گذاری شده و او را به یکی از سه هافبک با ارزش برتر فوتبال جهان 

تبدیل کرده است.
فیل فودن، یکی از هــم تیمی های جدید هالنــد و همچنین هم تیمی 
بلینگهام در تیم ملی انگلیس نیز در این تیم جای دارد. پدری، فوق ستاره 
بارسلونا و برنده جایزه کوپای فرانس فوتبال در سال ۲۰۲۱، جایزه ای برای 
بهترین بازیکن زیر ۲۱ ســال در این تیم جای داده است. CIES به این 

بازیکن ۱۹ ساله ارزشی معادل ۱۱۶ میلیون پوند داده است.
لیگ برتر در این تیم با چهار بازیکن از ۱۱ نفر، از دیگر لیگ ها برتری دارد. 
بوندسلیگا آلمان ۳، اللیگا و لیگ یک فرانسه با دو بازیکن تیم را تکمیل 

کرده اند.
در خط دفاعی، اعتبار و ارزش با نامزدی ۳ بازیکن به لیگ برتر انگلیس 

رسیده است.
بر روی کاغذ و در دفاع راست »الکساندر-آرنولد«، بازی ساز لیورپول قرار 
دارد با ارزش ۷۵ میلیون.»روبن دیاس« با ارزش ۹۴ میلیون پوند مدافع 
میانی اســت، در حالی که هم تیمی او »ژائو کانسلو« که خود را به عنوان 
یکی از بهترین مدافعان کناری فوتبال انگلیس معرفی کرده اســت، با 

ارزش ۶۹ میلیون به او می پیوندد.
برای جلوگیــری از  حضور کامل لیــگ برتر در این دفــاع چهار نفره، 
»جوسکو گواردیول« ســتاره RB الیپزیگ اســت.طبق گزارشات، این 
بازیکن  کروات هدف خرید تابستانی منچستریونایتد، چلسی و تاتنهام 

اســت، یکی از مدافعان در حال ظهور اروپاست. گواردیول، ۲۰ ساله، ۸۵ 
میلیون پوند ارزش گذاری شده است  و بدون بند خرید در قراردادش که 

در سال ۲۰۲۶ منقضی می شود، ارزش او انکار ناپذیر است.
دروازه بان این تیم، قهرمان یورو ۲۰۲۰ ، »جانلوئیجی دوناروما« شماره 
یک پی اس جی است.آلیســون بکر از لیورپول و ادرســون از منچستر 
ســیتی تا حدی از دوناروما فوق ســتاره ایتالیایی با ارزشی معادل ۶۳ 
میلیون پوند، فاصله دارند.دوناروما به عنوان بهترین دروازه بان سال لیگ 
یک فرانسه انتخاب شد، با وجود  انجام تنها ۱۷ بازی. با سن ۲۳ سال، 
انتظار می رود در سال های آینده خود را به عنوان بهترین دروازه بان اروپا 

و جهان معرفی کند.
ارقام باور نکردنی اســت و بازار در دست از ما بهتران است. این یازده نفر 
فقط مشتی از خروار است. انصافا همگی بازیکنانی هستند که سرشان 
به تن شــان می ارزد، اما بی اختیار به این فکر می کنم؛به وقت و به جا، 
مکان مناسب و زمان مناسب، جوانان مســتعدی که هیچگاه شانسی 
به دست نیاوردند تا در جایی باشند که قرار است چیزی خوبی رخ دهد. 
شاید نامش خوش شانسی باشد و کسب منفعت به دلیل شرایط و نه 
شایستگی. اگر نخبه ها را گلچین کنیم از این دست در لیگ های سراسر 
اروپا به وفور به چشم می خورد. بازار شلوغ است و  جای سوزن انداختن 

نیست، ولی مثل »همیشه« هر چقدر پول بدی آش می خوری.

خبر روز

پنجره پرسپولیس دوباره بسته شد!
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم مرتبط با پرونده شکایت باشگاه شهرخودرو از پرسپولیس 
به خصوص در ارتباط با حکم کمیته تعیین وضعیت فدراســیون را صادر کرد.بر اساس اعالم کمیته 
انضباطی ، پیرو نشست اعضای این کمیته در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ با توجه به اعطای فرصت حضور و 
ارائه الیحه دفاعیه، کمیته پس از بررسی محتویات پرونده و تبادل نظر و با اعالم ختم رسیدگی اقدام به 
صدور رای کرد.بر این اساس در خصوص تخلف باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر استنکاف از اجرای 
حکم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، باتوجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله اعالم کمیته تعیین 
وضعیت و عدم اجرای مفاد دادنامه قطعی صادر شده و با توجه به دفاعیات غیرموجه باشگاه مذکور 
کمیته انضباطی با وجود اعطای مهلت و انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ اعمال مجازات و عدم جلب 
رضایت از محکوم له، پرونده باشگاه شهر خودرو بابت بدهکاری در ظرف این مدت زمان تخلف باشگاه 
یاد شده محرز و مسلم تشخیص داده شد و باتوجه به مجازات های مقرر در بند ب ماده ۸۹ و مواد ۱۱۸ 
و ۱۱۹ از مقررات انضباطی ، باشگاه پرسپولیس تهران از ثبت نام بازیکن جدید تا زمان تسویه حساب 
نهایی محروم می شود. رای صادره قطعی و قابل اجرا بوده و فقط  نزد دادگاه بین المللی داوری ورزش 

)CAS( مستند به بند ۴ ماده ۸۹ مقررات انضباطی قابل اعتراض  است.
 

پاسخ قاطع »سیدجالل« به شایعات: 

نه خداحافظی می کنم، نه با ملوان صحبت کرده ام!
کاپیتان تیــم فوتبال پرســپولیس گفت: طی روزهــای آینده با درویــش و گل محمدی صحبت 
می کنم و از فوتبال خداحافظی نخواهم کرد.سیدجالل حســینی بعد از افتتاح مجموعه ورزشی با 
سرمایه گذاری خودش در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: از حضور دوستان خوبم مثل خوردبین، 
آخوندی، درویش وکریم باقری در مراســم افتتاحیه تشــکر می کنم و خدا را شکر این مجموعه 
افتتاح شد.وی افزود: آخوندی و جوادی قول دادند که در این راه کمک کنند. کرونا شرایطم را سخت 
کرده بود؛ اما دوستان خوبی داشتم که در این راه به من کمک کردند. امیدوارم برای ورزش بتوانیم 
قدم های بهتری برداریم.حسینی در مورد ادامه حضورش در پرسپولیس و یا حضور در ملوان گفت: 
از روزی که لیگ تمام شد تا همین امروز دنبال کار مجموعه بودم و به زودی با درویش و گل محمدی 
صحبت می کنم.وی در مورد اینکه از فوتبال خداحافظی می کنید یا نه و اینکه چقدر احتمال دارد به 
ملوان برود، گفت: اصال در مورد این مسائل صحبت نشده است. ملوان با مازیار زارع و پژمان نوری 

تیم قدرتمندی ساخته و شرایط بسیار خوبی دارند.
 

