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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

در حالی که مسئوالن استان می گویند امکان جاری بودن آب زاینده رود وجود ندارد، 
دغدغه  های جدی در مورد تامین آب  برای محصوالت کشاورزی همچنان پابرجاست ؛

نگرانی های دنباله دار

بازدید 17 هزار گردشگر 
نوروزی از سد زاینده  رود 

اصفهان

حضوری شدن کالس های 
درس دانشگاه های 
 اصفهان به صورت 

تدریجی انجام می شود

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان :

کاالهای اساسی ماه 
رمضان در استان اصفهان 

تامین شده است

یمنا
س: ا

عک

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشــاره به رشــد ۳۶ درصدی واردات 
گمرکات استان اصفهان در سال ۱۴۰۰، گفت: چین، آلمان و ترکیه بزرگ ترین 

وارد کنندگان کاال به اصفهان در سال گذشته بودند.
رسول کوهســتانی پزوه درباره واردات کاالاز طریق گمرکات استان اصفهان، 
اظهار کرد: سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تن کاال به ارزش ۶۴۷ میلیون و ۶۷۶ 
هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده  که از لحاظ وزنی ۱۱ 

درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: طی این مدت تشــریفات واردات از طریــق گمرک اصفهان ۶۹ 
هزار تن به ارزش ۴۳۰ میلیون و ۹۳۵ هزار دالر، گمرک اختصاصی مجتمع 
فوالد مبارکه ۴۰ هزار تن و به ارزش ۱۹۹ میلیــون و ۳۸۹ هزار دالر و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن ۷ هــزار تن و به ارزش ۱۷ میلیــون و ۳۵۳ هزار دالر 

بوده است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان عمده کاالهای وارداتی گمرکات اســتان 
اصفهان را ماشــین آالت خطوط تولیــد، اجزا و قطعات و مــواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در ســال ۱۴۰۰؛ ۱۸۵ میلیون دالر 
ماشین آالت و دستگاه های برقی، ۱۶۵ میلیون دالر ماشین آالت مکانیکی، 
۶۲ میلیون دالر چدن و آهن و فوالد، ۴۸ میلیون دالر وسایل نقلیه )کامیون( 
و اجزا و قطعات خودرو و  ۳۷ میلیون دالر مواد پالستیکی از طریق گمرکات 

استان اصفهان ترخیص شده است.
وی با اشاره به مهم ترین کشورهای صادرکننده کاال به مقصد گمرک اصفهان، 
تصریح کرد: طی این مدت چین ۲۰۲ میلیون دالر، آلمان ۱۰۷ میلیون دالر، 
ترکیه ۱۰۲ میلیون دالر، امارات متحده عربی ۵۳ میلیــون دالر و ایتالیا ۴۹ 

میلیون دالر مبدأ واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند.  
 کوهســتانی پزوه، میزان درآمد وصولی گمرکات استان اصفهان را ۹ هزار و 
۷ میلیارد ریال برشــمرد و گفت: طی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ درآمد ارسالی به خزانه 
توسط گمرکات استان اصفهان نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶ درصد 

رشد داشته است.
وی درباره تسهیالت گمرک، افزود: با ارائه بسته حمایت از تولید؛ پشتیبانی 
و مانع زادیی ها و با اطالع رســانی موثر آن و افزایش فعاالن مجاز اقتصادی 
)AEO( طی دو سال گذشــته از چهار شرکت در ســال ۹۸ به ۳۸ شرکت 

توانسته ایم تسهیالت متنوعی به آنها ارائه می کنیم.
وی توضیــح داد: در واحدهای تولیدی  اســتان پهناور اصفهــان، با  ایجاد  
۳۸ باب انبارهای اختصاصی زیر کلید گمرک )در ســال ۹۸، هشــت انبار 
اختصاصی داشتیم( هزینه های تخلیه، بارگیری، انبارداری، دموراژ همچنین 
زمان ترخیص مواد اولیــه واحدهای تولیدی به نحو چشــمگیری کاهش 

یافته است.

در سال 1400 ثبت شد؛

سهم 202 میلیون دالری چین در واردات کاال به اصفهان
معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت استان 

همدان از آغاز طرح ویژه برای لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی خبر داد.
مرتضــی بیدآبادی  اظهــار کرد: اســتان همدان بــه عنوان پایلــوت برای 
اجرای طــرح بازرســی انتخــاب شــده و در کل کشــور چهار اســتان به 
عنــوان پایلوت در اجــرای این طرح ویژه منتخب شــده کــه همدان یکی 
از آنهاســت و با هماهنگی مجموعــه تعزیرات حکومتــی و پلیس امنیت 
 این طرح اجرا می شــود که بازار بــرای عرضه محصوالت قاچــاق و تقلبی

 ناامن می شود.
وی افزود: اجرای طرح بازرســی از لوازم یدکی خــودرو از ۱۵ فروردین ماه 
و رصد در بازار آغاز شــده و اولویت بازرســی ها در حوزه باتــری و کمک فنر 

خودروهاست.
بیدآبادی با بیان اینکه اگر در کمک فنر خودرو مشــکلی پیش بیاید خودرو 
واژگون می شود، تصریح کرد: در اجرای این طرح کمک فنر خودرو به صورت 
ویژه مورد بازرسی قرار می گیرد و بازار را برای عرضه قاچاق محصوالت تقلبی 

ناامن می کنیم.
وی با بیان اینکه لوازم قطعات یدکی خودرو قیمت درج شده بر روی جنس 
ندارد، تصریح کرد: از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تولیدکنندگان قطعات لوازم یدکی 
موظف به درج قیمت بر روی کاالی مورد نظر شدند؛ اما در برخی موارد ممکن 
است جنس مورد نظر مربوط به گذشته بوده یا در انبار باشد و قیمت مشخص 
ندارد، بنابراین اگر شهروندان شــکایتی از قبیل گران فروشی داشته باشند 

می توانند به مجموعه صمت مراجعه کرده و اقدامات الزم را انجام دهند.
بیدآبادی از وجــود ۱۸ واحد تولید کننــده لوازم یدکی خــودرو در همدان 
خبر داد و گفت:  یکی از این واحدهای فیلتر ســرکان بــوده که تولید کننده 
قطعات خودرو اســت و به عنــوان یک رهبر در بازار محســوب می شــود 
همچنین در شــهرک صنعتی بهاران چندیــن واحد تولیــد کننده قطعات 
خــودرو داریم که نظــارت و بازرســی از آنهــا در این طرح انجــام خواهد 
 شــد همچنین در ســطح بازار از محصوالت و قطعات لــوازم یدکی خودرو

 بازرسی انجام می شود.

معاون بازرسی سازمان صمت استان همدان:

بازار برای لوازم یدکی خودروی تقلبی نا امن می شود

اصفهان در روزهای پایان 
هفته طوفانی خواهد بود؛

تنش بهاری

140 بقعه اصفهان میزبان کرسی های 
تالوت قرآن در ماه رمضان است

53 هزار مسافر نوروزی از 
فرودگاه اصفهان جابه جا شدند
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 فعالیت 700 شرکت فناور 
و دانش بنیان در استان اصفهان

کاهش 10 هزار میلیارد ریالی درآمد های 
مالیاتی چهارمحال

شور و شگفتی
7/5میلیون بازدید نوروزی از آثار تاریخی اصفهان صورت گرفت؛

5

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
فرماندهی انتظامی استان:

 با روزه خواری در
 خودرو، برخورد می شود 

نظر »علم الهدی« درباره نگاه به چهره مکشوفه زنان

نقل قول روز

خبرگزاری حوزه به نقل از امام جمعه مشهد نوشت: اگر فردی به قصد لذت به چهره مکشوفه یک زن نگاه کند و یا به صوت و لحن 
زنانه او گوش دهد، عمل او مشمول تجاوز است.
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»عمران خان« کماکان نخست وزیر است
بر اســاس بیانیه نهاد ریاست جمهوری پاکســتان، »عمران خان« تا زمان انتصاب نخست وزیر 
موقت در جایگاه نخســت وزیری به کار و وظایف خود ادامه خواهــد داد.»عارف علوی« رییس 
جمهور پاکســتان به توصیه »عمران خان« انحالل مجلس ملی را بر اساس مفاد قانون اساسی 
تایید کرده بود.به گزارش فارس، پیرو درخواســت نخســت وزیر پاکســتان از رییس جمهور این 
کشــور برای انحالل پارلمان، عارف علوی با این درخواســت موافقت کرد.بر اساس این گزارش، 
عارف علوی رییس جمهور پاکستان با درخواســت عمران خان نخست وزیر برای انحالل پارلمان 
این کشور موافقت و پارلمان پاکســتان منحل شد.نخست وزیر پاکستان لحظاتی پس از مردود 
اعالم شدن طرح عدم اعتماد به دولت، پیشنهاد انحالل پارلمان را به ریاست جمهوری این کشور 
پیشنهاد کرد. وی پس از پایان جلسه پارلمان از مردم خواست تا خود را برای انتخابات زودهنگام 

پارلمانی آماده کنند.

رهبر هنگ کنگ کناره گیری می کند
رهبر هنگ  کنگ که از تظاهرات علیه دولتش در سال ۲۰۱۹ جان سالم به در برد و بر اجرای»قانون 
امنیت ملی« سختگیرانه ای که مخالفان را سرکوب می کرد، نظارت داشت گفت که به دنبال دور 

دوم ریاست نخواهد بود.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کری الم، رهبر ۶۴ ساله هنگ کنگ در یک کنفرانس خبری 
عنوان داشت: ماه ژوئن امســال، من دوره پنج ســاله خود را به عنوان مدیر اجرایی هنگ کنگ 
به پایان خواهم رســاند و همچنین ۴۲ ســال خدمتم را خاتمه خواهم داد.ماه هاست که حدس 
و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه آیا او به دنبال دور جدیدی از ریاســت اســت یا خیر، وجود داشــته 
اســت اما وی با بیان اینکه تصمیم جدیدش به دولت مرکزی در پکن فرستاده شده و آن ها هم 
این تصمیم او را با »احترام و درک« پذیرفته اند، به تمام ایــن گمانه زنی ها پایان داد.اعتراضات 
گسترده ای علیه دولت او در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ انجام شد؛ تا جایی که حتی مردم خواستار 
استعفای او شدند. پکن در پاســخ به معترضان قانون امنیت ملی سختگیرانه ای را اعمال کرد تا 

معترضان را سرکوب کند.

طالبان ادعای »خلیلزاد« را رد کرد
طالبان با رد ادعای زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در دوره دونالد ترامپ در امور افغانستان 
در مورد عملی نشــدن توافق نامه دوحه اعالم کرد که این فرد هم اکنون هیچ جایگاه و پستی در 

کشور ندارد و نظرات وی شخصی است.
زلمی خلیلزاد در نشست امنیتی اسالم آباد ادعا کرد که طالبان در ایجاد ساختار سیاسی حکومت 
کنونی مطابق توافق نامه دوحه عمل نکرده اســت.وی در نشســت اســالم آباد افزون بر مسائل 
پاکستان به پیامدهای مثبت و منفی خروج آمریکا از افغانســتان اشاره کرد و گفت که حکومت 
کنونی در افغانستان خالف توافقنامه دوحه عمل کرده است.خلیلزاد در ادامه افزود: خروج آمریکا 
از افغانستان با برخی از گزینه های مثبت و منفی مواجه است و همه ما در آن نقش داریم، مثبت 
آن این است که جنگ در کشور پایان یافته است و حکومتی وجود دارد که همه افغانستان را اداره 
می کند؛ اما منفی آن نیامدن حکومت مشــروع بر اساس توافق که جنگ آمریکا را پایان بخشید 
اســت و باید از طریق گفت وگوهای میان  افغانان حکومتی به وجود می آمد که فراگیر می بود؛ اما 
چنین نشد.بالل کریمی، معاون سخنگوی امارت اسالمی با رد ادعای نماینده پیشین آمریکا در 
افغانستان گفت: خلیلزاد هم اکنون یک فرد عادی اســت و هیچ پست و جایگاه از طرف کشور و 
نهادی ندارد پس نظرات وی شخصی است و در حال حاضر تمام مسائل مطابق اصول و تعهدات 

در کشور جریان دارد.

اولین گام در برابر زورگویی عربستان با موفقیت برداشته شد؛

پیروزی تاریخی مقاومت یمن
طی هشت سال گذشته یمن مورد حمله ائتالف سعودی قرار گرفته بود؛ به 
گونه ای که کشور یمن در محاصره غذایی و دارویی شدیدی قرار گرفته بود.

اما این محاصره نه تنها یمن را محدود نکرد بلکه به یکی از قدرتمندترین 
تولیدکنندگان تسلیحات و پهپاد تبدیل شــد و توانست بعد از این مدت 
امارات را مورد هدف خود قرار دهد و تهدید به هدف قرار دادن تاسیسات 
مهم اقتصادی و گردشــگری این کشــور کند.اقدامات یمن از این جهت 
حائز اهمیت بود که از راه دور، بیش از ۱۳۰۰ کیلومتری توانستند ضربه ای 
به امارات بزنند و تجهیزات اقتصادی و سیاسی را که محور همه تالش های 
اقتصادی امارات است، مورد هدف قرار دهند که هدف گیری دقیقی بود 
و موجب کشته شدن شهروندان نشد.با این اقدام، ریسک فعالیت های 
تجاری در امارات افزایش یافته است. همچنین این اقدام تهدید عظیم 
بر صنعت گردشگری امارات است؛ زیرا در صورتی که انفجاری در امارات 
صورت بگیرد، گردشگران در سراسر دنیا از ســفر به این کشور خودداری 

می کنند.
چند روز گذشته هانس گروندبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن 
اعالم کرد که آتش بس بین دولت نجات ملی یمن و ائتالف سعودی برای 
دو ماه اجرا خواهد شد، در این راستا تمام عملیات نظامی تهاجمی زمینی، 
هوایی و دریایی متوقف خواهد شــد.نماینده سازمان ملل متحد در امور 
یمن تاکید کرد که موفقیت این ابتکار به تعهد مستمر طرف های متخاصم 
به اجــرای توافقنامه آتش بس بســتگی دارد. از این رو شــروط قرارداد 
آتش بس شامل تسهیل ورود ۱۸ کشتی حامل سوخت به بنادر الحدیده 
و اجازه دو پرواز از فرودگاه صنعا و به این فرودگاه در هفته اســت.محمد 
عبدالســالم، رییس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی و سخنگوی 
انصارا... یمن پیش تر گفته بود که ما از آتش بس اعالم شده توسط نماینده 

ویژه سازمان ملل در امور یمن استقبال می کنیم.
عربستان سعودی از ششم فروردین ماه ۹۴ در قالب ائتالفی از چند کشور 
عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده ای را 
علیه یمن _فقیرترین کشور عربی_ آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن عبدربه 
منصور هادی، رییس جمهور مســتعفی و فراری این کشــور به قدرت، به 
اهداف و زیادی خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.نهادهای 
وابسته به سازمان ملل متحد از جمله بهداشــت جهانی و یونیسف بارها 
هشدار داده اند که بر اثر ادامه حمالت متجاوزان به یمن، مردم این کشور 
با قحطی و بروز یک فاجعه انســانی که در قرن گذشته بی سابقه است، 

روبه رو هستند.
بسیاری از کارشناسان تشــدید حمالت اخیر ائتالف سعودی به یمن را 
ناشــی از شکســت این ائتالف در تحقق اهداف خود در یمن می دانند. 

سازمان ملل متحد ادامه درگیری در یمن و محاصره غیرانسانی این کشور 
را دلیل بروز قحطی و فاجعه انسانی بی سابقه در یک قرن گذشته می داند.

احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان در خصوص آغاز اجرای 
آتش بس دولت نجات ملی یمن و ائتالف سعودی اظهار می کند: به نظر 
می رســد اولین گام پیروزی را مقاومت یمن با رنج و مشکالتی که بدون 
دلیل ائتالف سعودی علیه مردم این کشور آغاز کرده بود با محاصره شدید 
دریایی، زمینی، هوایی، مواد غذایی و دارویی برداشت و توانست شرایط 
خود را به ائتالف ســعودی تحمیل کند.وی ادامه می دهد: آتش بس دو 
ماهه با ضمانت باز شــدن محاصره دریایی، هوایــی، زمینی و همچنین 
استمرار آتش بس در صورت رضایت طرفین از یکدیگر است.سفیر پیشین 
ایران در لبنان تصریح می کند: در حقیقت مقاومت یمن برای شکســتن 
محاصره توانســت یک گام بلند بردارد که این اقدامات را زیر نظر نماینده 
ویژه سازمان ملل انجام داد.وی اضافه می کند: در حال حاضر به صورت 
هفتگی دو پرواز شــامل مواد غذایی، تجاری و دارایــی در صنعا به زمین 
می نشــیند و به صورت مســتقیم کاالها در اختیار مردم قــرار می گیرد. 
همچنین اکنون اجازه ورود ۱۸ کشــتی حامل ســوخت جهت تخلیه در 
مخازن سوخت گیری یمن و بنادر الحدیده داده شده است.دستمالچیان 
خاطرنشان می کند: پیش بینی می کنم آتش بس بعد از دو ماه ادامه پیدا 

خواهد کرد، زیرا مقامات یمن اخیرا توانستند با ضربات خردکننده ای که 
ائتالف سعودی تصور آن را هم نمی کرد قدرت خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه یمن در حمله اخیر اســتراتژی ترکیبــی مهمی را به کار 
برد که دشمن از این اســتراتژی در حیرت ماند، می گوید: این استراتژی 
ترکیبی در نوع کاربرد سالح هایی از جمله موشک، قایق تندرو و پهپاد بود، 
همچنین در یک گستره جغرافیایی بسیار بزرگ، شمال، جنوب، شرق و 
غرب عربستان که بسیار پهناور است را هدف قرار داد و همچنین اقداماتی 
روی آب علیه کشتی های جنگی عربستان سعودی در دریای سرخ انجام 
داد.ســفیر پیشــین ایران در لبنان می افزاید: همچنین یمن تاسیسات 
زیربنایی متنوع اعم از نیروگاه برق، تاسیسات آب شیرین کن، تاسیسات 
نفتی و فرودگاه ها را بمباران کرد و مهم تر از همه اینکه این اقدامات از چشم 
رادارهای بسیار مجهز و پیشرفته آمریکایی و اسراییلی دور ماند.وی ادامه 
می دهد: پیش تر نیز که موشک و پهپادها وقتی به امارات در ابوظبی و دبی 
اصابت کرد، جهانیان تحلیل کردند که چگونه این موشک ها و پهپادها از 
چشم رادارها به دور مانده است. این یک موضع قدرت است که مقاومت 
یمن از خود نشان داد و دشمن را مستاصل کرد.دستمالچیان می گوید: 
عربستان بسیار تالش کرد که بتواند دستاوردی را از این جنگ برافروخته 
به دست بیاورد؛ اما هرچه بیشتر تالش کرد در باتالق خودساخته فرو رفت.