تنها ترس مدیران استقالل از انتخاب »گابریل پین«
باشگاه استقالل در حال بررسی انتخاب گابریل پین به عنوان سرمربی است.باشگاه استقالل پس 
از جدایی فرهاد مجیدی با گزینه های مختلفی برای سرمربیگری استقالل وارد مذاکره شده ولی 
هنوز با هیچ کدام به توافق نهایی رسیده اســت. در این بین گزینه های ایرانی چندان مورد استقبال 
هواداران قرار نگرفته اند و مذاکره با گزینه های خارجی هم روند کندی داشته است.باشگاه استقالل 
در شرایط فعلی نگاه جدی به انتخاب گابریل پین به عنوان سرمربی دارد و معتقد است مرد ایتالیایی 
می تواند روند مثبت این تیم را حفظ کند؛ اما مشکل اصلی انتخاب یک دستیار ایرانی برای پین است 
و هنوز گزینه مناسبی پیدا نشده است. پین در دوران حرفه ای خود همواره دستیار بوده و تنها در یک 
مقطع دوساله سرمربی تیم زیر ۱۹ساله پارما بود. همین امر باعث شده نسبت به اتوریته و توانایی 
مدیریت این مربی ایتالیایی تردیدهایی وجود داشته باشد و حضور یک مربی ایرانی کنار او هم به 
همین دلیل خواهد بود چرا که مدیران استقالل از نظر فنی اعتقاد ویژه ای به پین دارند و از نقش مهم 
او در موفقیت های استقالل آگاه هستند.در شرایط فعلی اگر مدیران استقالل بتوانند برای انتخاب 
یک گزینه ایرانی به عنوان دستیار پین به جمع بندی برسند، او را به عنوان سرمربی انتخاب خواهند 

کرد و نگاه مثبتی به سرمربیگری پین در استقالل وجود دارد.

مستطیل سبز

مدیرعامل ذوب آهن:

قیمت بازیکنان به صورت 
نجومی زیاد شده است

مدیرعامل ذوب آهن می گوید رقابت با برخی از 
باشگاه های دولتی برابر نیست.علیرضا احسانی 
درباره عملکرد تیم ذوب آهن در ســال گذشته 
اظهار کرد: ذوب آهن چندین ســال بد را پشت 
سر گذاشته بود. باتوجه به این که مهدی تارتار در 
تیم سازی مهارت دارد، این مربی جذب شد و با 
تصمیم او اغلب بازیکنان جدا شدند و تعدادی 
از بازیکنان جدید لیگ برتر و لیگ یک را جذب 
کردیم. نیم فصل هم سعی کردیم هماهنگی را 
بیشتر کنیم و با تغییرات اندک در نیم فصل دوم 
نتایج بهتر شــد و در جدول به ثبات رسیدیم. 
امیدوارم بتوانیم برای فصل جدید نقاط ضعف 

را پوشش دهیم و نتایج بهتری کسب کنیم.
وی درباره جدایی خدابنده لو و تمدید و جذب 
بازیکنــان ذوب آهــن گفــت: خدابنده لو نیم 
فصل می خواســت برود و باتوجه به مشکالت 
شــخصی اش می خواســت در تهــران و کنار 
خانواده اش باشــد و نمی توانست در اصفهان 
بماند؛ اما به هر حال سعی کردیم او را نگه داریم 
و تا پایان فصل مانــد. اکنون هم در اردوی تیم 
ملی امید حضــور دارد و چند بازیکن  دیگرمان 
هم در این اردو حضور دارند. هنــوز نیامده اند 
تا با آن ها صحبت کنیم. دربــاره خدابنده لو به 
ما گفته اند با یک تیم قرارداد بســته است؛ اما 
نمی دانم چقدر صحت دارد. خودش هم چیزی 
به ما هنوز نگفته است.مدیرعامل ذوب آهن با 
بیان این که »در حال رایزنی برای جذب بازیکن 
جدید هستیم« گفت: ۴،۵ بازیکن برای پوشش 
نقاط ضعف مان جذب خواهیم کرد؛ اما قیمت 
بازیکنان آنقدر زیاد شده است که نمی دانیم چه 
می شــود. اطالعی ندارم که این مبالغ هنگفت 
استاندارد است و در ســطح فوتبال ماست یا 
خیر. قراردادهــا باید با یک منطــق افزایش 
پیدا کند و این قابل درک نیســت. شغل های 
کارگری حداقل ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده و 
باالترین دستمزد هم حتی نزدیک به دستمزد 
فوتبالیست ها نیست.نباید قیمت ها بیش از 
۳۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اما قیمت بازیکنان 

فوتبال نجومی زیاد می شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

افتتاح سالن تیراندازی 
کم نظیر باشگاه سپاهان

مراسم  افتتاحیه سالن تیر اندازی شهید 
محســن خزایی با حضور محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
پروین صالحی نماینده مردم مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی، محمدرضا 
ساکت مدیرعامل و... همچنین تعدادی 
از مسئولین نظامی و انتظامی شهرستان 
مبارکه در کمپ صفاییه باشــگاه فوالد 

مبارکه سپاهان برگزار شد.

باشگاه ســپاهان هم مثل استقالل دغدغه انتخاب 
ســرمربی دارد و تا زمانی که تکلیــف کادرفنی اش 
 مشــخص نشــود وارد بــازار نقــل و انتقــاالت

 نخواهد شد. 
پس از کناره گیری محرم نویدکیا از سپاهان، اخباری 
در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم مطرح شد 
و گزینه های مختلف داخلی و خارجی در گوشــه و 
کنار معرفی شدند.این در حالی است که توجه ویژه 
مدیران سپاهان معطوف به گزینه خارجی است و به 
همین دلیل فعال باید مربیان خارجی را از نیمکت تیم 

اصفهانی دور دانست.
در این میان گفته می شود فلیکس ماگات سرمربی 
اسبق بایرن مونیخ و شــالکه در رادار سپاهان قرار 
گرفته و ظاهرا باب مذاکرات نیز باز شده است. اما در 
اصفهان شایعه دیگری هم مطرح شده که از تمایل 

برخی از مســئوالن باشــگاه و کارخانه به استخدام 
کارلوس کی روش خبر می دهد. برخی از مسئوالن 
باشــگاه و هواداران متعصب ســپاهان که از نتایج  
نامطلوب تیم شان در چند سال اخیر و ناکامی های 
سریالی ناراحت و شاکی هستند برای برون رفت از 
این بحران جذب یک مربی صاحب ســبک را چاره 

کار می دانند. 
اگر فوتبال دوستان خاطرشان باشد در اواسط فصل 
گذشــته بحث حضور برانکو، ســرمربی سابق تیم 
ملی و پرسپولیس در تیم ســپاهان مطرح شد که 
البته با پاســخ منفی برانکو که سرمربی عمان است 

منتفی شد.
 با این حال دوباره نام مربی خارجی برای ســپاهان 
مطرح شــده و فقط هم ماگات نیست و بر اساس 
شــنیده ها، ســپاهانی ها خواهان همکاری با کی 

روش ســرمربی ســابق تیم ملی ایران شــده اند. 
کی روش که پس از پایان همکاری بــا ایران راهی 
کلمبیا و سپس مصر شد، در پی ناکامی مصری ها 
در کســب عنوان قهرمانی جام ملت های آفریقا و 
صعود نکردن به جام جهانی قطر به همکاری اش با 
مصر پایان داد و اکنون تیم ندارد. از این رو برخی از 
مسئوالن و هواداران سپاهان برای بازگشت تیم شان 

به اوج خواهان جذب کی روش هستند.

سرمربی تیم ملی ایران و مصر،  روی نیمکت سپاهان؟!
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 رییس ستاد سفر رییس جمهور به اصفهان از ۱۳ برنامه پیشنهادی

 برای سفر رییسی به این استان خبر داد:

 این یک سفر تشریفاتی نیست
رییس ستاد سفر رییس جمهور به اصفهان گفت: این سفر، کاری و قرار است عملیاتی باشد، الزم 
نیست هیچ بنر خاصی نصب و یا تشریفات ویژه ای در نظر گرفته شود؛ تمام تاکید خود را بر آشنایی 
وزیر با شهرستان خود بگذارید، هر وزیر را نه به چشم حوزه تخصصی کاری او، بلکه به چشم نماینده 

هیئت دولت در شهرستان خود ببینید.
محمد رضا جان نثاری در جلسه شورای اداری استان اصفهان، با تاکید بر اینکه برای سفر آتی رییس 
جمهور سه کلمه امن، ایمن و موثر را مالک قرار داده ایم، اظهار کرد: این سفر باید امن باشد تا خدایی 
نکرده به واســطه توطئه و دشمنی ها از نظر امنیتی مشکلی ایجاد نشــود، ایمن باشد، چون تعداد 
قابل توجهی برنامه قرار است برگزار شود و ایاب و ذهاب و ســالن همگی به صورت ایمن انجام یا 
انتخاب شود.وی ادامه داد: به هر حال در حین سفر قرار است دیدارهای مردمی هم انجام شود، در 
این دیدارها نباید به مردم بی اعتنایی شود؛ این سفر باید برای استان موثر باشد، ممکن است یک 
جمله یا حرف بیجا یا اشتباه، تمام نتایج سفر را تحت الشعاع قرار دهد، پس باید همه بخش ها با 
مدیریت استان هماهنگی الزم را انجام دهند.رییس ستاد سفر رییس جمهور به اصفهان با اعالم 
تشــکیل هفت کمیته برای انجام هر چه بهتر سفر ریاســت جمهوری خاطر نشان کرد: کمیته های 
پشــتیبانی، شهرســتان ها، امنیتی، هماهنگی مالقات مردمی معاونان وزیر در ادارات کل، اطالع 
رسانی، رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی و حراست، هماهنگی برنامه های مختلف این 

سفر را انجام خواهند داد.
جان نثاری اضافه کرد: برای دیدار مردمی رییس جمهور با کمک کمیته پشــتیبانی، به سالنی نیاز 
داریم که ظرفیت چند صد نفر را داشته و مجهز به رایانه باشــد، همین طور باید همه ظرفیت و توان 
شهرستان ها آماده باش و در اختیار میزبانی از هیئت دولت باشد، در این بین وزرای هیئت دولت 
تقسیم می شوند و به شهرستان های مختلف می روند؛ البته از پیش استانداری وزرای پیشنهادی 
خود برای هر شهرستان را به تهران اعالم کرده اســت.وی تاکید کرد: یک وزیر هر سه چهار ساعت 
در یک شهرستان خواهد بود، به هر حال اســتقبالی در بدو ورود انجام و  تجدید میثاقی با شهدای 
شهرستان در گلزارهای شهدا انجام می شود و ســپس نوبت به بازدید وزیر از بخش هایی می رسد 
که برای او تعیین شده است.رییس ستاد ســفر رییس جمهور به اصفهان با طرح این پرسش که 
ما چه چیزی می خواهیم به وزرا در شهرستان ها نشان دهیم؟ گفت: خواهش می کنم برنامه های 
حاشــیه ای و غیر ضروری برای وزرا نگذاریــد، ما باید چهره واقعی اســتان را از نظــر کمبودها و 
توانمندی ها نشان دهیم و ظرفیت های معطل مانده در شهرستان را برای وزیر مشخص کنیم، وقت 
وزیر را به امور بی خاصیت که سودی برای استان و شهرستان ندارد نگذرانید، چون همین وزیر بعدا 

در جلسه شورای اداری مواردی که مشاهده کرده را انعکاس خواهد داد.
جان نثاری با تاکید بر اینکه نتیجه موثر ســفر ریاســت جمهوری برای اســتان به هنر فرمانداران 
در شهرســتان ها بســتگی زیادی دارد، ادامه داد: فرمانداران، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه هر 
شهرســتان باید در این زمینه تالش کنند تا مصوبات خاص شهرستانی به خوبی در جلسه شورای 
اداری بازتاب پیدا کند.معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اعالم اینکه ۱۳ برنامه برای سفر 
آتی رییس جمهور به عنوان مصوبات پیشنهادی در نظر گرفته شــده است، اضافه کرد: البته بسته 
به اینکه این سفر یک روزه اســت یا دو روزه این برنامه ها قرار است به صورت مستقل و یا ادغامی 

مطرح شوند.
وی به برنامه های رییس جمهور در سفر آتی اشاره کرد و گفت: پس از استقبال از رییس جمهور در بدو 
ورود، برای ایشان دیدار مردمی، دیدار با علما و روحانیان، دیدار با کارآفرینان، دیدار با اقشار مختلف 
مردم، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دیدار با نخبگان بر سر مسائل خاص استان، بازدید از 
شهرک علمی و تحقیقاتی، بازدید از صنایع منتخب استان، دیدار با مراجع و حضرات آیات و شرکت 

در جلسه شورای اداری در نظر گرفته شده است.