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی پشتیبان مقاومت بوده و خواهیم 
بود، گفت: در مرحله پسا بحران نیز جمهوری اسالمی 
ایران در کنار سوریه خواهد ماند.علی نیکزاد، با بیان 
اینکه در مرحله پســا بحران نیز جمهوری اســالمی 
ایران در کنار سوریه خواهد ماند، گفت: با تجربیاتی 
که داریم، در ســازندگی و بالندگی، در ســاخت زیر 
ساخت ها و در بازسازی ویرانه های جنگ تحمیلی بر 
کشور دوست و برادر سوریه، در کنار مردم این کشور 
خواهیم بود.نایب رییس مجلس شــورای اسالمی 
کشــورمان اظهار کرد: در مرحله پس از پیروزی در 
عرصه های سخت جنگ، باید شــاهد بازسازی در 

عرصه تجارت، اقتصاد و زیر ســاخت ها باشیم.وی 
با تاکید بر اینکه مردم و دولت ایران اسالمی در کنار 
ملت بزرگ و دولت سوریه ایســتاده اند، خطاب به 
مردم ســوریه خاطر نشــان کرد: بدانید شما حتما 
سوریه را بهتر از گذشــته خواهید ساخت.نیکزاد در 
ادامه تصریح کرد: ارتباط راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران و کشور دوست و برادر سوریه ناگسستنی است، 
هم دیدگاه های مشترکی در برابر تحوالت جهان داریم 
و هم در برابر استکبار جهانی و تحریم های ظالمانه، 
یکطرفه و ضد بشری آن در یک جبهه ایستاده ایم.وی 
با اشاره به اینکه توطئه گران علیه سوریه و جمهوری 
اســالمی ایران، باید از تاریــخ درس عبرت بگیرند، 

گفت: اگر شهدای واالمقام ســوریه و ایران، داعش 
ضد بشــر را نابود نمی کردند، االن اروپا و آمریکا در 
امنیت به ســر نمی بردند.وی با اشاره به ادامه گزینه 
مقاومت در برابر اســتکبار تصریح کرد: پشــتیبان 
مقاومت بوده و خواهیم ماند؛ جمهوری اسالمی ایران 
۴۴ سال است که مقاومت را تجربه می کند و به جرات 
می توانم بگویم، هیچ کس در دنیا حق چپ نگاه کردن 

و مقابله سخت با ایران را ندارد.

نایب رییس مجلس:

ایران در مرحله پسا بحران نیز کنار سوریه خواهد ماند

رییس جمهور با بیان اینکه امروز اراده جمهوری اسالمی ایران و قطر بر توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه استوار است، اظهارداشت: تهران از توسعه سطح روابط 
با دوحه در بخش های مختلف استقبال می کند و برداشــتن گام های بلند در راستای ارتقای هر چه بیشتر روابط دو کشــور را به نفع دو ملت و ملت های منطقه 
می داند.آیت ا...سید ابراهیم رییسی در پاسخ به تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به ظرفیت های 
گسترده در مسیر توسعه روزافزون سطح روابط و همکاری های دو کشور گفت: تهران و دوحه با فعال کردن تمامی ظرفیت های همکاری و ایجاد هماهنگی های 
نزدیک می توانند گام های موثری در راستای منافع دو ملت و برقراری ثبات و امینت در منطقه بردارند.رییس جمهور در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات 
جام جهانی فوتبال در قطر و آرزوی موفقیت برای این کشور در برگزاری این رویداد ورزشی مهم، خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در جهت 
برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر بازی های جام جهانی، در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر هرگونه مساعدت و کمک مورد نیاز را ارائه کند و اطمینان داریم 
با برنامه ریزی هایی که انجام شده، جهانیان شاهد بازی های خاطره انگیزی خواهند بود.»شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با تاکید 
بر اینکه کشورش بعد از مالقات و مذاکرات طوالنی دو کشور در دوحه بطور کامل به توسعه هرچه بیشتر روابط با تهران متعهد است، گفت: معتقدیم سفر جنابعالی 

در توسعه روابط برادرانه و استحکام همکاری ها از نقش مهمی برخوردار است.

چهره روزپیشنهاد »رییسی« به دوحه درخصوص جام جهانی

وز عکس ر

آخرین تالش های 
مکرون برای ماندن 
در سیاست فرانسه

ســخنرانی تبلیغاتــی »امانوئل 
جمهــوری  مکرون«رییــس 
فرانســه در جمع حامیانش در 
شهر پاریس در آستانه برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری 

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

 آمادگی رزم را با پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان
 تقویت می کنیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: تعیین شعار سال، برای ما حکم ابالغ و فرمان دارد و 
همگی ما مکلف هستیم با تالش جهادی، در عملیاتی نمودن این فرمان رهبر انقالب نقش آفرینی 
کنیم.سردار دریادار علیرضا تنگسیری اظهار کرد: امروز تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز سازمان 
نیرو های مسلح ساخت داخل و تولید ملی است و برخی از آن ها با همکاری شرکت های دانش 
بنیان صورت گرفته است؛ امســال هم با توجه به فرمان رهبر انقالب این همکاری ها و تعامالت 
بیشتر خواهد شــد.پیش از این ســردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران، آذر 
پارسال از همکاری ۱۴ دانشگاه اصلی کشــور با نیروی دریایی ســپاه برای ارتقای توان فناوری 

نظامی دریایی خبر داده بود.

نماینده مردم فالورجان:

استیضاح سه وزیر دولت در دستورکار مجلس قرار گیرد
نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: اســتیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده رســید، 
تقدیم شده اما اعالم وصول نمی شود.سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی در تذکر شفاهی به هیئت رییسه مجلس درباره استیضاح وزیران کابینه دولت سیزدهم، 
گفت: استیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده، تقدیم شده، اما اعالم وصول 
نمی شود؛ یکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگری وزیر صنعت، معدن و تجارت است که ما 
درخواست اجرای آیین نامه برای استیضاح این دو وزیر را داریم.وی تصریح کرد: همچنین بنده 
سوالی از وزیر تعاون داشته ام و مدت هاست که اعالم وصول شده، اما در دستورکار قرار نمی گیرد، 

بنابراین خواهشمند است این موارد برای رسیدگی در دستورکار مجلس لحاظ شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به من گفته اند نامه استیضاح 
وزیر بهداشت توسط نمایندگان امضا شده، بنابراین خواهشمند است هیئت رییسه به این موارد 

رسیدگی کند.

نظر »عمار حکیم« درباره گفت وگوهای ایران و عربستان و 
مذاکرات هسته ای

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: به نتیجه رســیدن مذاکرات ایران و عربســتان و مذاکرات 
هسته ای صلح منطقه ای را تقویت می کند.ســید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در 
گفت وگو با شبکه »الشرقیه« با اشاره به اینکه عراق بخشی از یک نظام بین المللی است که در آن 
تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد، عنوان کرد: تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای جاری بازتاب 
مثبت بر منطقه و امنیت آن خواهد داشــت و عراق هم بخشــی از این منطقه است.رهبر جریان 
حکمت ملی عراق تاکید کرد که به نتیجه رسیدن توافق هسته ای با ایران و موفقیت مذاکرات ایران 
و عربســتان و نیز مذاکرات کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس با سوریه همگی گام هایی 
است که صلح منطقه ای را تقویت می کند. این موضوع ربطی به دخالت خارجی ندارد، بلکه موضوع 
واقعیت های عراق در منطقه ای است که مانند هر کشور دیگری از آن تاثیر می پذیرد و در آن تاثیر 
می گذارد.حکیم همچنین درباره ســرانجام تشــکیل دولت در عراق تصریح کرد: همه نیروهای 
سیاســی نیروهایی پخته و بالغ هســتند که منافع عالی کشــور را در نظر می گیرند و سران شان 
خردمندی الزم را دارند و من به عملکرد آنها امیدوارم. اگر خدای ناکرده کار به ریختن خون بکشد 
ـ فکر می کنم حتما  ــ که البته هیچ نشانه ای از رسیدن به چنین وضعیتی در آینده دیده نمی شودـ 

مرجعیت عالی شیعه در نجف اشرف موضع خواهد گرفت.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تا ابد صبر نمی کنیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه 
دولت آمریکا در مورد موضوعات باقی مانده 
در مذاکرات وین  هنوز  تصمیم سیاسی خود 
را نگرفته است و سعی می کند که موضوعات 
باقی مانده را گروگان مسائل سیاست داخلی 
خود کند، گفت: ما ملت صبوری هستیم ولی 
تا ابد صبر نمی کنیم. اگــر آمریکا می خواهد 
توافقی حاصل شود باید تصمیم سیاسی خود 
را بگیرد.خطیب زاده درباره اعمال تحریم های 
جدید توسط آمریکا و وضعیت مذاکرات وین 
نیز بیان کرد: آمریکا از این اقدامات متناقض 
زیاد کرده اســت. آنچه در خصــوص یکی از 
هنرمندان ما رخ داد همه عزیزان آگاهی دارند 
این یکــی از نمونه ها از صدها هــزار نمونه ای 
اســت که طی ۴۰ سال گذشــته آمریکا علیه 
ملت ایران انجام داده اســت. آمریکا نشان 
داده از نظر واشنگتن همه چیز سیاسی است 
و هر زمان الزم بداند همــه ارزش ها را قربانی 
می کند که اهداف سیاســی خود را جلو ببرد. 
آن چه برایش مهم است سیاست هایی است 
که در واشــنگتن و در کاخ ســفید علیه ملت 
ایران فرمول بندی شــده است.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماسی ادامه داد: همه ما فراموش 
نکنیم آنکه امروز در مقابل ما قرار دارد دولتی 
نیست که به وظایفش عمل کند و می خواهد از 
ابزارهای قانونی استفاده کند که به وظایفش 
عمل نکند. آنچه در وین رخ می دهد به خاطر 
رویکرد آمریکاســت و آمریکا تالش می کند 
موضوعات باقــی مانده را گروگان مســائل 
داخلی خود کند و ایــران و ایرانی نمی تواند تا 
ابد صبوری کند. اگر آمریکا می خواهد توافقی 
داشته باشــد باید تصمیم سیاسی خود را در 

اسرع وقت بگیرد.

بین الملل
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قیمت آش و حلیم ماه رمضان اعالم شد
رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود افزایش هزینه های 
تولید، قیمت آش و حلیم ماه رمضان هم گران تر شده اســت، گفت: قیمت حلیم  بادمجان از ۴۰ تا 
۴۵ هزارتومان و قیمت آش قلمکار از ۲۸ تا ۳۲ هزارتومان تعیین شد.علی میزبانی اظهار کرد: سال 
گذشته نرخ حلیم ۳۳ تا ۳۵ و آش هم ۱۷ تا ۲۳ هزار تومان بود. تغییرات اعمال شده بر قیمت این 
اقالم غذایی، جزئی و با تایید اتاق اصناف و ســازمان صمت انجام گرفته است. علت این میزان از 
گرانی، به افزایش قیمت مواد اولیه مانند گوشت، روغن، حبوبات و کشک برمی گردد؛ به عالوه اینکه 
هزینه هایی مانند دستمزدها نیز افزایش یافته اســت.وی افزود: بر این اساس نرخ کمتر از موارد 
اعالم شــده با توجه به هزینه های مختلف، قابل پذیرش نیست؛ البته افزایش قیمت آش و حلیم 
نسبت به اقالمی دیگر مانند زولبیا و بامیه کمتر بوده و هنوز هم جزو به صرفه ترین مواد غذایی است 
که مردم در ماه رمضان خریداری می کنند؛ از این رو به نظر نمی رسد استقبال از خرید آن کم شود.

رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی شهر اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا همه مواد اولیه 
مورد نیاز به اندازه کافی موجود است یا خیر، گفت: به غیر از گرانی اقالم اشاره شده، روغن از مواد اولیه 
مورد نیازی اســت که با وجود افزایش قیمت چند برابری، با کمبود مواجه است و درخواست هایی 

برای تامین آن شده، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

استان اصفهان رتبه پنجم نرخ بیکاری در سطح کشور را دارد
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یک استان صنعتی بزرگ، همچنان 
رتبه پنجم در سطح کشور را از منظر نرخ بیکاری را دارد.امیررضا نقش با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 
کشور هشت درصد هدف گذاری شده است، خاطرنشان کرد: برای استان اصفهان پیش بینی می 
شود این نرخ رشد اقتصادی حدود ۷.۴ باشــد.معاون امور هماهنگی استانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه برای تحقق این موضوع باید برنامه داشــت، گفت: جذب سرمایه گذاری، توسعه صنایع و 
احیای بنگاه های اقتصادی کوچک و حمایت از شرکت های دانش بنیان می تواند ما را در رسیدن 
به اهداف پیش بینی شده کمک کند.وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی می تواند در کاهش نرخ 
بیکاری نیز موثر باشد، گفت: متاسفانه نرخ بیکاری در استان اصفهان روند افزایشی دارد به طوری 
که در حال حاضر اســتان اصفهان از منظر نرخ بیکاری رتبه پنجم کشــور را به خود اختصاص داده 
است.معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه شهرستان ورزنه در استان 
اصفهان رتبه دوم کشــوری با نرم بیکاری باالی ۳۰ درصد را برخوردار اســت، گفت: متاسفانه نرخ 
تورم در استان اصفهان از نرخ تورم در کشور پیشی گرفته است که این موضوع هم باعث نارضایتی 

شهروندان اصفهانی شده است.

رتبه نخست اصفهان در پرورش ماهیان گرم آبی 
طی سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۱۴ تن انواع ماهیان گرم آبی شــامل کپور معمولی و کپور علفخوار)آمور( 
تولید و به بازار عرضه شد.مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان اظهار کرد: استان اصفهان از سالیان 
گذشته از استان های پیشــتاز و فعال در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی در استخرهای ذخیره آب 
کشاورزی بوده و هر ساله نیز رتبه اول پرورش گرم آبی را در استخرهای ذخیره آب کشاورزی را به 
خود اختصاص داده است، فعالیتی که کشاورزان و مزرعه داران عالقه مند به پرورش ماهی در کنار 
فعالیت کشاورزی خود این فعالیت را انجام می دهند.محمدرضا عباسی افزود: بر همین اساس 
طی سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۱۴ تن انواع ماهیان گرم آبی شــامل کپور معمولی و کپور علفخوار)آمور( 
تولید و به بازار عرضه شد.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان گفت: هر ساله از اواسط اسفند ماه تا 
پایان اردیبهشت ماه توزیع بچه ماهی گرم آبی توسط بخش خصوصی در مکان های مختلف استان 
انجام می پذیرد که افراد عالقه مند می توانند با مراجعه به این مراکز اقدام به خرید بچه ماهی کنند.