به میزبانی کاخ چهل ستون، نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان های اصفهان و هرمزگان افتتاح شد؛

میراث ماندگار

همزمان بــا فرارســیدن روز جهانی صنایع  فرزانه افسرطه
دستی، نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع 
دستی استان های اصفهان و هرمزگان با حضور، مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
و دیگر مسئوالن شــهری اصفهان و هرمزگان در کاخ چهل ستون اصفهان 
برگزار شد. این نمایشگاه تا ۲۹ خردادماه دایر است.مرتضی نصوحی، دبیر 
هنرواره صنایع دستی اصفهان در آیین افتتاحیه نمایشگاه هنرهای سنتی و 
صنایع دستی بومی اســتان های اصفهان و هرمزگان اظهار کرد: پس از دو 
سالی که کشور درگیر شرایط کرونا بود، توسعه و ترویج صنایع دستی را در 
دستور کار خود قرار دادیم. با مشارکت همه سازمان ها و نهادهای مرتبط از 
جمله اداره کل میرات فرهنگی استان اصفهان، اتاق بازرگانی و اتحادیه صنایع 
دستی مجموعه رویدادهایی برای توسعه و ترویج صنایع دستی پیش بینی 
شد.دبیر هنرواره صنایع دستی از برگزاری کارگاه هایی آموزشی و عملیاتی با 
موضوعات تجارت، خالقیت و مالیات در حوزه صنایع دستی در نقاط مختلف 
شهراصفهان خبرداد و گفت: برنامه های جانبی هفته صنایع دستی در اصفهان 
شامل پخش های زنده آموزشــی در فضای مجازی برای مخاطبان است. 
همچنین، تجلیل از پیشکســوتان و هنرمندان صنایع دستی برای برخی از 
هنرمندان شاخص با حضور در منزل شان و در مهمانسرای عباسی انجام می 
شود.وی با بیان اهمیت طراحی زیوری در اصفهان توضیح داد: برای معنا 
بخشی به زیورآالت در خالل نمایشگاه صنایع دستی از زیورآالتی همچون 

اشک زاینده رود و دست بند جلفایی رونمایی خواهد شد. همچنین رونمایی 
از مجموعه »راسته ها« که زندگی نامه و آثار هنری بزرگان صنایع دستی و 
رسته های کاری آن ها را شرح می دهد، در خالل نمایشگاه صورت می گیرد.

نصوحی، نمایشگاه را از نظر اصالت بسیار غنی توصیف کرد و افزود: همکاری 
هنرمندان و فعاالن صنایع دستی در بندرعباس و اصفهان در برپایی نمایشگاه 
ارزشمند است و باید با ارتباطات شبکه ای به توسعه صنایع دستی کمک کرد. 

صنایع دستی دارای پتانسیل ارزش افزوده است
در ادامه، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
صنایع دستی را پاره تن فرهنگ نامید و با صحبت از دغدغه خود برای احیای 
رشته های هنری فراموش شده، اظهار کرد: در گذشته این شهر دارای بیش 
از ۲۰۰ نوع هنر دستی بوده ولی امروز متاسفانه کمتر از ۵۰ رشته باقی مانده 
است.وی دربیان اهمیت اقتصاد فرهنگی که فاقد آالیندگی و همینطور آب بر 
نیست، یادآور شد: صنایع دستی دارای پتانسیل ایجاد ارزش افزوده است 
و با نگاهی ویژه به اقتصاد فرهنگی می توانیم زندگی و زیست شهروندان را 
با شرایط حاضر استان و کشور منطبق سازیم. وی، وجه تمایز صنایع دستی 
آن روزگار و صنعت امروز را، تولید انبوه و تلفیق هنر و صنعت به دست انسان 
عنوان کرد و گفت: صنایع دستی و میراث به جای مانده را جزو فرهنگ و پاره 
تن هویت خود می دانیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اصفهان می تواند سهم ایجاد ارزش از حوزه صنایع دستی و هنر خود را 

ارتقا دهد و از این طریق درآمد کسب کند تا در نهایت شاهد شکوفایی اقتصاد 
فرهنگی باشیم.

 صنایع دستی، پایدار و همسو با محیط زیست
 ســعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان، برپایی نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی استان های 
اصفهان و هرمزگان را بخشی از مجموعه رویدادهای هفده گانه عنوان کرد و 
گفت:هدف ما تجمیع ذی نفعان این حوزه را در کنار هم است و آماده ایم از 
همه ظرفیت ها در حوزه های مختلف استفاده کنیم.وی افزود: پشتوانه ای 
که اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دســتی و شهر خالق دارد، فرصتی 
برای حفظ و گسترش و تبدیل شدن به پارادایم غالب در رشد شهری است 
که امیدواریم تحقق یابد و همه افراد مرتبــط با حوزه میراث فرهنگی، فنی 
حرفه ای، دانشــگاه ها و نهادهای مختلف، این الگوی رشد درون زا و کامال 

پایدار که با محیط زیست همسویی دارد را، توسعه دهند.

  هنر، عامل ماندگاری فرهنگ ایران
در ادامه، علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، هنرهای سنتی و صنایع دستی را همان خاکی توصیف کرد 
که از آن مستی فزاید، همان موسیقی که به اندازه سه هزار و صدسال در تمام 
کوی و برزن های یک تمدن فرهنگی به نام ایران جاری و ساری است و در 
هیچ عصری هم کمرنگ نمی شوند. وی گفت: همچنان، هنرهای سنتی و 
صنایع دستی ما با خون جگر و زحمت فراوان هنرمندان، هنوز حرف اول را در 
دنیا می زند.ایزدی از»عیسی بهادری، مدیر فقید هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان«نام برد و گفت: او از بزرگ ترین افرادی اســت که جا دارد هر زمان 
از عرصه فرش صحبت می کنیم از ایشان  هم به عنوان خالق نقوش فرش 
ایران زمین نام ببریم. بهادری برای ورود به عرصه صادرات فرش، طرحی را 
پایه ریزی کرد و بالفاصله شرکت های بزرگی در حوزه فرش به ایران وارد شدند 
تا در زمینه فرش و صادرات آن فعالیت  کنند و فرش اصفهان و نایین و دیگر 
شهرها به این واسطه شکل گرفت. وی در ادامه افزود: یکی از مشکالت امروز 
هنرهای سنتی و صنایع دستی ما این است که سلیقه جامعه هدف خود را 
گم کرده و درباره آن مطالعه نمی کنیم و یا تصور می کنیم که چون ما خوش 
مان می آید، دیگران  هم باید خوش شــان بیاید.ایــزدی همچنین با یادی 
از میرسیدعلی که در کوالب تاجیکســتان با نام شاه امیر شناخته می شد، 
گفت: از بدو تاسیس حکومت های ایرانی تا نادرشاه، ما همیشه در آرزوی 
کشورگشایی در سند و پنجاب و و بودیم، اما ماحصل آن کشورگشایی ها چه 
شد؟ وی با اذعان به اینکه هنرمندان به ما احتیاج ندارند، بلکه ما هستیم که 
برای حفظ ریشه ها و اصالت خود به آن ها محتاجیم و برای دچار نشدن به 
بی هویتی آن ها را مانند میخ هایی در زمین می دانیم تا به ما هویت دهند و ما 
قدرت آن را داشته باشیم که بگوییم کیستیم، تاکید کرد: هنرمند یعنی کسی 
که قدرت خالق بودن را از خالق خود یاد گرفته است، کسی که می تواند خلق 
کند و هم برای خودش هویت می سازد، هم برای سرزمین خود ماندگاری 

و مانایی خلق می کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در رأس 
تمام مطالبات از رییس جمهور  پایداری آب زاینده 
رود قرار دارد که الزم اســت با تدبیر دولت و مدیران 
آبی و استانی این مشکل رفع شــود تا به دنبال آن 
شاهد رفع چالش فرونشست زمین و آلودگی هوا 

در اصفهان باشیم. 
محمد نورصالحی با بیان اینکــه بعد از چندین ماه 
که برای ســفر رییس جمهور به اصفهان گمانه زنی 
می شــد، احتماال در پایان هفته جاری این ســفر 
انجام می شود، اظهار کرد: مسئوالن استان زحمات 
زیادی در طول ماه های گذشــته کشــیده و تالش 

کرده اند که بیشترین استفاده را از این سفر ببرند و 
امیدواریم آنچه از سفر دولت انتظار داشتیم نصیب 

اصفهان شود.
نورصالحی اضافه کرد: پیشــنهادی در قالب ۳۰ بند 
را در شورای اسالمی شــهر مطرح و به استانداری و 
نمایندگان مجلس ارسال کردیم، چالش ها و مسائل 
موجود به ترتیب اهمیت مطرح شده که امیدواریم 
مورد استفاده قرار گیرد.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکید کرد: در رأس تمام مطالبات از رییس 
جمهور، پایداری آب زاینده رود قرار دارد، الزم است 
با تدبیر دولت و مدیران آبی و استانی این مشکل و 
به دنبال آن چالش فرونشست زمین و آلودگی هوا 
در اصفهان رفع شود؛ همچنین طرح تکمیل سامانه 
دوم آب رسانی شــرب اصفهان نیز مد نظر است که 

این پروژه یک فاز اضطراری دارد که بر اســاس آن، 
باید ۱.۶ متر مکعب به شــبکه شرب اصفهان بزرگ 
تزریق شود، این در حالی اســت که تاکنون حدود 
۰.۶ این مقدار لحاظ شده است و تکمیل آن حمایت 

دولت را می طلبد.
وی اضافه کرد: قطار سریع الســیر اصفهان-تهران 
یکــی دیگــر از پروژه هایی اســت که وعــده آن از 
ســال های پیش از سوی رؤســای جمهور مطرح 
شده اســت، اما از مهرماه سال گذشته به علت نبود 
تضمین، ضمانت نامه ای که بانک مرکزی باید برای 
ســرمایه گذار صادر می کرد، متوقف شــده است. 
نمایندگان و اســتاندار برای فعال شدن این پروژه 
تالش فراوانی کردند که امیدواریم یکی از مصوبات 

سفر رئیس جمهور فعال شدن این پروژه باشد.

رییس شورای  شهر مطرح کرد:

 پایداری آب زاینده رود 
مهم ترین مطالبه شهروندان اصفهان از رییس جمهور

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان:

 300 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی
 در اصفهان فعالیت دارد

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر ۳۰۰ بــاب کتابخانه عمومی و 
مشارکتی در ۲۸ شهرستان استان اصفهان فعالیت دارد.حجت االســالم رمضانعلی معتمدی، در 
جمع کتابداران شهرستان اردستان، اظهار کرد: دیدار از نزدیک و چهره به چهره فضاهای بسیار خوبی 
را برای ما در حوزه سیاست گذاری و هدف گذاری کتابخانه های عمومی ایجاد می کند تا بتوانیم از 

دیدگاه های همکاران شهرستانی بهره مند شویم.
 وی افزود: اداره کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان حدود ۴۳۳ نیرو در ســطح اســتان دارد 
و برای اینکه بتوانیم به صورت مستمر از دیدگاه ها، نظرات و خالقیت های همکاران در شهرستان ها  
 اســتفاده کنیم یک نظام پیشــنهاداتی را در این اداره کل راه انــدازی کردیم تا بتوانیــم هر ایده و
  طرحی که در سطح شهرستان، استان و کشور مطرح می شود را بررســی و اگر قابلیت اجر داشته
  باشــد بــه کار ببندیم.مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهــان با بیان اینکه اســاس

  کار کتابخانه هــای عمومــی باید جــذب حداکثــری باشــد و اعضا را حفــظ و نگهــداری کند، 
 ادامه داد: همــکاران ما در شهرســتان های اســتان باید تالش کننــد تا خدمــت کتابخانه های

 خود را افزایــش دهند و از تک خدمتی به چند خدمتی تبدیل شــوند.معتمدی بر لزوم تشــکیل 
هیئت های اندیشه ورزی در کتابخانه های شهرستان تاکید کرد و گفت: اعضای فعال هر کتابخانه 
به همراه اعضا و معتمدان هر محله هیئت اندیشه ورز را تشکیل می دهند و تولید فکر و نظر در جهت 
جذب حداکثری می کنند. کتابخانه های استان باید از همه ظرفیت هایی که در شهرشان وجود دارد 

استفاده کنند.
 وی، ایجاد نشــاط در فضــای کتابخانه هــا را یکــی از راه های موثر جــذب حداکثــری عنوان و
  تصریح کرد: فضا و مبلمان کتابخانه ها باید به صورتی باشــد که مخاطــب را مجذوب خود کند که
  این موضوع باید توســط هیئت های اندیشــه ورز ایجــاد شــود.مدیرکل کتابخانه های عمومی

  اســتان اصفهان با بیان اینکه در اســتان ۳۰۰ کتابخانه عمومی و کتابخانه مشــارکتی وجود دارد، 
 افــزود: در ۲۸ شهرســتان اســتان، اداره کتابخانه وجــود دارد که همــکاران با اســتعداد و ذوق

 خاصی فعالیــت می کنند.معتمدی گفت: کتابخانه های عمومی در شهرســتان ها باید به ســمت 
برنامه هــای رویداد محور و مناســبتی حرکــت  کنند و مــردم را در رأس تمــام برنامه های خود 
 مشارکت دهند.وی با بیان اینکه طی هماهنگی های انجام شده قرار است با مشارکت شهرداری و

 حمایت انجمن های کتابخانه در هر شهرستان یک کتابخانه مرکزی ساخته شود، گفت: با توجه به 
اینکه کتابخانه مرکزی نیاز این شهرستان اســت، با حمایت های مسئوالن پیگیر ساخت کتابخانه 

مرکزی در اردستان خواهیم بود.