در حالی که مسئوالن استان می گویند امکان جاری بودن آب زاینده رود وجود ندارد، دغدغه  های جدی در مورد تامین آب  برا ی محصوالت کشاورزی همچنان پابرجاست ؛

نگرانی های دنباله دار

بیشتر از یک هفته از بازگشایی زاینده رود  مهسا نعمتی
می گــذرد؛ اما دغدغه هــا و نگرانی های 
فعاالن و دوستداران و ذی نفعان جاری ماندن این رود هم چنان باقی 
اســت. در حالی که به گفته مدیر ســد زاینده رود، ذخیره سد  به ۳۰۸ 
میلیون مترمکعب رسیده و تا این لحظه نگرانی بابت روزهای پیش رو 
از نظر تامین آب شــرب وجود نــدارد؛ اما کشــاورزان و فعاالن محیط 
زیســتی می گویند برای داشــتن کشــت و تامین حقابه های محیط 
زیستی، زاینده رود باید حداقل تا خرداد جاری بماند این در حالی است 
که مدیر سد زاینده رود اعالم کرد با وجود ذخیره آب مناسب در پشت 
سد اگر در زمان گرم شدن هوا مصرف آب افزایش یابد، سامانه آبرسانی 
اصفهان بــزرگ جوابگوی نیاز آبی مــردم نخواهد بود.ســید مجتبی 
موسوی نائینی  افزود: ورودی سد زاینده رود نسبت به پارسال ۱۲ درصد 
 افزایــش و نســبت بــه متوســط بلندمــدت ۲۰ درصــد کاهــش

 داشته است.
این ســخنان در حالی مطرح می شود که شــاید طی چند روز آینده 
جریان زاینده رود دوباره بسته شود در این صورت اگر چه ذخیره پشت 
سد برای روزهای تابســتان امن تر می شــود؛ اما آب مورد نیاز برای 
کشاورزان تامین نخواهد شــد به خصوص اینکه با گرم شدن یکباره 

هوا طی روزهای اخیر نگرانی کشــاورزان در زمینــه ماندگاری رطوبت 
خاک و تامین آب بســیار جدی تر شده اســت. در همین زمینه عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان گفته است اگر جریان 
زاینده رود بعد از مدت ۱۰ روز بسته شود، کشت کشاورزان شرق اصفهان 
آسیب زیادی خواهد دید و ممکن است به نتیجه نرسد. حسین وحیدا 
درباره خواســته کشــاورزان برای تداوم جریان زاینده رود، اظهار کرد: 
طبق برنامه قبلی و تایید استانداری قرار بود آب زاینده رود به مدت ده 
روز برای نوبت دوم کشت تحویل کشاورزان شــرق اصفهان شود، اما 
کشاورزان خواستار تداوم جریان زاینده رود هستند.وی با بیان اینکه 
آب حداقل تا نیمه خردادماه باید جریان داشــته باشــد، توضیح داد: 
کشت گندم تا پایان کشت و حداکثر تا ۲۰ خردادماه نیازمند آب است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: در حال رایزنی 
برای تداوم جریان زاینده رود برای کشــت هستیم و در این راستا چند 
جلسه برگزار شده است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد 
اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله و گلرنگ رفته اند، گفت: اگر جریان 
آب زاینده رود بعد از مدت ۱۰ روز بســته شود، کشت کشاورزان آسیب 
زیادی خواهد دید و ممکن است به نتیجه نرسد.وحیدا افزود: متاسفانه 
هوا به یک باره گرم شــد که این شــرایط موجب شــده که کشاورزان 

خواستار جریان آب برای کشت خود باشند.وی افزود: در حالی که آب 
زاینده رود پنجم فروردین باز بود، عمال روز هشــتم تا نهم فروردین ماه 
دریچه های آبیاری کشاورزان باز شــد، بنابراین باید با مدیریت حتی 
اندک جریان آب زاینده رود برای کشت کشاورزان جاری باشد.رییس  
مرکز خشکسالی کشــور اخیرا نسبت به کم بارشــی بهار و محدودیت 
آب پشت سدها، برای کشت بهاره هشــدارهایی را صادر کرده است. 
احد وظیفه گفت: نقشه های هواشناســی نشان می دهد که از اسفند 
تا چند روز گذشته بارش های مناســبی داشتیم.به گفته رییس مرکز 
خشکسالی، از ابتدای ســال زراعی تاکنون مجموع بارش های کشور 
 ۱۳۷.۵ میلی متر بوده که در مقایسه با بلندمدت ۳۵ درصد کمتر است. 
وی افزود: با توجه به چشم انداز بارندگی ها و ذخایر آب پشت سدها 
کشت دیم با محدودیت مواجه خواهد شد، ضمن اینکه به کشاورزان 
توصیه می شود از آب موجود به بهترین شکل استفاده کنند.کارشناسان 
مرکز هواشناسی براین باورند که خشکســالی در سال دوم نسبت به 
سال اول تشدید می شــود که اگر کشــاورزان مراقبت های الزم را به 
عمل نیاورند، آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد. در این 
شرایط معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان دیروز رسما 
اعالم کرد به دلیل نگرانی از کمبود آب در ماه های پیش رو تداوم جریان 
زاینده رود امکان پذیر نیست. زینلیان درباره خواسته کشاورزان شرق 
اصفهان نسبت به تداوم جریان زاینده رود تا نیمه خردادماه، اظهار کرد: 
برخالف میل مدیریت استان، متاســفانه تداوم جریان آب زاینده رود 
تا نیمه خردادماه امکان پذیر نیســت.وی افزود: حجم آب پشت سد 
زاینده رود به اندازه ای نیست که جریان رودخانه ممتد باشد.برای این 
دوره کشت کشاورزان شرق اصفهان، حداکثر ممکن آب در نظر گرفته 
شد تا در اختیار کشــاورزان قرار گیرد و این با هماهنگی آب منطقه ای 
و جهاد کشــاورزی صورت گرفت.زینلیان تاکید کرد: البته استانداری 
اصفهان نیز از سوی جهاد کشاورزی درخواست جریان ممتد زاینده رود 
را دریافت نکرده اســت. اگر جریان زاینده رود به صورت ممتد باز باشد 
به طورقطع در آینده با کمبود آب مواجه خواهیم شد، چراکه ذخیره آب 

پشت سد زاینده رود محدود است. 
بسیاری از کشــاورزان به امید بارندگی و جاری بودن زاینده رود زمین 
های خود را زیر کشت دیم قرار داده اند؛ اما ظاهرا قرار نیست آسمان 
به یاری کشاورزان بیاید اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد و بسیاری 
از کشاورزان به دلیل کم آبی ناچار شدند محصوالت نصفه و نیمه خود 
را خوراک دام کنند. شاید امسال هم اگر زاینده رود جاری نباشد، این 

اتفاق تلخ  بار دیگر برای کشاورزان رقم بخورد.

رییس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: از مجموع حدود هفت هزار شــرکت 
فناور و دانش بنیان در کشــور، ۷۰۰ واحد معادل ۱۰ 
درصد در استان فعال هســتند.امیر حسین کمیلی 
اظهار کرد: صنعت در اصفهان دانش بنیان پایه گذاری 
شده و بسیاری از واحد های صنعتی استان از جمله 
صنایع فوالدی، پتروشــیمی، لوازم خانگی به صورت 

دانش بنیان تشــکیل شده و مشــغول به فعالیت 
هســتند. وضعیت صنعت اســتان اصفهان با همت 
صنعتگران و تولیدکننــدگان در بخش های مختلف، 
خوب و رو به رشــد بوده اســت.به گفته وی، استان 
به عنوان کریدور علم و فناوری کشور شناخته می شود 
و مباحث دانش بنیان و توســعه شرکت های دانش 
بنیان به خوبی در اصفهان شکل گرفته و بسیاری از این 
شرکت ها با صنایع مرتبط شده و آن ها را پشتیبانی و 
حمایت می کنند.با تقویت این شرکت ها می توانیم 
سهم خود را در تولید ثروت ملی افزایش دهیم و در 
صادرات نقش بیشتری را ایفا کنیم.کمیلی ادامه داد: 
نقشه راه و بســته حمایتی در زمینه توسعه و تکمیل 

شرکت های دانش بنیان در اصفهان در حال تدوین 
و آماده سازی است.این بســته با همکاری و تعامل 
وزارت علوم، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و در حال نهایی و مصوب شدن است 
و تا دو هفته آینده نهایی و ابالغ خواهد شــد.رییس 
ســازمان صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت:شرکت های دانش بنیان بســیاری در استان 
وجود دارد که در زمینه های زیادی فعالیت می کنند و 
در دانشگاه های مختلف استان وجود دارند که بخش 
عمده ای از این شرکت ها در شهرک علمی و تحقیقاتی 
و پارک علم و فناوری شیخ بهایی و دانشگاه اصفهان 

و دانشگاه های آزاد اسالمی استان مستقر هستند.

فعالیت 700 شرکت فناور و دانش بنیان در استان اصفهان

چهره روز

مستمری بازنشستگان در سال 1401 افزایش می یابد؟
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با شرکت در جلســه  نمایندگان کانون های بازنشستگی از 
افزایش منصفانه مســتمری بازنشستگان در ســال ۱۴۰۱ خبر داد. این جلســه که در اولین روز 
کاری با حضور رییس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشســته و مســتمری بگیر، 
رییس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگــری و همچنین معاونین و مدیران ذی ربط ســازمان 
تامیــن اجتماعی به منظور اتخــاذ بهترین تصمیم جهــت افزایش میزان حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران در ســال ۱۴۰۱ برگزار شــد، پس از بحث و تبادل نظر جامع میان نمایندگان 
بازنشســتگان و مدیران مقرر شــد، در هفته جاری با برگزاری جلســات کارشناسی و تخصصی 
و در نظر داشتن شــرایط معیشــتی بازنشســتگان، مطلوب ترین تصمیم جهت افزایش میزان 
مستمری ها و ایجاد رضایتمندی این قشر معزز اتخاذ و پیشنهاد شود.در پایان میرهاشم موسوی 
اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات درســت، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت 

ایجاد عدالت در پرداخت ها که هدف این سازمان است، حرکت خواهیم کرد.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت قرمز؛

 چهار میلیون رأس روی دست دامداران ماند
رییس شــورای تامین دام کشــور از کاهش تقاضا  برای خرید گوشــت قرمز در کشور خبر داد و 
گفت: خرید گوشت قرمز ، کاهش ملموسی دارد و میزان مصرف در ایام نوروز و رمضان نسبت به 

سال های گذشته کاهش چشم گیری پیدا کرده است. 
در سال های گذشته اگر خانواری برای ایام نوروز ۱۰ کیلو گوشت خریداری می کرد در سال جاری 
میزان خرید خود را نصف کرد.منصور پوریــان اظهار کرد: از ابتدای هفته اول فروردین، عرضه دام 
سبک از سوی دامداران استان های فارس، کرمانشاه و خوزســتان روند تصاعدی پیدا کرد و این 
افزایش عرضه تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت. اما افزایش عرضه به معنی کاهش قیمت 
گوشــت نخواهد بود چراکه در حال حاضر بازار در شــرایط رکود تورمی قرار گرفته است از این رو 
قیمت ها روند رو به جلو به خود گرفتند تــا جایی که حتی با توقف روند صــادرات و آغاز واردات 
گوشت، قیمت این محصول در بازار روند کاهشــی به خود نگرفت.این فعال اقتصادی افزود: در 
ابتدای سال قیمت دام شیب تندی به خود گرفت اما بعد از گذشــت یک هفته قیمت آن به زیر 
کیلویی ۷۰ هزار تومان رســید چراکه میزان عرضه افزایش پیدا کرد. اما این نکته را در نظر داشته 

باشید  که این قیمت جبران هزینه های تولید را نمی کند.

فعال صنفی: 

قطعات قاچاق خودرو، بالی جان مردم شده است
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از اینکه هنوز بحث استاندارد قطعات برای ما نامفهوم 
اســت، گفت: می گویند این قطعه اســتاندارد اســت؛ اما در عمل وقتی در خودرو استفاده می 
شود هیچ اســتانداردی را رعایت نمی کنند.براســاس اعالم وزیر صنعت، قرار است طرح مبارزه 
با قاچاق در بخش قطعات یدکی در چند استان اجرایی شــود.البته مرحله نخست این طرح در 
مورد باتری و کمک فنر اجرایی می شــود. به نحوی که باید این کاالها کد رهگیری داشته باشند 
درغیر این صورت کاالی قاچاق یا تقلبی محسوب شده و جمع آوری می شوند.علیرضا نیک آیین 
گفت: درحال حاضر حجم زیــادی از قطعات موجود در بازار بی کیفیت قاچاق و تقلبی اســت که 
باید در این رابطه اقدامات الزم صورت گیرد تا مردم دچار مشــکل نشــوند.وی با بیان اینکه البته 
هیچ بسترسازی الزمی برای اجرای این طرح در بازار صورت نگرفته است، افزود: در حال حاضر 
بسیاری از فروشندگان با قطعاتی روبه رو هســتند که چندین سال است در انبار آنها وجود دارد و 
هنوز به فروش نرســیده ،واحدهای نظارتی از طریق کدام ابزار می توانند تشخیص دهند که این 

قطعه قاچاق است؟

کافه اقتصاد

عضو کمیسیون شوراها در مجلس:اخبار

قیمت فرآورده های دامی و لبنیات تا پاییز کاهش می یابد
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اســالمی گفت: با برنامه های حمایتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی قیمت محصوالتی مانند گوشت، لبنیات، 
سیب زمینی و پیاز تا اواسط پاییز کاهش می یابد.حسین محمد صالحی درباره چند برابر شدن قیمت برخی از کاالهای اساسی مانند گوشت، برنج و برخی از اقالم کشاورزی، 
اظهار کرد: یکی از راهکارهای کاهش یا ثابت ماندن قیمت این کاالها این است که دولت به شکل تضمینی محصوالت اساسی که در سبد خریداران تفاوت قیمت زیادی ایجاد 
کرده را از دامداران و کشاورزان خریداری کند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی اعالم قیمت کرده و حتی محصوالتی را که جزو محصوالت استراتژیک بودند و سال های قبل 
اعالم قیمت نمی کرد، امسال اعالم قیمت کرده است.وی افزود: برای مثال چند سال متوالی کشاورزان مازاد محصول سیب زمینی و پیاز خود را مجبور بودند معدوم کنند، اما 
امسال کشاورزان با تجربه ای که به دست آوردند این دو محصول را کشت نکردند که این امر سبب شد قیمت این دو محصول افزایش زیادی پیدا کند. اکنون با قیمت تضمینی 
که دولت برای محصول سیب زمینی اعالم کرده کشاورزان به دلیل امنیتی که در نتیجه خرید تضمینی ایجاد خواهد شد، ترغیب می شوند که این محصوالت را کشت مجدد 
کنند. این امر سبب کاهش قیمت و افت تورم در چنین محصوالتی می شود.نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی از نهاده های دامی مقداری 
به بازار تنش وارد کرد که در نتیجه گوشت قرمز هم با افزایش قیمت مواجه شد. معتقدم با آزاد شدن نهاده های دامی و وارد شدن این محصوالت توسط سرمایه گذارانی که 
حاضرند در این باره سرمایه گذاری کنند در صورتی که در واردات نهاده ها سخت گیری نشود بدون شک شاهد یک تعادل قیمت در بازار خواهیم بود. حذف ارز ترجیحی از 
نهاده ها سبب افزایش قیمت گوشت مرغ و گوسفند، شیر و لبنیات دیگر شد که با برنامه های حمایتی دولت، قیمت چنین محصوالتی در تابستان و پاییز متعادل می شود.

 خودرویی که فقط
  برای »پوتین«

 تولید شده است
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه، 
صاحب یکــی از خاص ترین خودروهای 
لوکس دنیاســت. مســئوالن روس که 
تا پیش از ســال ۲۰۱۸ از مرسدس های 
سفارشی آلمانی استفاده می کردند اکنون 
یک خودروی خــاص روســی دارند که 
نســخه مخصوص پوتین آن، یک ورژن 
لوکس از خودروهای زرهی و جنگی است. 

وز عکس ر

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان :

کاالهای اساسی ماه 
رمضان در استان اصفهان 

تامین شده است
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
گفت: کاالهــای اساســی و پرمصرف ماه 
رمضان در این استان تامین شده و مشکلی 
در رفع نیازهــای مردم بــرای خرید برنج، 
گوشت قرمز و مرغ، شکر و سایر اقالم وجود 
ندارد.حسین ایراندوســت افزود:کاالهای 
اساســی به مقدار کافی در اســتان تزریق 
شــده و مقادیر قابل توجهی شــکر، برنج، 
روغن، گوشت مرغ و ســایر اقالم اساسی 
با عنوان طرح ضیافت در حال توزیع است.

وی ادامــه داد: بیش از پنج هــزار تن مرغ 
منجمد در اســتان آماده توزیع اســت و از 
نظر مرغ گــرم و منجمد در بــازار با فراوانی 
مواجه هستیم و گوشــت منجمد گوساله و 
گوسفند هم به اندازه کافی در استان وجود 
دارد.ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار استان 
اصفهان اظهار داشــت: شــکر خانوار، شکر 
صنف و صنعت و برنج به مقدار قابل توجهی 
در اختیار اســتان قرار گرفتــه و به مصرف 
کنندگان ارائه خواهد شــد.وی اضافه کرد: 
مباحــث نظارتی هم همانند گذشــته ادامه 
دارد و تیم هــای نظارتــی از مجموعه جهاد 
کشاورزی، سازمان صمت، بازرسی اصناف 
و سایر دستگاه ها طرح نظارت بر قیمت ها 
انجام می دهند و شرایط بسیار خوبی در بازار 
حکم فرماست.ایراندوست خاطرنشان کرد: 
شــکر مورد نیاز صنف و صنعت با قیمت ۱۲ 
هزار و ۵۳۵ تومان عرضه می شــود و شکر 
خانوار برای شــهر اصفهان با قیمت ۱۴ هزار 
تومان و در مراکز دیگر استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان عرضه می شود.وی بیان کرد: قیمت 
مصرف کننــده برنج هندی ۱۸ هــزار و ۵۰۰ 
تومان، برنج پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، 
برنج تایلندی بــا قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰، مرغ 
منجمد با قیمت ۲۰ هــزار تومان و مرغ گرم 
هم حداکثــر با قیمت ۳۱ هــزار تومان ارائه 
می شود و گوشت گوساله مخلوط ۱۰۵ هزار 

تومان عرضه خواهد شد.
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رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

کاهش 11 درصدی مسافرت نوروزی با ناوگان عمومی

 رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال  
و بختیاری، آمار مسافران جابه جا شده با ناوگان عمومی استان را در 
نوروز امسال ۸۴ هزار و ۴۲۰ نفر اعالم کرد و گفت: این آمار در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است.
اصغر رحیمی با بیان اینکه از مجموع مسافران جابه جا شده با ناوگان 
عمومی استان در بازه زمانی ۲۵ اســفند۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین امسال، 
۳۹ هزار و ۸۲۱ نفر به مقاصد خارج از استان سفر کرده اند، افزود: این 
آمار در مقایسه با نوروز پارسال حدود ۱۰۰ نفر معادل ۲ دهم درصد رشد 

داشته است که چندان چشمگیر نیست.
وی تصریح کرد: در این مــدت ۴۴ هزار و ۵۹۹ نفر نیز با اســتفاده از 
ناوگان مســافربری درون استانی جابه جا شــدند که این بخش نیز 

کاهشی ۱۹ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد.
رحیمی درباره علت کاهش آمار ســفر و مســافر با ناوگان حمل ونقل 
عمومی در نوروز امســال گفــت: با وجــود اینکه امســال هیچ گونه 
افزایش نرخ بلیت نــوروزی در ناوگان عمومی اعمال نشــد؛ اما لغو 
محدودیت های ســفر و تمایل بیشــتر خانواده ها به سفر با خودروی 
شــخصی موجب شــد تا آمار تردد با ناوگان عمومی روندی کاهشی 
داشــته باشــد. رییس اداره مســافر اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای چهارمحال  و بختیاری از اصفهان، مشــهد، اهواز و شــیراز به 
عنوان مسیرهای پر تقاضا در نوروز امسال نام برد و گفت: در روزهای 
آغازین ســال  به طور معمول تقاضای ســفر از پایانه های شــهرهای 
بزرگ به سمت شهرســتان ها کاهش می یابد که این موضوع در مورد 
چهارمحال و بختیاری نیز روی داد و ترددها در مسیرهای ورودی نرخ 

پایینی را به خود اختصاص داد.
رحیمی، رصد ســالمت و واکسیناســیون مســافران به طور مرتب با 
همکاری گروه های نظارتی و دستگاه های بهداشتی، کنترل دروازه ای 
ناوگان در پاسگاه های پلیس راه و در طول مســیر با همکاری نیروی 
انتظامی و نظارت بــر نرخ بلیت در مســیرهای مختلــف را از جمله 
اقدامات طرح نوروزی سفر در مجموعه اداره مسافر اداره کل راهداری 

و حمل ونقل جاده ای بیان کرد.
وی درباره مشکل جابه جایی مسافران بین راهی در ناوگان عمومی نیز 
تصریح کرد: این مشکل در استان نیز وجود دارد و برخی از رانندگان به 
صورت مستقیم اقدام به هماهنگی با مسافران کرده و ایستگاه هایی 
خارج از پایانه های مسافربری را برای ســوار کردن مسافران در نظر 
گرفته اند که تخلف محسوب می شــود و در صورت مشاهده، برخورد 
قانونی صــورت می گیرد. رییــس اداره مســافر اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای چهارمحال  و بختیاری یادآور شــد: حل مشــکل 
مسافران بین راهی نیاز به مشــارکت هر چه بیشتر نهادهای نظارتی و 
مجموعه پلیس راه و شــهرداری دارد و برنامه های مقطعی نمی تواند 

بازدارندگی مناسبی را ایجاد کند.
رحیمی همچنیــن به اختصاص اعتبارات مربوط به نوســازی ناوگان 
مسافربری به استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده ۶۴ 
دستگاه مینی بوس و ۱۴ دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان مسافربری 
چهارمحال و بختیــاری می توانند با ثبت نام در ســامانه های مربوطه 

و ارائه مدارک از تسهیالت این بخش برای نوسازی استفاده کنند.
وی افزود: بر این اساس برای نوسازی هر دســتگاه مینی بوس ۲۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت اختصاص می باید و دارندگان اتوبوس نیز 

می توانند تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیالت استفاده کنند.
رحیمی یادآور شد: در حال حاضر تعداد متقاضیان دریافت تسهیالت 
نوسازی بیش از سهمیه تعیین شده است از این رو برنامه غربالگری و 
تعیین اولویت های اختصاص تسهیالت به زودی با حضور کارشناسان 

انجام خواهد شد.
هم اکنون ناوگان مسافربری چهارمحال و بختیاری با یک هزار و ۸۰۰ 

دستگاه سواری، مینی بوس دستگاه اتوبوس در حال فعالیت است.

تحویل مسکن به متقاضیان طرح اقدام ملی چهارمحال و بختیاری؛ 

حداکثر تا دو سال آینده
معاون شهرسازی و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: طبق زمان بندی صورت گرفته در طرح اقدام ملی مسکن، منازل حداکثر تا دو 
سال آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد، پیش بینی می شود برخی منازل نیز باتوجه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار بین ۱۶ تا ۱۸ ماه دیگر به متقاضیان مسکن 
در این طرح تحویل داده شود.اسکندر امینی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در ادامه طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت، اظهار کرد: عملیات 
اجرایی ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، در شهر فرخ شهر مشکالتی در خصوص عبور لوله فاضالب در مکان پیش بینی 
شده برای احداث مسکن در این طرح وجود داشت که رفع شد.وی افزود: متولی احداث مسکن در طرح اقدام ملی در محله ۳۴ منظریه اداره کل راه و شهرسازی است و 

در بقیه شهرها متولی بنیادمسکن انقالب اسالمی و پیمانکاران فعال است، زمین برای ساخت مسکن در این طرح به پیمانکاران واگذار شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
کاهش 10 هزار میلیارد ریالی درآمد های مالیاتی چهارمحال

درآمد های مالیاتی پیش بینی شده برای چهارمحال و بختیاری ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: با 
پیگیری های انجام شده از سوی مسئوالن ارشد استان، درآمد های مالیاتی پیش بینی شــده برای این استان در قانون بودجه امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. 
علی شهریارپور  افزود: پیش بینی درآمد های عمومی چهارمحال و بختیاری در الیحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل ۱۷۵ درصد رشد داشت که متناسب با ظرفیت های 
اقتصادی استان نبود و امکان وصول آن وجود نداشت.به همین علت در یک اقدام مستمر و هم افزا از سوی استاندار، مجمع نمایندگان استان و مسئوالن ملی و استانی 
سازمان برنامه و بودجه، پیگیری ها و مکاتبه های الزم در دستور کار قرار گرفت و این تالش ها به نتیجه رسید و میزان درآمد های مالیاتی استان در قانون بودجه به میزان 
۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تغییرات بسیار مثبتی در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و تسهیالت بانکی ایجاد شده است.

نماینده مجلس تشریح کرد:

علت تکمیل نشدن سد باباحیدر پس از 12 سال چیست؟
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه سد باباحیدر با مشکل اعتباری مواجه نیســت، گفت: این پروژه در اجرا دچار مشکل شده و 
شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان کارفرما در حوزه نظارت عملکرد ضعیفی 
داشته اســت.قدرت ا… حمزه در خصوص روند اجرایی ســد غدیر باباحیدر، اظهار کرد: عملیات 
اجرایی این سد از ۱۲ سال گذشته در چهارمحال و بختیاری آغاز شــده است، اجرای این پروژه از 
ابتدا تاکنون با مشکالت بسیاری مواجه شده و مشــکالت کنونی نیز ریشه در گذشته دارد.نماینده 
مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیارو کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه سد 
باباحیدر با مشکل اعتباری مواجه نیست، عنوان کرد: پیمانکار این پروژه به تعهدات خود عمل نکرده 
و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان کارفرما در حوزه نظارت عملکرد ضعیفی 
داشته است.وی افزود: جلسات متعددی برای حل مشکالت پروژه سدباباحیدر برگزار شده است 
و مقرر شد جلســه ای با وزیر نیرو برگزار تا تصمیم نهایی برای حل مشکالت این پروژه اخذ شود، 

متاسفانه مشکالت از ابتدای آغاز بر این پروژه سایه انداخته است.
 

افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در شهرکرد 
تخلف است

معاون سازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداری شــهرکرد گفت: درحال حاضر کرایه تاکسی و 
اتوبوس های شهری به صورت سابق محاسبه می شود و درصورتی که در سطح شهر افزایش کرایه 
صورت بگیرد، تخلف محسوب می شود.سیروس خادمی در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی 
و اتوبوس های شــهری، اظهار کرد: تاکنون افزایش قیمت در این زمینه انجام نشــده اما پیشنهاد 
واحدهای مربوطه دریافت شده و مقرر است در هفته جاری جلسه شــورای سازمان برگزار و این 
پیشنهادات بررسی شوند.معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد افزود: نتیجه 
جلسه شورای سازمان به شورای شهر ارسال می شود و پس از بررسی نیز موضوع به فرمانداری ابالغ 
خواهد شد و درصورت تایید افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس موضوع جهت اجرا به شهرداری 
ابالغ می شــود.وی ادامه داد: درصورتی که در ســطح شــهر افزایش کرایه صــورت بگیرد، تخلف 
محسوب می شود که شهروندان می توانند برای پیگیری این تخلفات با شماره های ۳۳۳۷۰۰۱۴ و 
یا ۳۳۳۷۰۰۱۵ تماس گرفته و کد تاکسی، شماره پالک و مسیر خود را جهت پیگیری گزارش دهند 
همچنین مردم می توانند به صورت حضوری نیز این قبیل شــکایات خود را پیگیری کنند و در این 

صورت با راننده متخلف برخورد خواهد شد و به کمیته انضباطی ارجاع می شوند.
 

ذخایر زیستی ثبت شده در چهارمحال؛ بیش از 1700 گونه 
گیاهی و جانوری 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: به دلیل تنوع اقلیمی و غنای زیستی 
و اکوسیستمی، تاکنون در چهارمحال و بختیاری، ۱۳۶۰ گونه گیاهی و ۴۲۳ گونه جانوری مشاهده 
و ثبت شده است.شــهرام احمدی اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری به دلیل تنوع اقلیمی از غنای 
زیستی و اکوسیســتمی بســیار باالیی برخوردار اســت و انواع گونه های گیاهی و جانوری در این 
اکوسیستم ها، معرف بخشی از ذخایر ژنتیکی کشــور هستند.وی با اشاره به اینکه شناخت ذخایر 
ژنتیکی و تنوع زیستی، اصل و اساس حفاظت را تشکیل می دهد، افزود: این استان با دارا بودن یک 
پارک ملی، یک اثر طبیعی ملی، پنج منطقه حفاظت شده و سه منطقه شکار ممنوع، نقش مهمی 
در حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دارد، به طوری که تاکنون در این استان ۱۳۶۰ گونه گیاهی و ۴۲۳ 

گونه جانوری مشاهده و ثبت شده است.

اخبار

با وجود اینکه امسال هیچ گونه افزایش نرخ بلیت 
لغو  اما  ل نشد؛  اعما ناوگان عمومی  نوروزی در 
محدودیت های سفر و تمایل بیشتر خانواده ها به 
سفر با خودروی شخصی موجب شد تا آمار تردد با 

ناوگان عمومی روندی کاهشی داشته باشد

بام ایران

مفاد آراء
1/19 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 3957 مورخ 1400/12/09 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای امين 
نادری بنی  به شناسنامه شماره 1594 کدملی 4623615987 صادره مرکزی فرزند 
بختيار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 107/43  متر مربع 
مفروزی از  پالک شماره 23 فرعی از 4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده 

است. 
- برابر رای شــماره 3958 مورخ 1400/12/09 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای ياسر 
نادری بنی  به شناسنامه شماره 547 کدملی 4623605515 صادره شهرکرد فرزند 
بختيار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 107/43  متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 23 فرعی از 4485  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 عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295120  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/20 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 3761 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای سيد  ابوالفضل پور 
هاشمی نائينی  به شناسنامه شماره 15 کدملی 1249452341 صادره نائين فرزند 
سيد علی در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 175/58  متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 

موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم محترم صانعی خوانساری )مالک 
رسمی( خريداری گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295104  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اصالحــی  رای  و   140060302023001204 شــماره   رای  بــر  برا
140060302023001221 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و 
امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ستاريان 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1272338754  صادره از اصفهان در ششدانگ يک 
باب مغازه به مساحت 24/64 متر مربع مفروزی از پالک 2 فرعی از  5718 اصلی 
واقع   در بخش 3  ثبت اداره مرکزی اصفهان خريداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای صادق برنجيان به شماره شناسنامه 46092 فرزند عباس محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295090  حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
1/22 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5299 14006030200700 مورخ  12 / 11 / 1400  هيات اول 

موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا رفيع زاده قهدريجانی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
139 وکدملی 1111165653 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به 
مســاحت 96 / 233 مترمربع پالک 318 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدريجان 
خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای حاج علی رفيع زاده قهدريجانی فرزند 
فرج اله محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295118 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

ابالغ تعیین وقت افراز 
1/23 نظر به اينکه آقای علی دالور فرزند حبيب ا... احدی از مالکين مشــاعی به 
طرفيت  آقايان احمد گلشنی فرزند مرتضی و مهدی کاظمی فرزند حسين و محمود 

بهرامی فرزند براتعلی و غالمحسن حقی فرزند حيدر و ابوالقاسم روشن فرزند براتعلی 
 و علينقی عبادی پور فرزند محمد و محمدرضا قيصری فرزند حســين و ابوالفضل 
متين پور فرزند محمدرضا و بهمن هزار و سی فرزند  عليمردان و خانم اعظم شرفی 
فرزند اسماعيل و خانم رضوان افغان فرزند محمدرضا از مالکين پالک ثبتی 430 
فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبتی شهرستان خوانسار خواستار افراز سهم 
خود از ساير مالکين مشاعی می باشد و حسب اظهار نامبرده اعالم نموده که از آدرس 
ساير مالکين مشاعی اطالعی ندارد لذا به استناد آئين نامه قانون افراز فروش امالک 
مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 ســاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/10 
جهت عمليات افراز تعيين گرديده است که بدينوسيله از کليه مالکين مشاعی دعوت 
می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. بديهی است عدم 
 حضور مانع از رســيدگی و اقدامات قانونی نخواهد بــود. م الف: 1295774 

اکبری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود موج افزار فردا 
درتاریخ 1400/12/24 به شماره ثبت 70495 

به شناسه ملی 14010945809 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : انجام امور طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی-

الکترونیکی پوشیدنی و غیرپوشیدنی با کاربردهای مختلف و عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان 
شاهین شــهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شــهر، محله فردوسی ، بلوار 
فردوسی ، کوچه فرعی 27غربی ، پالک 13 ، طبقه همکف کدپستی 8314853811 
 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرزاد خواجه خلیلی به شماره ملی 1080027149 
دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم انیس جاری به شماره ملی 1080232095 
دارنده 200000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فرزاد خواجه خلیلی به 
شماره ملی 1080027149 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم انیس جاری به شماره ملی 1080232095 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فرزاد خواجه خلیلی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1294327(

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/11/17 و بنا به 
اختیار تفویض شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/03 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره ، ســرمایه شرکت از 
مبلغ 25283000000 ریال به مبلغ 93807000000 ریال از طریق 
مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحی: 
ســرمایه شــرکت مبلغ 93807000000 ریال منقسم به 92،907 
 ســهم 1,000,000 ریالی با نام و 900 ســهم 1,000,000 ریالی 
بی نام که تمامًا پرداخت شده اســت . اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1294256(
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبر داد:

رشد 6 درصدی اهدای خون در اصفهان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از رشد ۶ درصدی اهدای خون در سال گذشته خبر داد و گفت: در ایام 
نوروز امسال، به طور میانگین روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند.علی فتوحی، ذخیره 
خون شهرستان اصفهان را بین ۶ تا ۷ روز اعالم و اظهار کرد: این ذخیره خون مطلوب نیست، اما قابل قبول 
است. در حال حاضر به همه گروه های خونی، به ویژه گروه های منفی نیاز داریم.وی با اشاره به مراجعه 
روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر به مراکز اهدای خون استان، گفت: هفته گذشته تقریبا روزی ۳۰۰ نفر خون خود را 
اهدا کردند، البته تعدادی هم به علت بیماری یا به صورت موقت موفق به اهدای خون نشدند.مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه معموال در روزهای اول ماه مبارک رمضان و تا پیش از شب های 
قدر، میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش می یابد، گفت: از اهداکنندگان خون درخواست می کنیم با 
مراجعه مستمر برای اهدای خون، کمک کنند تا مشکلی برای بیماران و نیازمندان خون به وجود نیاید.وی 
اعالم کرد: در ماه مبارک رمضان پایگاه انتقال خون خواجو از ۸ صبح تا ۶ و نیم بعدازظهر به صورت یکسره 

آماده خون گیری است و بعد از افطار نیز از ساعت ۸ شب تا ۲۴ و ۳۰ دقیقه آماده خدمت رسانی است.

هشدار  وزارت بهداشت درباره شیوع سرخک
 رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با هشدار نسبت به خطر افزایش 
بروز سرخک به دلیل شرایط این بیماری در کشــور همسایه، از ساکنان کشور فارغ از ملیت خواست 
اگر کودک زیر پنج سال دارند و به دلیل کرونا واکسیناســیون کودک شان را به تعویق انداختند برای 
تکمیل برنامه واکسیناسیون اقدام کنند.سیدمحسن زهرایی درباره عالئم بالینی بیماری، افزود: دوره 
نهفتگی بیماری حدود دو هفته است و پس از این مدت عالئم بیماری با تب ظاهر شده و با بی حالی و 
بی اشتهایی ادامه می یابد. تب می تواند بیشتر شود تا جایی که به ۴۰ درجه هم برسد؛ بعد از یک دوره تب 
سه تا چهار روزه عالئم دیگری هم ظاهر می شود که مهم ترین آن دانه های قرمز رنگی است که بر روی 
صورت و گردن شروع می شود. این دانه ها از باال به پایین کم کم پاک می شوند. مدتی که این دانه ها بر 
روی بدن فرد است حدود پنج روز است. دو تا سه روز اول که دانه ها ظاهر می شود، تب هم هنوز ادامه 
دارد به همین دلیل عالمت اصلی که برای تشخیص این بیماری کمک می کند، تب و بثورات قرمز رنگ 
سطح پوست است.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، ادامه داد: 

سرخک ممکن است در مواردی شدید بروز کند و حتی منجر به مرگ شود. 