برای نخستین بار در اصفهان؛
معابر منطقه 11 به تصاویر شهدا مزین شد

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار در اصفهان، تمام معابر این منطقه به نام 
و تصاویر شهدا مزین شد.

حسن محمدحسینی اظهار کرد: منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ۵۳۰ شهید و بیش از یک هزار ایثارگر و 
جانباز به عنوان یادگاران دوران حماسه و نماد افتخار و شجاعت دارد که در راستای پاسداشت شهدای 

منطقه، تمام اسامی و تصاویر آنها روی معابر و خیابان های منطقه نصب شد.
وی با اشاره به عکس الله تابلوهای خیابانی در منطقه ۱۱ شهرداری، ادامه داد: این اقدام با همکاری 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان انجام می شود.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
مزین شــدن تمام معابر این منطقه به پاس قدردانی و احترام به مقام شهدا و خانواده آنها در حال 

انجام است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

استاندار اصفهان:

شهرستان ها با تمام توان در 
سفر هیئت دولت ظاهر شوند

استاندار اصفهان با بیان اینکه همه دستگاه ها 
تا پایان ســفر ریاســت جمهوری به اصفهان 
در حالت آماده باش هســتند، ادامه داد: این 
رویداد برای اســتان ما می تواند آغازگر فصلی 
برای کار و تالش جدید شــود. امروزه بسیاری 
از اعتباراتی که به اســتان ها تزریق می شود از 
ناحیه مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت 
اســت. اســتان ها باید برنامه ریزی و مطالعه 
و اولویت های اســتان خود را شناسایی  کنند.

ســیدرضا مرتضــوی اضافه کرد: شهرســتان 
به شهرستان، دســتگاه به دســتگاه نیازها را 
استخراج کنند کما اینکه در استان اصفهان نیز 
جلسات طوالنی در این زمینه برگزار شده و به ۸۰ 
هزارمیلیارد پروژه رسیدیم. وی با تاکید براینکه 
مصوبات تا آمدن قطعی رییس جمهور همچنان 
در حال جرح و تعدیل است، خاطر نشان کرد: 
معاونت عمرانی با همکاری معاونت سیاسی 
ارزیابی نهایی در بخــش مصوبات را در اختیار 
شهرســتان ها قرار می دهند؛ شهرستان ها در 
همراهی و استقبال از وزرا سراغ این پروژه های 
قطعی شــده نروند، این مصوبــات قطعی در 
حکم آورده های اســتان اســت. شهرستان ها 
باید در بخش های دیگر تالش بیشتری کنند؛ 
فرمانداران برای شهرستان ها باید دنبال کارهای 
ویژه تری باشند.وی با هشدار نسبت به غفلت 
از بخش های مسئله دار اســتان در سفر آتی 
ریاست جمهوری یادآور شــد: نمونه های این 
مسئله را در سفرهای استانی هیئت دولت های 
نهم و دهم هم داشتیم. برخی دستگاه ها توان 
استفاده از ظرفیت حضور وزیر یا معاون وزیر را 
ندارند. اصوال بخش هایی که زبان دارتر و پیگیرتر 
و نسبت به گرفتن حق مصرتر هستند در صف 
اول می ایســتند و مشکالت اساســی افراد و 
مجموعه های دیگر دیده نمی شود، این را باید 
برنامه ریزی کرد.استاندار اصفهان ادامه داد: الزم 
است دســتگاه های مختلف کمیته مشخصی 
برای پیگیری و بهره برداری حداکثری مطالبات 
سفر که البته معلوم نیست یک یا دو روزه باشد، 

تشکیل دهند.

عضو شورای اسالمی شهر:

سخنان نماینده بروجن در حضور رییس جمهور، غیرمستند و سخیف بود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: سخنانی که نماینده بروجن در حضور رییس جمهور مطرح کرد، سخیف، غیرکاشناسانه، غیرمستند و غیرعادالنه 
بود، در حالی که بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( نباید در صحبت های خود با دشمن مخرج مشترک داشته باشیم.محمدرضا 
فالح با اشاره به ســخنان نماینده بروجن در مجلس در حضور رییس جمهور، اظهار کرد: امام رضا )ع( فرمود »برترین بندگان خداوند کسانی هستند که 
رفتار نیکو و خداپسندانه ای داشــته و مهم ترین نقش را در ایجاد اتحاد و وفاق در امت اسالمی داشته باشند«. همچنین رسول اکرم )ص( نیز می فرماید 

»وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است«.
 از رهبر معظم انقالب اســالمی )مدظله العالی( نیز جمله زیبایی در مورد همدلی شنیده ام که می فرمایند »مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های 
مسلمان، هم میهن و محروم را با مشکالت و دردهای خود تنها نگذاشتن، به سراغ آن ها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آن ها دراز کردن است«.وی با 
بیان اینکه مطلع هستیم که دشمنان و منافقان به دنبال تفرقه بین اقوام ایرانی و استان ها هستند، ادامه داد: برخی از منافقان و حتی صهیونیسم به دنبال 

تجزیه استان های کشور هستند که امیدواریم این خواسته آن ها کماکان به ناکامی بینجامد.
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تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه گفت: فلسفه وجودی 
این شرکت، »شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر  برای خلق آینده بهتر است« که برای 
تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز  دارد  و یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار 
نیز حفظ محیط زیست به شمار می آید.حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگوی ویژه خبری سیمای استان 
اصفهان اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه تاکنون، سرمایه گذاری های زیادی 
برای به کارگیری فناوری های سازگار با محیط زیست نظیر استفاده از روش احیای 
مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در نظر گرفته شده است. استفاده از 
کوره های قوس الکتریکی برای تولید فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست 
را در پی دارد.وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، افزود: این 
شرکت از هر فناوری الزم برای کاهش مصرف انرژی استفاده می کند. اخیرا با همکاری 
کنسرسیوم محیط زیست استان اصفهان، درصدد اندازه گیری آلودگی محیط زیست 
منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا نقش صنایع به ویژه فوالد مبارکه در آلودگی منطقه 
مشخص شود. در همین راســتا با اجرای پروژه های زیست محیطی همین میزان 

آالیندگی نیز حذف خواهد شد.

سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان محیط زیست کشور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه، با فاصله 75 کیلومتری از شــهر اصفهان، کمترین آلودگی را برای این 
کالن شهر دارد. نکته قابل توجه این است که شهرستان مبارکه در طول سال، کمترین 
تعداد روزهای آلوده و نسبت به دیگر شهرستان های استان اصفهان، روزهای پاک 
بیشتری داشته است.وی با بیان اینکه کلیه خروجی های فوالد مبارکه با دستگاه های 
ســنجش کیفیت هوا توسط ســازمان محیط زیست کشــور به صورت آنالین رصد 
می شوند، گفت: اگر روزی فوالد مبارکه خارج از چارچوب استاندارد، دارای آالیندگی 

باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.

خنثی سازی آلودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های جدید
مدرسی فر با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست اقدامی پایان ناپذیر است، تصریح 
کرد: فوالد مبارکه به صورت مداوم در حال رصد فناوری های جدید و موثر برای کاهش 
آلودگی آب، هوا و خاک است و از آن ها بهره می گیرد. در همین زمینه، برای به حداقل 
رساندن گردوغبار ناشی از فعالیت های فوالدسازی، طرح جدیدی را به کمک مشاوران 
خبره و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی برای 
به روزرسانی وضعیت موجود در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین هر آنچه منجر به 
آلودگی محیط زیست شود از طریق روش های مختلف در فوالد مبارکه خنثی می  شود 
و به موادی بی خطر و قابل رهاسازی در محیط زیست تبدیل خواهد شد.وی با اشاره 

به اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی فوالد مبارکه برای کاهش میزان مصرف 
آب در فرآیند تولید ادامه داد: با اجرای این پروژه ها قطعا طی سال های آینده، میزان 

برداشت آب این شرکت از زاینده رود به صفر خواهد رسید.

استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از هدررفت آب
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: میزان 
برداشت فوالد مبارکه از آب زاینده رود، کمتر از یک درصد )حدود 0.7 درصد( میزان 
آب کل این رودخانه اســت؛ در حقیقت فوالد مبارکه آب موردنیاز خود برای تولید را 
به وسیله تصفیه پساب شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا 8 بار تامین می کند. 

به بیان دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد.
وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد مبارکــه جهت خنک کاری در روند تولید 
فوالد است، اذعان داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم حتی بخار 
آب در فرآیندهای خنک کاری اتالف شود، بلکه با استفاده از روش های هیبریدی، 

خنک کاری در مدار خشک صورت می گیرد.

حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار است
مدرسی فر با اشاره به اقدام زیست محیطی فوالد مبارکه در ایجاد فضای سبز از طریق 
کاشت گونه های کم آب بر در این شرکت بیان کرد: وسعت این فضای سبز بیشتر از 
حداقل میزان استاندارد تعریف شده بین المللی اســت و فوالد مبارکه برای آبیاری 
این فضااز پساب تصفیه شده شهرهای اطراف خود استفاده می کند.وی با اشاره به 
حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز و هوشمند عنوان داشت: فلسفه وجودی 
این شرکت، »شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده بهتر است« که برای 
تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز است و یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار نیز 

حفظ محیط زیست به شمار می آید.

کاربرد سرباره های فوالد مبارکه در راستای بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
مدیریت سرباره های حاصل از تولید فوالد اضافه کرد: 90 درصد از پسماند فوالدسازان 
را سرباره تشکیل می دهد که در حال حاضر سرباره ها در دنیا یک محصول تجاری به 
حساب می آیند که فوالد مبارکه نیز برنامه هایی جهت استفاده از این سرباره ها برای 
جاده سازی، تولید ســیمان، بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار با مجوز سازمان 
محیط زیست در آینده ای نزدیک دارد.وی با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد 
مبارکه، هر خودرویی که در این شرکت تردد می کند، باید دارای معاینه فنی معتبر باشد، 
متذکر شد: فوالد مبارکه در این راستا به کمک شرکت های دانش بنیان در تالش است 

تا از انرژی الکتریکی در خودروها استفاده کند.

در آخرین روز از دهه کرامت، کارکنان آبفای استان اصفهان میزبان پرچم متبرک 
آستان حضرت علی بن موســی رضا )ع( بودند.در مراسمی که به همت امور 
فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان و با حضور جمعی از مسئوالن و کارکنان این 
شرکت در مصالی امیرالمومنین)ع( برگزار شد، خادمان آستان قدس رضوی با 
گرداندن پرچم متبرک آستان حضرت علی بن موسی رضا )ع( زینت بخش این 
محفل نورانی بودند.حجت االسالم توسلی در این مراسم با تبریک فرارسیدن 
سالروز میالد امام هشتم شیعیان به ذکر فضائل آن امام رئوف پرداخت و گفت: 
ارادت و محبت اهل بیت )ع( باعث نجات انســان از عذاب جهنم می شود و 

حرکت در مسیر اهل بیت)ع( باالترین فخر ما در فردای قیامت است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با بیان اینکه حمایت از شرکت های 
دانش بنیانی که جــزو شــرکت های زیرمجموعه توکافوالد نباشــند از طریق 
صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر قابل انجام اســت، گفت: این شرکت 
آمادگی تاسیس یک صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر و تخصیص منابع آن 
برای شرکت های دانش بنیان را دارد.محمد بختیار نصرآبادی درباره حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان اظهار کرد: حمایت از این شرکت ها از چند طریق 
امکان پذیر اســت؛ اول حمایت هایی اســت که مجموعه حاکمیتی کشــور از 
این گــروه دارد که به حدود 100 عنوان می رســد. در این مورد به نظر می رســد 
مجموعه توکافوالد باید تالش کند فعالیت ها، محصول، فرآیندها یا تاسیسات 
مجموعه هــای زیرمجموعه خــود را تحت حمایت شــرکت های دانش بنیان 
قرار دهد. این اقدام در ســال جــاری رخ داده و در حال پیگیری اســت.وی 
افزود: بخش دیگر حمایت ها درباره شــرکت های دانش بنیانی است که جزو 
مجموعه های شرکت توکافوالد نیستند. بزرگ ترین حمایتی که می توان از این 
شرکت ها انجام داد، کمک به تامین مالی پروژه های آن هاست. تامین مالی 
این شرکت های دانش بنیان هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 

قابل انجام است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا گفت: این شرکت به عنوان بازوی 
مالی و اجرایی مجموعه توکا، آمادگی تاســیس یک صندوق سرمایه گذاری 