رییس دفتر تبلیغات اصفهان خبر داد:

اعزام 1000 مبلغ اصفهانی به سراسر کشور
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان حدود هزار مبلغ خواهر و برادر 
همراه با پیوست رسانه ای به اقصی نقاط کشور اعزام شدند.عبدالرسول احمدیان ، اظهار کرد: این دفتر با 
توجه به رسالت فرهنگی، تبلیغی و انقالبی خود برای تبلیغ دین مبین اسالم و گسترش معارف اسالمی 
در ماه مبارک رمضان با رویکرد جهاد تبیین، مبلغان را به صورت فردی و گروهی اعزام کرده اســت.وی 
افزود: با توجه به ضرورت رونق محافل دینی در زمان کاهش همه گیری ویروس کرونا که در سال های 
گذشته با محدودیت های زیادی رو به رو بوده، اعزام حداکثری مبلغان برای ماه مبارک رمضان برنامه 
ریزی شد.رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: در ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا، 
فعالیت های تبلیغی حضوری کاهش چشمگیری داشــت و عمده فعالیت ها به صورت تبلیغ مجازی 
انجام شد و در سال بعد با گسترش واکسیناسیون و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تبلیغ حضوری 
افزایش یافت و در سال جاری با مطلوب تر شدن شرایط و با تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی، اعزام 
حضوری رشد خیلی بیشتری پیدا کرده است.وی خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته با هدف ارتقای 
سطح علمی و مهارتی مبلغان، سلسله نشست های علمی و تخصصی تبلیغ با محوریت نهج البالغه به 

صورت حضوری و ۳۲ عنوان دوره و کارگاه به صورت مجازی برگزار شد.

اصفهان در روزهای پایان هفته طوفانی خواهد بود؛

تنش بهاری

بهار در حالی به نیمه رســیده که روزهای  پریسا سعادت
گرم و شــدت دمــای باال، شــهروندان 
اصفهانی را غافلگیر کرده است. در گوشــه ای دیگر در استان اما قرار 
است دما تا صفر درجه سانتیگراد هم کاهش داشته باشد هر چند در 
روزهای پایانی اسفند، بارش ها هوای اصفهان را پاک و دلپذیر کرد و 
در عید نوروز  هوا بسیار خوب بود؛ اما هفته سوم فروردین در حالی به 
نیمه خود رســیده که هم گرمای هــوا و هم آلودگی بــار دیگر مهمان 

اصفهانی ها شده است.
 دیروز یکــی از آلوده ترین روزهــای اصفهان از آغاز ســال جدید بود 
و  اغلب ایســتگاه های ســنجش کیفیت هوای کالن شــهر اصفهان 
نارنجی شــد. بر این اســاس صبح دیروز شــاخص آلودگی با قرار 
گرفتن روی شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس 
ثبت شد.ایســتگاه اســتانداری اصفهان بــا شــاخص ۱۲۲، باهنر با 
شاخص ۱۲۲، پروین با شــاخص ۱۱۵، خرازی با شاخص ۱۱۰، رهنان 
 با شاخص ۱۲۴ و کاوه با شاخص ۱۱۱ در وضعیت ناسالم قرار داشت.

 شــروعی طوفانی برای بازگشت آلودگی به شــهر اصفهان. عالوه بر 
آلودگی، تنش های دمایی هم اغلب بخش های اســتان را فرا گرفته 
است. منطقه کاشان یکی از گرم ترین نقاط استان در روزهای گذشته و 

پیش روست. سازمان هواشناسی شهرستان کاشان با اشاره به گرمای 
کم سابقه در این فصل سال اعالم کرده با توجه به خشکسالی امسال 
و دهه اخیر تنش آبی نســبتا شــدیدی در تمامی مناطق شهرستان 

کاشان انتظار می رود.
 در این شرایط برای روزهای آینده گرد و غبار هم به کلکسیون چالش 
های آب و هوایی افزوده خواهد شــد. بر اســاس اعالم کارشــناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در روزهای پنجشنبه 
و جمعه اصفهان شــاهد طوفان های گرد و غبار خواهد بود که  در نیمه 
شــرقی اســتان احتمال وقوع گردوخاک محلی و کاهــش دید نیز 
وجود دارد.نوید حاج بابایی اظهار کرد: نقشه های هواشناسی، بیانگر 
استقرار جوی نســبتا پایدار تا میانه های هفته است و وضعیت جوی 
طی این مدت در اکثر مناطق اســتان به شــکل صاف تــا کمی ابری 
گاهی افزایش ابر و وزش باد، پیش بینی می شــود.وی، پدیده غالب 
شبانه روز آینده را وزش باد در ســاعت های بعدازظهر دانست و افزود: 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه،به  شــدت آن افزوده خواهد شد، در 
 نیمه شرقی استان احتمال وقوع گردوخاک محلی و کاهش دید نیز 

وجود دارد.
البته این موضوع تنها تغییر آب و هوایی اصفهان نخواهد بود،بر اساس 

اعالم ســازمان هوا شناســی اختالفات دمایی فاحشی در شهرهای 
استان  طی روزهای اخیر ثبت شده است. بر اساس داده ها گرم ترین 
نقطه استان خور و بیابانک با ۳۵ درجه سانتی گراد و سردترین نقطه 
بوئین میاندشت با صفر درجه سانتی گراد ثبت شده که اختالف دمایی 

در استان را به بیش از۳۵ درجه در کل استان رسانده است .
حجت ا... علی عسگریان ، با بیان اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر 
جوی نسبتا پایدار تا اواسط هفته بر روی استان است، اظهار کرد: بر این 
اساس طی این مدت وضعیت جوی در بیشتر مناطق استان به صورت 
صاف تا قســمتی ابری، گاهی افزایــش ابر و وزش بــاد پیش بینی 
می شود.وی با اشاره به اینکه در نیمه شمالی استان، وزش باد نسبتا 
شدید در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست، گفت: دمای هوا دو تا 

سه درجه افزایش خواهد داشت.
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان افزود: 
حداکثــر دمای هــوای اصفهان بــه ۳۰ درجه ســانتی گراد و حداقل 
دمابه ۱۲ درجه ســانتی گراد می رسد.وی خاطرنشــان کرد: طی این 
مدت گرم ترین نقطه استان خور و بیابانک با ۳۵ درجه سانتی گراد و 
سردترین نقطه بوئین میاندشت با صفر درجه سانتی گراد پیش بینی 

می شود .

نقشه های هواشناسی، بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار 
تا میانه های هفته است و وضعیت جوی طی این مدت 
در اکثر مناطق استان به شکل صاف تا کمی ابری گاهی 

افزایش ابر و وزش باد، پیش بینی می شود

با مسئولان جامعه

به گفتــه معاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی 
دانشــگاه اصفهان، کالس های درسی دانشجویان 
کارشناســی ارشــد و دکتــرا از ۲۰ فروردیــن و 
دانشــجویان کارشناســی ورودی ۱۳۹۸ و قبل آن 
از ۲۷ فروردین امســال به صورت حضوری برگزار 
خواهد شد.حجت ا... سعیدی افزود: بدین ترتیب 
بیش از هفت هــزار نفر از دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلــی کــه دروس نظــری دارند و بخشــی از 
دانشجویان کارشناســی دانشکده علوم ورزشی که 

دروس عملی دارند از ۲۰ فروردین و دانشــجویان 
سال سوم و چهارم کارشناســی یعنی ورودی های 
۹۸ و قبل که بیــش از پنج هزار نفر هســتند از ۲۷ 
فروردین به صورت حضوری در دانشــگاه مشغول 
به تحصیل می شوند که در مجموع، باالی ۷۰ درصد 
از دانشــجویان تا پایان فروردین حضوری خواهند 
شد.وی، با بیان اینکه فعالیت پژوهشی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان از ۱۴ فروردین 
به صورت حضوری انجام می شــود، خاطرنشــان 
کرد: برای ســایر دانشــجویان که کمتر از ۳۰ درصد 
از دانشجویان کارشناسی هستند، تالش می شود 
تا اواسط اردیبهشــت کالس های آنها نیز به صورت 

حضوری برگزار شــود. معاون آموزشــی دانشگاه 
اصفهان با اشاره به اینکه کمتر از ۱۰ درصد دانشجویان 
این واحد آموزش عالی، خارجی هســتند، افزود: 
کالس های ایــن دانشــجویان در ۲ هفتــه پایان 
فروردین به صورت مجازی برگزار می شود و اطالع 
رسانی الزم به آنها برای مراجعه به دانشگاه در اسرع 
وقت صورت گرفته است.دانشــگاه اصفهان شرط 
حضور دانشجویان در خوابگاه دانشجویی را تزریق 
سه دوز واکســن کرونا اعالم کرده است.همچنین 
کالس های درســی مربوط به دانشــجویان مقطع 
کارشناســی ورودی ۱۳۹۸ و قبل از آن در دانشگاه 

صنعتی از ۲۷ فروردین به صورت حضوری است.

 حضوری شدن کالس های درس دانشگاه های اصفهان
 به صورت تدریجی انجام می شود

 كالهبرداری اینترنتی 
در قالب»فروش لوازم بهداشتی پوست و مو« 

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری از طریق درج آگهی فروش لوازم بهداشتی 
پوست و مو مبلغ ۲۰ میلیون ریال از یک شهروند کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ غالمرضا 
براتی بیان داشــت: در پی مراجعه فردی با مرجوعه قضایی به پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
شهرستان خمینی شهر  مبنی بر  كالهبرداری از او در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور 

كار ماموران این پلیس  قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشــخص شد وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با آگهی در زمینه»فروش لوازم بهداشتی پوســت و مو« مواجه شده و با فرد آگهی دهنده تماس 
برقرار می كند كه این شخص از او می خواهد مبلغ ۲۰ میلیون ریال را به حسابش واریز کند تا  کاال 
را به نشانی منزلش ارسال کند .فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر گفت: فردشاكی  هم 
مبلغ درخواســتی را به حســاب فرد مورد نظر واریز می کند؛ اما بعد از گذشت چند روز که کاالیی 
برایش ارسال نمی شــود با فروشنده تماس می گیرد که متوجه می شــود دیگر جوابگوی تلفن 
هایش نیست.این مقام انتظامی بیان داشــت : ماموران پلیس فتا با بررسی های تخصصی در 
فضای مجازی سرانجام این فرد شــیاد را در یکی از اســتان های همجوار شناسایی ونسبت به 

دستگیری وی اقدام کردند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان:

با روزه خواری در خودرو، برخورد می شود 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اســتان با دعوت همگان بر رعایت حرمت 
ماه مبارک رمضان و روزه داران گرامی بر برخورد قانونی ماموران این پلیس با هرگونه روزه خواری 

علنی در خودرو خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی ضمن تبریک فرارسیدن ماه پر فضیلت رمضان، بر لزوم حفظ حرمت 
این ماه شــریف و روزه داران عزیز تاکید کرد و گفت: ماموران پلیس راهــور فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان برابر قانون با روزه خواری علنی در داخل خودرو برخورد خواهند کرد.وی افزود: 
همچنین با رفتارهای هنجار شكنانه در داخل خودرو از قبیل کشف حجاب ، سگ گردانی و آلودگی 
صوتی  نیز برخورد قانونی الزم صورت می گیرد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفت: با توجه به اینكه معموال دقایقی قبل از افطار و ســاعاتی پس از آن حجم ترافیك شــهری 
افزایش محسوسی پیدا می كند ، برای پوشــش ترافیكی این ساعات هم برنامه ریزی مناسب 

صورت گرفته شده است .

کشف 21 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان 
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۲۱ وسیله نقلیه مسروقه توسط ماموران 
این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ بهزاد ثابت راسخ در تشــریح این خبر  بیان داشت: ماموران 
واحدهای گشتی فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان حین گشت زنی در حوزه های ماموریتی 

خود موفق شدند ۲۱ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه را کشف کنند.
وی با بیــان اینکه از این تعداد ۲۰ دســتگاه خودرو و یک دســتگاه موتورســیکلت بودند، گفت: 
تمامی این وسایل نقلیه با هماهنگی های قانونی به مال باختگان تحویل داده شدند.سرپرست 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه سهل انگاری مال باختگان یکی از عوامل مهم 
در سرقت وسایل نقلیه است، گفت: از شــهروندان می خواهیم خودروها و و موتورسیکلت های 
خود را  در مکان های تاریک و کوچه های خلوت و کم تردد پارک نکرده، آنها را به تجهیزات ایمنی 

مجهز و حتی برای یک لحظه به صورت روشن رها نکنند.

خبر روزاخبار

رییس اداره قرآنی اوقاف و امور 
خیریه استان:

140 بقعه اصفهان میزبان 
کرسی های تالوت قرآن در 

ماه رمضان است
رییس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: ۱۴۰ بقعه استان اصفهان میزبان 
کرســی های تالوت قرآن کریم در ماه مبارک 
رمضان اســت.حمید بخشــی در خصوص 
برنامه های قرآنــی در طــرح آرامش بهاری 
نوروز ۱۴۰۱ در بقاع متبرکه استان اصفهان اظهار 
داشت: در این ایام با توجه به ابالغی که برای 
همه شهرستان های استان اصفهان انجام شد 
در همه ۱۵۰ بقعه برگزار کننــده طرح آرامش 
بهاری به ویژه در لحظه تحویل سال کرسی های 
تالوت قرآن، اذان و تواشــیح برپا شــد و در 
طول این ایام نیز فعال بود.وی در ادامه ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان ابراز داشت: 
برای ماه رمضان نیز در پنج آیتم برنامه هایی را 
در دستور کار داریم.رییس اداره قرآنی اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به برپایی 
محفل انس با قرآن کریم را در ۴۰ بقعه استان 
اصفهان گفــت: همچنیــن در ۴۰ بقعه دیگر 
نیز کرسی تالوت و تفســیر قرآن برپا خواهد 
شد.وی تصریح کرد: در همه این امامزادگان 
نیز کرسی تالوت اذان گاهی را به صورت زنده 
داریم.بخشی با اشــاره به برگزاری مسابقات 
قرآنی و محافل اجتمــاع قرآن در امامزادگان 
اســتان اصفهان تصریح کرد: همچنین در ۶۰ 
امامزاده استان نیز جزء خوانی را داریم که از 
ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است.وی 
تاکید کرد: برنامه ویژه امسال برای تالوت قرآن 
در امامزاده ابراهیم نرمی برگزار می شود که این 
برنامه به صورت زنده هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا 
۱۹:۳۰ از شبکه مرکز اصفهان و آموزش پخش 
خواهد شــد.رییس اداره قرآنی اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان در خصوص استفاده از 
قاریان در این محافل نیز اضافه کرد: در محافل 
قرآنی از برترین های استانی و شهرستانی برای 
قرائت قرآن استفاده می شود، در برنامه ویژه 
امامزاده نرمی نیز از قاریان استانی و ملی بهره 

خواهیم برد.

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش اصفهان:

بازگشایی مدارس برای جلوگیری از افت تحصیلی است
رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: تدبیری که برای بازگشایی مدارس اندیشیده شده برای جلوگیری از استمرار افت 
تحصیلی دانش آموزان است، حضوری شدن مدارس بسیار ضروری بود و خوشبختانه مشــکل خاصی برای حضوری شدن مدارس و حضور دانش آموزان در 
کالس های درس نداریم.مصطفی درستکار با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها، اظهار کرد: اقدامات خوبی 
برای حضوری شدن مدارس انجام شد. جلسه ای از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر آموزش وپرورش و مسئوالن آموزش وپرورش برگزار و چگونگی بازگشایی 
مدارس بررسی شــد، پس از آن وزارت آموزش وپرورش بخشنامه حضوری شــدن مدارس را ابالغ کرد و ما به نواحی و مناطق ۴۱ گانه استان ارسال کردیم.وی 
همچنین به برگزاری جلسه مشترکی با حضور مدیرکل و شــورای معاونان آموزش وپرورش استان با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونان دانشگاه 
اشاره کرد و افزود: در این جلسه رؤسای نواحی و مناطق آموزش وپرورش نیز از طریق ویدئو کنفرانس شــرکت کردند و موضوع بازگشایی مدارس به طور کامل 

بررسی و تمهیداتی نیز پیش بینی شد.

شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شورای محترم اسالمی شهر گوگد، فضای تبلیغاتی سطح شهر را به مدت 
سه سال بصورت اجاره بهاء از طریق برگزاری مزایده به شــرکتها و کانونهای تبلیغاتی مجاز و واجد الشرایط با قیمت پایه برای هر ماه اجاره بهاء به مبلغ 

سیزده میلیون و پانصد هزار ریال و همچنین پانزده درصد افزایش برای سالهای بعد واگذار نماید.
۱- واریز مبلغ ۵ درصد کل قرارداد به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبای شماره ۰۱۰۷۳۹۱۰۷۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده 

الزامی می باشد.
۲- باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعالم و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳- اشخاص حقیقی، شرکت های حقوقی می بایست دارای پروانه مجاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند.
۴- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۵- پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.

۷- محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مزایده 
و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

۸- کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پاکتها( راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد.

آگهی مزایده نوبت دوم تبلیغات محیطی سطح شهر )چاپ اول( 

حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگدم الف:1296506



مســئوالن قطری اعالم کردند به هوادارانی که بلیت بازی های جام جهانی را از قبل تهیه نکرده باشــند در موقع برگزاری جام جهانی اجازه ورود به این کشــور را 
نمی دهند.بسیاری از عالقه مندان به فوتبال پس از پایان قرعه کشی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در روز جمعه، برنامه ریزی سفر خود را به کشور میزبان آغاز کرده اند. 
برهولد ترنکل، مدیرعامل گروه گردشگری قطر تایید کرد با این حال فقط برای هوادارانی که بلیت های مسابقه را قبال خریداری کرده اند، شناسه فیفا صادر می شود 
و بر این اساس وارد کشور می شوند.ترنکل  گفت: تصمیم گرفته شده است که فقط هوادارانی که بلیت بازی دارند اجازه گرفتن ویزا به آن ها داده شود. آن ها برای 
ورود به قطر به شناسه رسمی هواداران نیاز دارند و کسانی که این شناسه را ندارند اجازه سفر نخواهند داشت. قوانین سختگیرانه است و به دالیل خاصی هم این 
تصمیم گرفته شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که در فینال یورو ۲۰۲۰ در لندن هزاران هوادار بدون بلیت به محوطه ورزشگاه هجوم آوردند و همین مسئله 
باعث بروز آشوب و درگیری های زیادی شد که با دخالت پلیس همراه بود و در نتیجه آن چندین نفر زخمی شدند. از آن جایی که حوادث خرابکاری، درگیری و 
زباله ریزی به طور گسترده در پایتخت انگلیس گزارش شد، برخی از هواداران حتی بدون بلیت به ورزشگاه ومبلی هجوم بردند و موفق شدند مخفیانه وارد شوند 

تا دیدار نهایی را ببینند. البته انگلیس در دیدار نهایی در ضربات پنالتی باخت و دوم شد.

هواداران بدون بلیت به قطر نروند
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پاتریس اورا و ازدواج با مدل دانمارکی؛

آشنایی با همسر خبرساز اسطوره لیگ برتری
پاتریس اورا ، ســتاره پیشین منچســتریونایتد ازدواجی خبرســاز با مارگو الکســاندرا مدل و 
اینفلوئنســر دانمارکی داشــته و حاال این زوج یک فرزند پســر هم دارند.در تاریــخ ۳۰ آوریل، 

»پاتریــس اورا« بــرای اولیــن بار در 
یــک مبــارزه نمایشــی وارد رینــگ 
بوکس می شــود. اســطوره ۴۰ ســاله 
منچســتریونایتد و فرانسه قرار است با 
 O۲ آدام صالح« بوکســور یوتیوب در«
لندن روبه رو شود  و احتماال نامزدش، 
مارگو الکســاندرا، در کنــار رینگ او را 
تشــویق می کند. بانوی ۲۶ ساله مدل 
دانمارکــی و اینفلوئنســر رســانه های 
اجتماعی اســت. این زوج با وجود ۱۴ 

سال فاصله سنی از زمان آشنایی در سال ۲۰۲۰ جدایی ناپذیر بوده اند. آن ها سال گذشته صاحب 
پســری شــدند که او را »لیالس« نامیدند.اورا قبل از اینکه عاشق مارگو شــود، با ساندرا ازدواج 
کرده بود و مدت طوالنی با او بود، اما عشــق آن ها به خاطر اتهامات خیانت خراب شد. اورا متهم 
شد به اینکه پدر دو فرزند از پزشک مســتقر در الس وگاس به نام »گابریال بیرلی« است که بنا بر 
گزارش ها با او رابطه عاشقانه پنهانی داشت. زمانی که گفته شــد با مارگو به ساندرا خیانت کرده، 
ازدواج شان دوباره متزلزل شــد. اورا از خانه ای که با همسر سابقش و دو فرزندشان لنی و مائونا 
مشترک بود، نقل مکان کرد و خیلی زود با مارگو به طور رسمی وارد رابطه شد.این زوج عشق خود 
را در اینســتاگرام به نمایش گذاشــتند و با هم در حال رفتن به مقاصد تعطیالت و جشن گرفتن 
در قایق تفریحی خصوصی دیده شدند.آن ها در ماه نوامبر ۲۰۲۰، نامزدی خود را اعالم کردند. اورا 
خوشحالی خود را در شبکه اجتماعی نشــان داد و عکسی از مارگو که حلقه اش را نشان می دهد، 
پست کرد و نوشت: »بیش از یک سال است که با هم هستیم، یعنی از زمانی که قلبم را دزدیدی. 
بعد از بار دومی که همدیگر را دیدیم به تو گفتم که تا آخر عمر همسر من خواهی بود. االن نمی توانم 

بدون تو زندگی کنم، حتی وقتی کنارم هستی دلم برایت تنگ می شود!«
 

اوکراین را مستقیم به قطر بفرستید!
سرمربی رومانیایی خواهان انصراف ولز و اســکاتلند و راهیابی مستقیم اوکراین به جام جهانی 
شد.به گزارش جی پالس؛ قرعه کشی جام جهانی برگزار شد اما هنوز سرنوشت تیم سیزدهم اروپا 
و پلی آف این قاره برگزار نشده است. نام تیم آخر یکی از بین اسکاتلند و اوکراین یا ولز تعیین می 

شود تا در کنار ایران، آمریکا و انگلیس در گروه B قرار گیرد.
مرحله پلی آف که به دلیل ادامه جنگ بین روســیه و اوکراین به تعویق افتــاده و فیفا با توافق با 
یوفا تصمیم گرفته به این امید که جنگ به پایان برسد، این مرحله در فصل تابستان برگزار شود.

اگرچه اغلب موافق به تعویق افتادن این مرحله و مهیا شدن شرایط بازی کردن بازیکنان اوکراین 
در پلی آف بودند، اما هنوز تحلیل دقیقی از زمان برگزاری این مسابقات وجود ندارد. در حال حاضر 
و با توجه به مشکالتی که بازیکنان اوکراینی با آن مواجه هستند و پیامدهای این جنگ، برگزاری 
مسابقات در ژوئن نیز قطعی نبوده و قبول درخواســت  جدید برای فیفا و یوفا نیز دشوار خواهد 
بود.بنابراین میرچه آ لوچسکو، ســرمربی فعلی دیناموکیف و تاراس استپاننکو، هافبک شاختار 
دونتسک پیشنهاد جدیدی ارائه داده اند. میرچه آ لوچسکو در این باره گفت: »راه عاقالنه این است 
که ولز و اســکاتلند کناره گیری کرده و اوکراین بدون انجام پلی آف به قطر راه پیدا کنند.  ما موفق 

شدیم یازده بازیکن دیناموکیف را به رومانی بیاوریم.«

مربیانی که می توانند هدایت ایران در جام جهانی را برعهده بگیرند؛

کناِر گودنشسته های جذاب!

سوت آغاز جام جهانی فوتبال، بزرگ ترین  امیر رضا احمدی
فســتیوال فوتبالی دنیا از ۳۰ آبان دمیده 
می شود تا ۳۲ تیم از گوشــه و کنار دنیا، در مستطیل ســبز به رقابت 
بپردازند و در تالش برای تصاحب جام طالیی، یک ماه هیجان انگیز را 
به عاشقان فوتبال هدیه کنند.مطمئنا کمتر رویدادی به اندازه فوتبال و 
جام جهانی می تواند دنیا را مشغول به فعالیتی واحد کند و افراد زیادی 
را ســاعت ها پای قاب تلویزیون میخکوب کرده تا نبــرد فوتبالی ها را 
تماشا کنند. همین موضوع هم باعث شــده تا بازیکنان و مربیان تمام 
تالش خود را به کار گیرند تا در این فستیوال جهانی حضور داشته باشند 
و به نوعی از چشیدن مزه شیرین حضور در این رقابت ها بهره مند شوند.

با این وصف، جام جهانی همیشه با شوق همراه نیست و گاه حسرت 
های بزرگی در دل خود دارد؛ حسرت هایی از جنس غیبت، خانه نشینی 
و دوری از این مســابقات؛ این حسرت وقتی ســخت تر می شود که 
مربیان یا بازیکنانی قبال طعم حضور را چشیده باشند و حاال در کنار گود 
نظاره گر بقیه باشــند.در فوتبال امروز هم مربیان زیادی هستند که در 
مستطیل سبز فعالیتی نداشته و کنار گود نشسته اند؛ بزرگانی که بعضی 
از آن ها روزگاری در جام جهانی بازی کرده و یا به عنوان مربی حضور 
داشته اند، بعضی هایشان حتی بر جام قهرمانی بوسه زده اند  بعضی 
ها هم امیدوارند که روزی هدایت تیم ملی یک کشور را بر عهده بگیرند 
و روی چمن این مسابقات قدم بزنند.به همین بهانه، در ادامه به بررسی 
مربیان نامداری می پردازیم که این روزها، در دنیای فوتبال فعالیتی 

ندارند و از خانه نظاره گر مسابقات هستند.

   زین الدین زیدان؛ مرد تاریخ ساز
زیزو این روزها یکی از سرشناس ترین مربیانی است که بیرون از دنیای 
فوتبال نشســته؛ هرچند مدتی زمزمه حضور او روی نیمکت تیم ملی 
فرانسه هم شنیده شد، اما قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ همچنان در خانه 

پیگیر مسابقات فوتبال است.

  یواخیم لو؛ وداع پس از 15 سال
سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان یکی از معدود مربیانی بود که ۱۵ سال 
در یک تیم ملی مربی گری کرد و همیشــه تیمی قابل احترام را روانه 

مسابقات می کرد.
 بی شک مانشافت در دوران لو، یکی از چهار تیم برتر دنیا بود که همیشه 
یک پای ثابت نیمه نهایی و فینال رقابت های معتبر  محسوب می شد. 
در این سال ها شایعات زیادی در مورد عالقه باشگاه های مختلف برای 
به خدمت گرفتن او منتشر شد؛ از جمله عالقه چند باره رئالی ها برای 
سپرده سکان هدایت تیم شان به او. اما لو پس از کناره گیری از هدایت 
ژرمن ها، فعال بدون تیم است و باید دید چه تصمیمی برای آینده اش 

حرفه ای اش می گیرد.

   ارنستو والورده
هنوز به طور دقیق کســی نمی داند که مدیران وقت بارسا به چه دلیل 

ارنستو والورده را اواسط فصل گذشــته از کار برکنار کرده و کیکه ستین 
را جای او آوردند. 

او در حالی از هدایت تیم کاتاالنی اخراج شد که توانسته بود بارسا را به 
دو قهرمانی پیاپی برساند و به گفته خیلی از کارشناسان، قهرمانی سوم 
در دو فصل قبل اصال دور از دســترس نبود. البته باید این را هم اضافه 
کرد که بارســا با والورده یک قهرمانی در کوپا دل ری و یک قهرمانی در 
سوپرکاپ به دست آورد.آمار می گوید او عملکرد نسبتا قابل قبولی در 
این تیم داشته است. طی یک ســال و نیم اخیر بارها اسم والورده در 
اطراف تیم های مختلف شنیده شده، اما تا به امروز این مربی ۵۶ ساله 

هنوز بیکار است.

   لئوناردو ژاردیم
ژاردیم طی دو فصلی که بهترین عملکرد را با موناکو داشــت، توانست 
نام خود را بر ســر زبان ها بیندازد. این مربی پرتغالــی پیش از آن در 
المپیاکوس موفق شده و توانســته بود از بازیکنان جوان اسپورتینگ 
پرتغال هم عملکرد خوبی بگیرد )از جمله اسالم سلیمانی که در اولین 
فصل حضورش در اروپا خوش درخشید( اما هنگامی که در باشگاهی 
بزرگ مربی شد، به دلیل نداشتن فلسفه ای مشخص دچار مشکل شد. 

   کلودیو رانیری

کهنه ســرباز ایتالیایی دنیای فوتبال، در این سال ها ردای مربیگری 
تیم های مختلفی را بر تن کرده اســت اما نام او بیشــتر با درخشش 

لسترسیتی و تاریخ سازی آن ها در لیگ انگلیس به یاد می آید.
کلودیو در همه این ســال ها از نیمکت چلســی، یوونتوس، اینتر، رم، 
ناپولی، اتلتیکو، موناکو و... گذر کرده ولی به نظر می رســد بعد از قطع 
همکاری اش با لسترســیتی، دیگر اعتبارش در عرصه مربیگری را از 
دست داده باشــد. او در انگلیس توانســت برای اولین بار در تاریخ در 
ســال ۲۰۱۶ تیم لســتر را قهرمان لیگ برتر کند ولی بعد از آن شرایط 
برایش خوب پیش نرفت؛ نه در نانت فرانسه، نه در فوالم و در نه در رم و 
سمپدوریا و واتفورد.با این وصف او تنها مقطعی در سال ۲۰۱۴ هدایت 
تیم ملی یونان را بر عهده داشت و بعد از آن به فوتبال باشگاهی برگشت 
که موفق شــد قهرمانی تاریخی با لسترسیتی را به کانرماه اش اضافه 
کند. در سال های اخیر هم همیشه زمزمه نشستن او روی نیمکت تیم 
های ملی مختلف شنیده شده اما همه این ها فقط در حد حرف باقی 
مانده و هیچ گاه جامه عمل به خود نپوشیده تا رانیری تجربه حضور به 

عنوان سرمربی در جام جهانی را فعال از دست بدهد.

خبر روز

تاکید رییس جمهور؛ برخورد جدی با مقصران حوادث مشهد
رییس جمهور  در جلسه  عصرگاهی هیئت دولت نسبت به حواشی دیدار ایران-لبنان بار دیگر واکنش 
نشان داد.سیدابراهیم رییســی که ســاعاتی پس از اتمام دیدار تیم های ملی ایران-لبنان، ضمن 
محکوم کردن حواشی رخ داده در این مسابقه، وزیر کشــور را مامور پیگیری حواشی پیش آمده در 
ورزشگاه امام رضا)ع( مشــهد کرد، بار دیگر بر اظهارات پیشــین خود تاکید  داشت.حجت االسالم 
رییسی در حاشیه جلســه هیئت دولت، ضمن محکومیت مجدد اتفاقات رخ داده، برخورد جدی با 
مقصران را خواستار شد.رییس جمهور ضمن ابراز ناخشنودی از حوادث رخ داده در حاشیه مسابقه 
تیم ملی فوتبال در مشهد، در این باره گفت: بار دیگر مخالفت دولت با چنین رویه هایی را اعالم می کنم 

و بر ضرورت برخورد جدی با قصور و تقصیرهای انجام شده، تاکید دارم.
 

خبر خوب برای استقاللی ها
محمدحسین مرادمند و سیاوش یزدانی پس از جدایی از تیم فوتبال استقالل، تاکنون در تمرینات 
ملوان شرکت نکرده اند.گفته می شود محمد حسین مرادمند به زودی قرار است به استقالل برگردد 
و ظاهرا تمام مقدمات معافیت ســربازی این بازیکن انجام شده و اگر مشکلی به وجود نیاید این 
بازیکن به زودی به اســتقالل بر می گردد. همچنین گفته شــده در صورتی که سیاوش یزدانی در 
دانشگاه قبول شود، برای چند فصل دیگر می تواند در استقالل حضور داشته باشد.به هر حال احتمال 
بازگشت هر ۲ بازیکن به استقالل زیاد است و یک معاون حقوقی باشگاه استقالل این موضوع را 
تایید کرد.  محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی برای گذراندن خدمت سربازی با سر و صدای 

زیادی از استقالل جدا شدند به ملوان پیوستند.
 

پیشکسوت پرسپولیس:

 بعضی اتفاقات ادامه پیدا کند، سکوت نمی کنیم
پیشکسوت پرسپولیس گفت: در این فصل شرایط خاصی حاکم شد و اعمال نفوذهایی اتفاق افتاد. 
امتیازاتی جابه جا و اهدا شد. من بر همین اساس گفته بودم به خاطر رفتاری که وجود دارد، ارکان 
قضایی فوتبال را قبول ندارم. برسر مســائل انضباطی در لیگ حرف دارم. روی مسائل داوری نیز 
همین طور است. اگر این شرایط ادامه پیدا کند من شخصا سکوت نخواهم کرد. حسینعلی کالنی 
افزود:اگر قرار باشــد اصل بی طرفی و وحدت رویه در عملکردها رعایت نشــود قطعا به طور جدی 
یک سری صحبت ها را مطرح خواهم کرد. شخصا ساکت نمی نشینم و حرف ها را خواهم گفت. البته 
که در دایره منطق و احترام حرف ها را خواهم زد. حاال دیگران چه می کنند را نمی دانم ولی می توانم 

از طرف خودم حرف بزنم و قول بدهم که این کار را انجام خواهم داد.
 