خطرپذیر و تخصیص منابع آن برای شــرکت های دانش بنیان را دارد.بختیار 
نصرآبادی تصریح کرد: چالش اصلی مجموعه توکافوالد در تاسیس صندوق 
ســرمایه گذاری خطرپذیر، پیدا کردن یک مدیر صندوق مناسب است. از آنجا 
که در این حوزه، منابع در اختیار مجموعه دیگری قرار می گیرد، مدیر صندوق و 
حساسیت آن نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از اهمیت بسیار 
باالتری نسبت به صندوق های سهامی یا درآمد ثابت برخوردار است. بنابراین 
مجموعه توکا باید از منابع داخلی خود برای مدیریت این صندوق سرمایه گذاری 
استفاده کند. شــرکتی که در این مجموعه می تواند چنین نقشی را ایفای کند، 
شرکت ســبدگردان آتیه توکاست که از نظر ســازمان بورس می تواند به عنوان 

مدیر صندوق فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مولفه در این صندوق ها، تجهیز منابع و مشخص 
شدن شرکت های سرمایه پذیر است. اگرچه اکنون آمادگی الزم برای تاسیس 
این صندوق وجود دارد؛ اما نمی توان زمان دقیقی برای آن اعالم کرد.مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا اظهار کرد: قطعا پس از تجهیز منابع و هنگام 
تخصیص سرمایه، گزینه های سرمایه گذاری مشخص و اولویت بندی خواهند 
شد. بی شــک اولویت مجموعه توکا شرکت هایی اســت که جزو حیطه های 
تخصصی شرکت فوالد مبارکه یا هلدینگ توکا فوالد و به صورت ویژه در حوزه 

فینتک قابل بررسی و طرح باشد.

در نیمه فروردین ماه شــاهد وضع عوارض صادراتــی روی محصوالت بخش 
معدن و صنایع معدنی و همچنین فوالد بودیــم. این مصوبه برای مدت زمان 
2 ماه اجرایی شد و آســیب هایی را به فعاالن صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل 
کرد. از آنجا که میزان تولید در برخی از زنجیره های فوالد کشور به مراتب بیش 
از نیاز داخلی به این محصوالت برآورد می شود، وضع عوارض یادشده منطقی 
نبود.مازاد مصــرف داخلی یک محصول باید به بازارهای جهانی صادر شــود. 
صادرات در چنین شرایطی به منزله حفظ استمرار تولید و امکانی برای توسعه 
اســت؛ بنابراین وضع هر نوع تعرفه ای روی صادرات، هزینه های فروش یک 
محصول در بازار جهانی را به شدت افزایش خواهد داد و باید منتظر اثرات منفی 
آن بر عملکرد تولیدکنندگان باشــیم.به عالوه آنکه واحدهای گوناگون فعال در 
صنعت فوالد کشور بسته به نوع فعالیت خود، شرایط متفاوتی دارند؛ بنابراین 
این اقدام اثرات متفاوتی بر عملکرد آنها خواهد داشت. درنتیجه صدور چنین 
حکم های کلی اشــتباه و حتی غیرمنطقی به نظر می رســد. باوجودی که این 
عوارض برای مدت زمان کوتاهی وضع شده بود؛ اما پیش بینی می شود تاثیر 
منفی بلندمدتی بر عملکرد تولیدکنندگان فوالد کشور داشته باشد. به ویژه آنکه 
فعاالن این صنعت طی ماه های گذشــته با رشــد قابل توجه بهای حامل های 
انرژی مصرفی صنایع و همچنین قیمت کک و زغال سنگ در بازارهای جهانی 
روبه رو بوده اند.توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در طول سال های 
گذشــته طرح های توســعه ای متعددی در زنجیره فوالد تعریف شده و برای 
افزایش ظرفیت تولید در این بخش برنامه ریزی شــده است؛ بنابراین انتظار 
می رود سیاست های حاکم بر این صنعت نیز حامی تولید باشند.در ادامه باید 
خاطرنشان کرد میزان سودآوری شــرکت های فوالدی با توجه به محصوالتی 
که تولید می کنند، متفاوت است. در مواردی شاهدیم که برخی از فوالدسازان 
به دلیل تولید یک محصول انحصاری، ســوددهی قابل توجهــی را ازآن خود 

می کنند؛ اما این موضوع نباید به عنوان معیار و اصلی برای سیاست گذاری در 
زنجیره فوالد شناخته شود. میزان سودآوری بسیاری از شرکت های فوالدی 
قابل بررسی است. بسیاری از این مجموعه ها بورسی هستند، درنتیجه حاشیه 
سود این شــرکت ها قابلیت ارزیابی دارد. به عالوه آنکه هدف از وضع عوارض، 
تنظیم بازار داخلی است؛ بنابراین می توان با نیازسنجی بازار داخلی، سهم هر 
تولیدکننده از تامین نیاز بازار تعیین شــود. حال اگــر تولیدکننده ای اقدام به 
صادرات بیش از سهمیه تعیین شده کرد، مشمول عوارض صادراتی می شود. 
بدین ترتیب از یک سو امکان تنظیم بازار وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، 
عملکرد و سوددهی تولیدکنندگان نیز تحت تاثیر منفی قرار نمی گیرد.توجه به 
این نکته ضروری به نظر می رسد که عوارض صادراتی نباید برای دولت، جنبه 
درآمدزایی داشته باشند. منابع درآمدی دولت از تولیدکنندگان در قالب انواع 
مالیات ها مشخص است. اما در طرح موردبحث، گویا هدف دولت آن بود که با 
وضع عوارض، بخشی از سود واحدهای تولیدی را ازآن خود کند. این سیاست 
اشتباه در حالی اعمال شــد که سوددهی شــرط تداوم تولید است. چنانچه 
یک واحد تولیدی از ســوددهی خوبی برخوردار نباشد، نمی تواند برای توسعه 
سرمایه گذاری کند.به عالوه آنکه ســود حاصل از تولید یا صادرات درنهایت به 
کشور بازمی گردد و صرف توسعه و تولید هرچه بیشــتر می شود و آثار مثبت 
ناشی از آن همچون افزایش تولید و اشتغال زایی درنهایت به نفع اقتصاد کشور 
خواهد بود. در حال حاضر و با توجه به سیاست های وضع شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هر روز بنیه مالی شــرکت های فوالدی بیش ازپیش 
کاهش می یابد. تداوم وضع این گونه مصوبات و انجام این گونه اقدامات مانع 
توسعه صنایع کشور است. بدون تردید این سیاســت ها حتی در نقطه مقابل 
فرمایشات رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر تولید قرار دارد و تجدیدنظر در 

آنها ضروری به نظر می رسد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا خبر داد:

حمایت »توکافوالد« از شرکت های دانش بنیان 

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

امنیت سرمایه گذاری در خطر

آبفای استان اصفهان؛ میزبان پرچم متبرک آستان حضرت علی بن موسی رضا )ع(

حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار

دوشنبه 23 خرداد  1401 / 13  ذی القعده 1443 / 13  ژوئن  2022 / شماره 3550

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

منبع: ایرنا

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