هرگز یک ایرانی را دست کم نگیر!
 بعد از پایان مراســم قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۲، طبیعتا اهالی فوتبال در کشورهای مختلف 
نسبت به گروهی که در آن قرار گرفته اند واکنش نشان دادند. در این میان اما عکس العمل برخی 
انگلیسی ها نسبت به هم گروهی با ایران بسیار خبرساز شد. مسئله ساده است؛ آنها بیش از حد تیم 
ملی کشورمان را دست کم گرفته اند و این مسئله در کالم برخی ستاره ها و نیز مطالب منتشر شده در 
رسانه های آن کشور موج می زند. به طور مثال آلن شیرر گروه ایران را بسیار ساده دانسته، اما شاید 
از همه بدتر نشریه سان انگلستان بود؛ روزنامه ای زرد و جنجالی که روز بعد از قرعه کشی تیتر اولش 
را به این جمله اختصاص داد: »خدا را شــکر به ایران خوردیم.« حاال هم کری خوانی انگلیسی ها 
برای تیم ملی ایران با واکنش های تند در داخل کشور مواجه شده و بسیاری از مردم و حتی مدیران 
فدراسیون نسبت به این موضوع عکس العمل نشان داده اند. شاید خطاب به نشریه سان باید گفت: 

»هرگز یک ایرانی را دست کم نگیر!« 

مستطیل سبز

  سه دروغ بزرگ؛ واقعا
 در گروه مرگ بودیم؟

 با تمام وجود قــدردان بازیکنــان و مربیانی 
هستیم که در جام جهانی قبلی برای نام مقدس 
ایران عرق ریختنــد و جانانــه جنگیدند. این 
روزها امــا حماسه ســرایی های غلوآمیزی در 
مورد آن دوره صورت می گیرد و فضای عجیبی 
ساخته اند که فقط یک هدف را دنبال می کند؛ 
افزایش شــدید توقعات از تیم ملی. به همین 
مناسبت بد نیســت چند مغلطه رایج در مورد 
جام جهانی قبلی را مرور کنیــم. ۱- می گویند 
دوره قبلــی در »گروه مــرگ« بودیم؛ احتماال 
یادشان نیســت که هر دو تیم صعودکرده از آن 
گروه بالفاصله در یک هشــتم نهایی به رقبای 
بسیار معمولی خوردند و اوت شدند؛ اسپانیا به 
روسیه باخت و پرتغال به اروگوئه. این شد گروه 
مرگ؟ همینطور کامال فراموش کرده اند که دو 
روز پیش از آغاز مسابقات در اتفاقی تاریخی، 
خوان لوپتگی از هدایت اسپانیا برکنار شد. این 
حادثه مثل توپ بــه اردوی ماتادورها خورد و 
همه چیز را از هم پاشاند، اما قصه گویان خوب 
این روزها آن را از یاد برده اند. ۲- می گویند اگر 
شوت آخر طارمی در بازی با پرتغال گل می شد، 
تیم ملی به دور بعد می رسید. بسیار خب، حاال 
بیایید بقیه »اگر«ها را بشــماریم؛ اگر یکی از 
آن همه موقعیت مراکشــی ها برابــر ایران گل 
می شد چه؟ اگر در ثانیه آخر عزیز بوحدوز گل 
به خودی نمی زد چه؟ اگــر پنالتی رونالدو گل 
می شد چه؟نه، اینها هم مشمول تیغ سانسور 
حضرات راوی شده اســت. ۳- می گویند این 
بهترین نســل تاریخ تیم ملی است. بله خب؛ 
وضعیت طارمی به کنار، تنهــا نمایندگان ما در 
پنج لیگ برتر اروپا یعنی آزمون و قدوس روی 
نیمکت ذخیره ها هســتند، گلــر اصلی مان به 
نیمکت بواویشــتا پیچ و مهره شده، محرمی و 
قلی زاده و حســینی و محمدی و حاج صفی و 
انصاری فرد در لیگ های ترکیه و یونان و بلژیک 
و کرواسی یک خط در میان بازی می کنند و 
نصف ترکیب تیم ملی هم از لیگ ســتارگان 
قطر می آید! یادمان باشد همین آمریکایی 
کــه همــه فکــر می کنیــم راحت الحلقوم 
اســت، چندین بازیکن در بارسلونا، چلسی، 

یوونتوس، سیتی و دورتموند دارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

خوشحالی عابدزاده و دایی از 
بردن جایزه 100 هزار تومانی

این عکــس مربوط به دهه ۷۰ اســت که تیم 
ملی در ورزشگاه آزادی در یک تورنمنت چهار 
جانبه شرکت کرده بود. پس از پایان این بازی 
ها ایران به مقام قهرمانی رســید و احمدرضا 
عابدزاده، کاپیتان تیم ملــی به عنوان بهترین 
دروازه بــان و علی دایــی به عنــوان بهترین 
گلزن مسابقات انتخاب شــدند. نکته جالب 
اینجاســت که جایــزه بهتریــن دروازه بان و 
بهترین گلزن بازی ها تنها ۱۰۰ هزار تومان بود. 

محمد دادکان در مصاحبه با روزنامه اعتماد دیدگاه 
خود درباره حوادث حاشیه ای بازی ایران-لبنان و 

راه ندادن بانوان به استادیوم بیان کرد.
دادکان گفت: در ســال ۲۰۰۶ در جریان مسابقات 
انتخابی جام جهانی و بازی ایران و بحرین جلوی 
مســئولین وقت کــه می گفتند نبایــد زن ها وارد 
استادیوم شوند، ایستادم و در ورزشگاه را باز کردم 
و زنان وارد استادیوم شدند. به رییس جمهور وقت 
)آقای خاتمی( گفتم هر اتفاقی افتاد، مسئولیتش 
با من.  اگر تیم نمی برد شــاید خیلی به من فشار 
وارد می کردنــد ولی من این کار را کــردم. بعد هم 

در دانشگاه آزاد ســر بازی فینال بسکتبال، زنان را 
وارد سالن کردم. اما در مورد اتفاق اخیر باید بگویم 
همه اینهــا که می گویند دین گفتــه، فالن روحانی 
گفته، همه دروغ اســت. با دلیل می گویم و خودم 
هم حاضرم صدمــه اش را بپذیرم. اگر شــما یک 
ذره به یک خانم احترام می گذاری و منزلت زن را 
حفظ می کنی و دنبال دین هستی چرا این قدر زن 
روسپی ایرانی توی دبی و ترکیه است و یک نفر از 

شما صدای تان در نمی آید؟
 این همه فحشــا می شــود، در همان مشهدی که 
زنان را راه ندادند اســتادیوم، کســی از دین حرف 

نمی زند. اما اگر یک دختر بخواهــد فوتبال ببیند 
دین می رود زیر سوال؟

همه دروغ اســت. همه بازی اســت. تو را به امام 
حسین بنویسید از قول من که اگر کسی به دنبال 
دین باشــد وقتی می بیند این همه دختران جوان 

در دوبی و ترکیه هستند، کاری می کند.

اعتراض شدید به سبک دادکان؛

 اگر یک دختر بخواهد فوتبال ببیند
 دین زیر سوال می رود؟
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بازدید 17 هزار گردشگر نوروزی از سد زاینده  رود اصفهان
مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ گفت: آمار بازدیدهای مردمی در 
ایام نوروز سال ۱۴۰۱ از سد زاینده رود به مرز ۱۷ هزار نفر رسید.مجتبی موسوی نایینی اظهار کرد: ایام 
نوروز امسال ۱۶ هزار و ۷۲۶ نفر از مهمانان نوروزی از سد و سازه سد زاینده رود اصفهان بازدید کردند. با 
بستر سازی مناسب امسال بیش از ۱۷ هزار نفر با چهار هزار و ۲۰۰ خودرو در بیشه اطراف سد زاینده رود 
اسکان داشتند.وی افزود: بازدید از سد های اصفهان از جمله برنامه هایی است که در سال های اخیر 
زمینه حضور گردشگران استانی و خارج استانی را در استان فراهم کرده است.به گفته مدیر بهره برداری 
و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ، هیچ گونه آتش سوزی و مشکلی در سد زاینده رود 
گزارش نشده و خوشبختانه حراست و مراقبت های الزم به صورت شبانه روزی در این بازه زمانی برای 
حفاظت از تاسیسات، محیط زیست و امنیت مردم به خوبی صورت پذیرفت.دریچه های سد زاینده رود 
بامداد پنجم فروردین به منظور توزیع آب برای نوبت دوم آبیاری کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 

باز شد و تا اتمام این نوبت جریان رودخانه زاینده رود در بازه  شهر اصفهان ادامه دارد.
 

53 هزار  مسافر نوروزی از فرودگاه اصفهان جابه جا شدند
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: طی ۱۰روز نخست تعطیالت نوروزی ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ هزار 

مسافر از طریق ۴۸۴ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان جابه جا شده اند.
حسن امجدی با اشــاره به وضعیت پروازهای فرودگاه اصفهان در تعطیالت نوروز ۱۴۰۱ اظهار داشت: از 
ابتدای ســفرهای نوروزی تا ۵ فروردین  ماه بیش از ۵۳ هزار مســافر در فرودگاه شهید بهشتی اعزام و 
پذیرش شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش ۱۵.۵ درصدی داشته است.وی افزود: 
تعداد ۴۱ هزار و ۴۴۳ مسافر در مسیرهای داخلی و ۱۱ هزار و ۷۳۳ مسافر در مسیرهای خارجی، از طریق 
۴۸۴ پرواز ورودی و خروجی از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ از این فرودگاه جابه جا شدند.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان با اشــاره به برنامه ریزی برقراری ۶۰ پرواز فوق العاده در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان در ایام نوروز گفت: از این تعداد ۳۶ پرواز ورودی و خروجی متعلق به 

مسیرهای خارجی و ۲۴ پرواز ورودی و خروجی متعلق به مسیرهای داخلی است.
 

چشم کشاورزان اصفهانی به آب روشن شد؛

صدای پای آب در شرق اصفهان
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به خشکسالی های مداوم و شرایط اقلیمی 
و تعطیلی دو ساله کشت و کار کشاورزان شرق گفت: کشت گندم کشاورزان اواسط خرداد به نتیجه 
می رسد و برای کیفی شــدن محصول ،کشاورزان شرق خواســتار پایدار بودن جریان آب هستند.

حسین وحیدا با بیان اینکه زندگی ۴۰۰ هزار نفر در شرق اصفهان به کشاورزی گره خورده، افزود: در 
نوبت قبلی بازگشایی آب در بهمن ماه سال پیش ۳۰ درصد زمین شرق زیر کشت رفت.

 

منطقه 12؛ نگین توسعه و سرمایه گذاری در اصفهان
مدیر منطقه ۱۲ شــهردار اصفهان با اشــاره به شــعار این منطقه مبنی بر »منطقه ۱۲، نگین توسعه و 
سرمایه گذاری« گفت: این منطقه دارای ظرفیت های سرمایه گذاری فوق العاده ای برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در زمینه های تفریحی، ورزشی، انبوه سازی و حمل ونقل است.علی باقری اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در اجرای طرح های منطقه ۱۲ مربوط به تملک و آزادسازی امالک 
واقع در طرح های عمرانی است که ناشی از تعدد مالکان به دلیل موروثی بودن آنها و نداشتن سند رسمی 
امالک است که منجر به کندی و متوقف شدن طرح های تملکی در این منطقه شده است.مدیر منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این منطقه ظرفیت های بالقوه ای نهفته است که تنها با مشارکت 

بخش خصوصی و همراهی و همکاری مسئوالن و تعاونی ها می تواند مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

7/5میلیون بازدید نوروزی از آثار تاریخی اصفهان صورت گرفت؛

شور و شگفتی

اصفهان روزی روزگاری نه چندان دور، یکی  زینب ذاکر
از محبوب ترین و جذاب ترین شــهرهای 
مقصد برای مســافران نوروزی بود. این جذابیت در سال های گذشته با 
خشک شدن زاینده رود و تغییرات آب و هوایی و البته کرونا، به شکل قابل 
توجهی ســقوط کرد و رنگ باخت. امسال اما شــرایط فرق می کرد. کار 
سختی نبود متوجه شوی شهر، در ایام عید دوباره رنگ و بوی اصفهان قدیم 
ترها را گرفته و برای مسافران از شهرهای مختلف، به یکی از گزینه های 
اصلی سفر تبدیل شده است. آن طور که آمار می گوید سه شهر پربازدید 

عید ۱۴۰۱ به ترتیب؛ خراسان رضوی، شیراز و اصفهان بوده اند. 
روز گذشته هم مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصهان 
اعالم کرد که نوروز امسال  حدود هفت و نیم میلیون بازدید  از آثار تاریخی 
و جاذبه های گردشگری اســتان صورت گرفت که نسبت به قبل از شیوع 

کرونا، افزایش یافته است.
علیرضا ایزدی گفت: امســال گردشــگران نوروزی از بناهای تاریخی و 
جاذبه های گردشگری استان استقبال بسیار خوبی داشتند و از ۲۵ اسفند 
سال گذشته تا پایان روز۱۳ فروردین  جاری حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
بازدید از بناها و جاذبه های تاریخی و گردشگری استان صورت گرفت که 

نسبت به نوروز سال ۹۸ و قبل از کرونا حدود ۱۵ درصد افزایش داشت.

این افزایش بازدید قابل توجه درحالی صورت می گیرد که رییس اتحادیه 
هتل داران اصفهان پیش از این از ورشکستگی تعدادی از هتل داران پس 
از کرونا خبر داده بود و عضو هیئت مدیره هتل داران اصفهان نیز با تکرار 
همین موضوع تاکید کرده که  میزان افزایش قیمت هتل ها در ایام نوروز 
۱۴۰۱ نسبت به تورم درصد باالیی نبوده است. رییسی تاکید کرد که همانند 
گذشته قیمت های فعلی مصوبه مهرماه سال گذشــته بوده و بعد از آن 
تغییری در قیمت ها نداشــتیم.اما با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه 
افزایش قیمت هتل ها در ایام نوروز کامال مشهود بود و حتی گردشگران را 
متعجب کرده بود، مدیر کل میراث فرهنگی استان از اقامت یک میلیون 
و ۴۵۰ هزار گردشگر در نوروز امسال در اقامتگاه هایی مانند هتل ها، خانه 
های بوم گردی، مدارس، کمپ ها، منازل اســتیجاری و ورزشــگاه های 
اصفهان نیز خبر داده و گفت: »مدت زمان اقامت گردشگران نوروزی در 
اســتان نیز از ۱.۲ روز در روزهای اول تعطیالت نوروزی به حدود ۳.۵ روز 
در روزهای پایانی نوروز افزایش یافت«.ایزدی با بیان اینکه جذابیت های 
گردشگری استان اصفهان به گونه ای بود که به افزایش ماندگاری مسافران 
منجر شد، تاکیدکرد: میانگین مدت زمان ماندگاری گردشگران در نوروز 
سال ۹۸ حدود ۲.۸ روز بود.وی  با بیان اینکه امسال ظرفیت اقامت حدود 
۱۸۰ هزار مسافر نوروزی در شــبانه روز در استان اصفهان فراهم شده بود، 

اظهار داشت: حدود ۳۷ هزار ظرفیت مربوط به اقامتگاه هایی مانند هتل ها، 
بوم گردها و هتل آپارتمان ها و سایر ظرفیت  ها مربوط به مدارس، منازل 
استیجاری و کمپ ها بود.به گفته ایزدی؛ ظرفیت اسکان شبانه مسافران 

نوروزی در استان در سال های قبل از کرونا حدود ۳۰۰ هزار نفر بود. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با تاکید براینکه امســال برای 
خدمات رسانی به گردشگران نوروزی با مشکل خاصی به ویژه در اسکان 
آنها مواجه نبودیم، اضافه کرد: البته در برخی موارد مانند هتل ها، ظرفیت 
های اسکان قبل از آغاز سال جدید، تکمیل شده بود.همان طور که اشاره 
شد، خشــک شــدن زاینده رود در ســال های اخیر یکی از اصلی ترین 
دالیل روی گرداندن گردشگران از اصفهان بود، اما امسال با جاری شدن 
موقتی آب در بستر رودخانه و بهبود نسبی شرایط کرونایی، شاهد حضور 
شورآفرین گردشگران بودیم. ایزدی در همین باره تاکید کرد: جاری بودن 
این رودخانه در نوروز امسال به رونق گردشگری بسیار کمک کرد به طوری 
که نزدیک به ۲ میلیون گردشگر نوروزی در این محور طبیعی حضور یافتند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به بازدید کم سابقه گردشگران از مجموعه 
تاریخی میدان امام)نقش جهان( نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در برخی 
روزها به طور میانگین در هر ســاعت ۲۰ تا ۲۵ هزار نفــر در میدان حضور 

داشتند که تصاویر آنها ثبت و موجب شگفتی شده است.

سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان 
اصفهــان از برقــراری بیــش از ۸۲ هــزار تماس 
امدادخواهــی با اورژانــس ۱۱۵ و انجــام بیش از 
۱۳ هزار ماموریت فوریت های پزشــکی در استان 
اصفهان در ایام نوروز خبر داد.فرهاد حیدری افزود: 
از ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ تــا پایــان ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، 
کارشناســان اورژانس پیش بیمارستانی استان به 
۱۳ هزار و ۴۴۲ ماموریت امدادرسانی اعزام شدند که 

از مجموع آنها ۹ هزار و ۹۷۴ مورد مربوط به حوادث 
غیرترافیکی و سه هزار و ۴۶۷ مورد حوادث ترافیکی 
بود.وی با بیان اینکه تعداد ماموریت های اورژانس 
پیش بیمارســتانی استان نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است، تصریح 
کرد: از ۲۵ اسفند ســال ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین سال 
جاری ۸۲ هزار و ۹۹۴ تماس امدادخواهی با شماره 
۱۱۵ استان برقرار شــد.حیدری خاطرنشان کرد: از 
ابتدای اجرای طرح امداد سالمت نوروزی ۱۳۹ هزار 
و ۸۹۵ نفر به بخش اورژانس بیمارستان های سطح 
اســتان مراجعه کردند و ۳۲ هزار و ۷۱ نفر در بخش 

اورژانس بیمارستان ها بستری شدند.

دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به انجام ۱۰ هزار و ۲۶۶ بازرسی نظارتی در 
استان اظهار داشــت: در طرح امداد نوروزی ۳۶۵ 
بازدید از پایگاه هــای اورژانس ۱۱۵ اســتان، ۵۳ 
بازدید نظارتی توسط معاونت درمان از مراکز درمانی، 
هشــت هزار ۱۲۶ بازرســی میدانی توسط معاونت 
بهداشتی و یک هزار و ۷۲۲ بازرسی میدانی توسط 

معاونت غذا و دارو انجام شده است.
حیدری یــادآور شــد: در طــرح امداد نــوروزی 
۱۵۹ پایــگاه فوریت های پزشــکی و ۱۷ ایســتگاه 
سالمت نوروزی به شهروندان و مسافران نوروزی 

امدادرسانی کردند.

در ایام نوروز صورت گرفت؛

ثبت ۸2 هزار امدادخواهی از اورژانس 115 اصفهان 

خشک شدن زاینده رود در سال های اخیر یکی از اصلی 
ترین دالیل روی گرداندن گردشگران از اصفهان بود، اما 
امسال با جاری شدن موقتی آب در بستر رودخانه و 
بهبود نسبی شرایط کرونایی، شاهد حضور شورآفرین 

گردشگران بودیم

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

افزایش صددرصدی حوادث نوروزی در اصفهان
معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان از ثبت ۲۴۴ حادثه در بازه زمانی بیســت وپنجم 
اســفندماه ۱۴۰۰ تا چهارده فروردین امسال خبر داد و گفت: آمار نشــان می دهد حوادث نوروزی 
امسال نسبت به ســال قبل، صددرصد 
افزایش داشــت؛ همچنیــن میانگین 
زمان حضور درصحنه عملیات ۱۰دقیقه و 
۲۳ثانیه یعنی دو دقیقه کمتر از پارسال 
بود.داریوش کریمی اظهار کرد: مقایسه 
آمــاری از بیســت وپنجم اســفندماه 
۱۳۹۹ تا چهاردهــم فروردین ماه ۱۴۰۰ با 
بیست وپنجم اسفندماه ۱۴۰۰ تا چهاردهم 
فروردین ۱۴۰۱ نشــان می دهــد، انواع 
حوادثی که در این دو بــازه اتفاق افتاده 
و جمعیت هالل احمر نسبت به پوشش امدادی آن ها اقدام کرده اســت، در بازه زمانی نوروز سال 
گذشته ۱۴۴ حادثه ثبت شده که نسبت به پوشش امدادی آن، اقدام کردیم و در بازه زمانی امسال 
این عدد به ۲۴۴ حادثه رسیده است.وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ حادثه در نوروز ۱۴۰۱ نسبت به سال 
قبل در اســتان اصفهان، افزود: آمارها نشــان می دهد ۴۵ مورد از این حوادث جاده ای بوده است 
که نسبت به سال گذشــته ۵۰ درصد افزایش یافته و خدمات حضوری هالل احمر نیز به ۶۰ درصد 
افزایش یافت.معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان، افزایش آمار حوادث نوروز امسال 
را طبیعی دانست و گفت: با توجه به افزایش تعداد تردد و سفرها نسبت به سال قبل که کرونا باعث 
منع ترددها شــده بود، طبیعی اســت که تعداد حوادث جاده ای و خدمات حضوری امدادگران در 

محورها نیز افزایش یابد.

آمار منفی ریزش آوار و حوادث کوهستان
وی آمار برخی حوادث را منفی دانست و ادامه داد: سال گذشته حوادثی مانند ریزش آوار اتفاق افتاد که 
امسال شاید به دلیل نداشتن بارندگی در نوروز، حادثه ای در این بخش اتفاق نیفتاد؛ همچنین حوادث 
کوهستان امسال دو مورد کاهش یافته و این به دلیل تدابیر اندیشیده شده، جلسات و پیگیری هایی 
است که به دنبال آن ها اعالم شد افرادی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند، حتما باید با آمادگی قبلی 
وارد کوهستان شوند.کریمی با اشــاره به اینکه اگر برای افراد در هنگام صعود به مناطق صعب العبور 
اتفاقی بیفتد، باید از نظر قانونی پاسخگو باشــند، گفت: کاهش آمار حوادث کوهستان را می توان به 
این دلیل دانست که در دوران کرونا مردم بیشتر به ارتفاعات می رفتند؛ اما امسال تجمع افراد بیشتر 
در دشت ها و شهرها بود.وی پایان طرح امدادرسانی نوروزی را پانزدهم فروردین ماه دانست و ادامه 
داد: در مجموع آمار نشان می دهد که حوادث نوروزی امسال نسبت به سال قبل درصد افزایش یافته 
است؛ همچنین امسال میانگین زمان اطالع رسانی شش دقیقه و ۵۴ ثانیه و میانگین زمان حضور 
در صحنه عملیات هم ۱۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه بود که این عدد سال قبل ۱۲ دقیقه ثبت شد.کریمی، درباره 
کمبود تجهیزات در زمینه امدادرســانی، افزود: بالگرد امداد و نجات هالل احمر در حوادث ترافیکی 
پشتیبان اوضاع است؛ اما این امکان برای دولت وجود ندارد که به هر شهرستان یک بالگرد امداد و 
نجات اختصاص دهد و بالگردی که در مراکز استان ها وجود دارد به محض نیاز هنگام حادثه به محل 
اعزام خواهد شد.وی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی آمار تردد در نوروز امسال، گفت: با افزایش این 
آمار طبیعی است که تعداد حوادث نیز بیشتر شود؛ زیرا تردد محدود سال گذشته را نمی توان به پای 
رعایت قوانین یا شرایط مناسب گذاشت، بنابراین همچنان از مسافران درخواست می کنیم که اگر هنوز 
به خانه برنگشته اند، بدون عجله در مسیر حرکت و آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت 

کنند، هر جا که احساس خواب آلودگی داشتند چند دقیقه ای استراحت کنند.

با مسئولان

خبر روزگزارش

سال گذشته انجام شد؛

اجرای 799 رای برای رفع 
خطر بناهای حادثه آفرین 

در اصفهان
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان گفت: سال گذشته ۷۹۹ 
رای نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها 
مبنی بــر رفع خطر از بناهــای حادثه آفرین، 
چاله ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا 
شده است.روح ا... ابوطالبی با ارائه گزارشی 
از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری در سال گذشته، اظهار کرد: 
در سال ۱۴۰۰ برای رفع و پیشگیری از تخلف 
ســد معبر ۲۹ هزار و ۹۱۲ تذکر داده و ۹۳۴۵ 
اخطاریه صادر و رفــع تخلف ۲۷ هزار و ۶۶۷ 
متصدی صنف انجام شــده است.وی ادامه 
داد: در بخش جلوگیــری از نصب تابلوهای 
غیرمجاز تعداد ۶۸۶۵ اخطاریه صادر و ۲۸۵۹ 
مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده 

است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته 
در راســتای جمع آوری خودروهای فرسوده 
رها شده در معابر شهر ۷۷۹ اخطاریه صادر و 
۳۹۵ خودروی فرسوده رها شده جمع آوری 
شــده اســت، گفت: در این مدت ۷۵۵ نفر 
دست فروش و ۵۲۰ نفر متکدی ساماندهی 
شده اند.وی افزود: سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل 
ســاختمان در راســتای جلوگیــری از ادامه 
فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بدون مجوز و پروانه از مواردی مانند 
افزایش طبقات ۱۵۵۰ ســاختمان، تعمیرات 
داخلــی غیرمجاز ۴۰۳۵ ســاختمان، تبدیل 
وضعیت ۱۵۱۳ ساختمان و فعالیت ۱۶ هزار و 
۹۷ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شده 
است.ابوطالبی با اشاره به اقدامات این حوزه 
در بخش کنترل دفع ضایعات ســاختمانی 
سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های 
سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: 
در این راســتا ۱۶ هزار و ۳۳۹ مــورد اخطاریه 
صادر و ۲۰۱۹ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل 

شده است.

در تعطیالت نوروزی ۳۰۰ هزار مسافر از خدمات هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از زمان اجرای 
طرح ملی جوانان هالل؛ سفیران سالمت، ایمنی و نشاط از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار نفر از گردشگران و مسافران نوروزی با مراجعه 
به پایگاه ها و پست های این طرح خدمات الزم امدادی را دریافت کردند.علی محمدهاشمی افزود: در راستای اجرای این طرح ۳۳ هزار و ۹۶۱ نفر با مراجعه 
به ایستگاه های سالمت از خدمات مقابله با کرونا، ۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات راهنمایی مسافران به نقاط ایمن، بیش از ۲۴ هزار نفر از خدمات اطالع رسانی 
نقاط حادثه خیز، ۱۷ هزار و ۲۴۳ نفر از خدمات خیمه های نماز، ۱۶ هزار و ۷۶۶ نفر از خدمات طرح دوستدار کودک، ۱۹ هزار و ۱۷۸ نفر از خدمات پویش بهرفت 
و ۱۷ هزار و ۲۷۲ نفر نیز از خدمات پویش چلچراغ و رفیق خوشبخت ما بهره مند شدند.ارائه خدمات امدادی و کمک های اولیه به ۹ هزار و ۷۴۰ نفر و آموزش 
سنجش فشار خون به حدود ۱۴ هزار نفر از دیگرخدمات ارائه شده در قالب طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافران نوروزی جوانان هالل احمر اصفهان بود.

به گفته وی، بیش از ۱۵ هزاربسته فرهنگی، بروشور های امدادی و اطالع رسانی و نقشه راه ها و اماکن تفریحی و تاریخی و همچنین یک هزار و ۶۷۶ کیسه 
جمع آوری زباله در اجرای طرح حفاظت از طبیعت و محیط زیست بین مسافران نوروزی توزیع شد.

بهره مندی 300 هزار مسافر نوروزی از خدمات هالل احمر اصفهان

اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خودروهای مورد نیاز  خود در ستاد بهزيستی  و واحدهای تابعه ادارات بهزيستی شهرستانهای استان 
اصفهان را بصورت حجمی در سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی در  روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا  روز پنجشنبه مورخ 1401/02/15 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزیستی استان ا صفهان و تلفن:36411391-9

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام:۸519376۸-۸۸969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای مورد نیاز اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان در سال 1401 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی -اداره کل بهزیستی استان اصفهانم الف:1295910

نوبت اولچاپ دوم
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، از نصب 12 هزار و 6۹7 انشعاب گاز در 
سال 1400 در این استان خبر داد.

ابوالقاســم عســکری گفت: در طول ســال 1400، 381 کیلومتر شبکه گاز به 
شبکه های گازرسانی اســتان افزوده شــد که با وجود  این، شبکه گذاری در 
استان به بیش از 27 هزار و 375 کیلومتر رسید و 12 هزار و 6۹7 انشعاب گاز 
جدید نیز در اصفهان نصب شد.وی افزود: از این تعداد، 6 هزار و 50۹ علمک 
پلی اتیلن و 6 هزار و 188 علمک فوالدی است که ۹ هزار و ۹61 علمک شهری و 

2 هزار و 736 علمک در روستاهای استان نصب شده است.سرپرست شرکت 
گاز استان اصفهان تصریح کرد: با احتساب تعداد علمک های نصب شده در 
سال 1400، اکنون یک میلیون و 110 هزار انشعاب در این استان به بهره برداری 
رسید.عسکری، روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان اصفهان را 
یک هزار و 67 روستا و شهرهای گازرسانی شده را 112 شهر اعالم و تاکید کرد: 
اکنون  صددرصد جمعیت شهری و ۹۹.08 درصد جمعیت روستایی استان از 

گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال 
جاری برای ســومین بار پیاپی، رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه شکسته شد. قاســم خوشدل پور در بازدید 
مدیرعامل و معاونان و مدیران شــرکت فوالد مبارکه از نواحی فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم و آهن سازی این شرکت، با بیان این که در سال جاری برای 
ســومین بار پیاپی رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه شکســته شــد، اظهار کرد: در یازدهمین روز فروردین ماه 
امســال رکورد روزانــه 153 ذوب، در دوازدهمین روز فروردیــن، رکورد روزانه 
155 ذوب و در ســیزدهمین روز فروردین ماه، رکورد 160 ذوب روزانه در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه شکسته شد.وی ادامه 
داد: نقش واحد مواد اولیه با تالش واحدهای خرید و آهن سازی، واحدهای 
پشتیبانی مانند حمل و نقل، انرژی و ســیاالت، مدیریت های مختلف، واحد 
کنترل کیفی، پرسنل واحد فوالدسازی و بســیاری دیگر از همکاران در چنین 
رکوردهایی بسیار پررنگ اســت.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: وقتی در مورد رکوردشکنی تولید و 160 ذوب 
روزانه صحبت می کنیم، یک دنیا معنا پشــت این اعداد و کلمات است چراکه 
برای دســتیابی به این رکورد، همه قسمت های شــرکت فوالد مبارکه در حال 
حمایت از واحد فوالدسازی هســتند تا این افتخارات رقم بخورد.خوشدل پور 
تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته روز به روز در حال بهبود رکوردهای 

تولید هستیم؛ اما هیچ گاه رعایت مسائل ایمنی را فدای سرعت و افزایش تولید 
نخواهیم کرد چراکه صنعت فوالدسازی یک صنعت سرمایه انسانی محور بوده 
و سالمت سرمایه انسانی برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی در پایان 
تاکید کرد: کارکنان فوالد مبارکه برای رکوردشکنی های سال جدید فعل خواستن 
را صرف کردند و بنده شــاهد این موضوع هســتم که در روزهای رکوردشکنی 
در کارگاه همه در حال تالش شــبانه روزی برای رسیدن به هدفی مشخص و 
مشترک هستند چراکه اوال به خودباوری رســیده اند و دوما در برنامه ریزی ها 
ابتکاراتی را به خرج داده اند تا به زودی شاهد رکوردهایی فراتر از رکورد موجود 

در حوزه تولید باشیم.

مدیر عامل شركت توزیع برق اصفهان پس از تبریك سال نو به تمام همكاران 
گفت : در سال گذشــته تا حد زیادی به نقشه راه واســتراتژی شركت نزدیك 
شدیم وامسال نیز برای رسیدن به افق 1405 برنامه ریزی های منسجم صورت 
گرفته است .حمید رضا پیر پیران پس از تبریك سال نو به تمام همكاران  اظهار 
کرد :در سال گذشته تا حد زیادی به نقشه راه واستراتژی شركت نزدیك شدیم 
وامسال نیز برای رسیدن به افق 1405 برنامه ریزی های منسجم صورت گرفته 
است.وی پس از اشاره به 7 محور چشم انداز كه از سال های گذشته به عنوان 
مسیر اصلی شــركت در رضایتمندی بیشــتر مردم موثر بوده، گفت :كاهش 
خاموشی ها به عنوان یكی از شاخص های مهم این نقشه راه است  كه از سال 
13۹3 مطابق با برنامه و حتی جلوتر از آن حركت كرده وبه حمد ا... توانستیم 
خاموشــی ها را از 850 دقیقه به 130 دقیقه به ازا هر مشترك برسانیم و قرار 
است در ســال 1401این میزان به 100 دقیقه به ازا هر مشترك برسد .پیرپیران 
در خصوص ایجاد زیر ساخت ها برای كاهش خاموشی ها در سال جاری ابراز 
داشت :700 نقطه شبكه 20 كیلو ولت قابلیت كنترل و مدیریت شبكه از راه دور را 
دارد و می توان با قطع و وصل شبكه معیوب و آسیب دیده به سرعت در جهت 
رفع آن برآییم؛ اهمیت این فرآیند به حدی موثر است كه در گذشته در صورتی 
كه خروجی برق 63 به 20 كیلوولت دچار مشكل می شد یك ساعت و یا حتی 
بیشتر برای رفع مشــكل، نیرو ها و اكیپ های عملیاتی باید در محل حضور 
یافته تا رفع عیب كنند و حتی تمام مسیر دراین مدت زمان بی برق شده ولی 
در حال حاضر در مدت بسیار كوتاه 3 تا 4 دقیقه محل برق دار می شوند.وی 
در ادامه تصریح كرد :در سال 1401 كاهش خاموشی ها در 700 نقطه و شبكه 20 
كیلوولت به 1000 نقطه به منظور كنترل شبكه و رویت پذیری افزایش می یابد و 
امید است در سال 1405 این عدد به 1500 نقطه برسد .این مقام مسئول به دیگر 
شاخص ها در كاهش خاموشی ها اشاره كرد واظهار داشت :افزایش تشخیص 
خطا و استفاده از خط برق دار )خط گرم (،توســعه دیزل ژنراتورها كه در حال 

حاضر به صورت برخط باشد می تواند در این امر موثر  واقع شود.
مدیر عامل و رییس هیئــت مدیره شــركت تاكید كرد :محــور بعدی كه در 
رضایتمندی مردم موثر است، ارائه 100 درصدی خدمات غیر حضوری به مردم 
بوده است به طوری كه درسال گذشــته با توجه به شرایط كرونا و سویه جدید 
آن بیــش از ۹6 درصد خدمــات و تقاضاهای مردم به صــورت غیر حضوری 
صورت گرفت و امید است كه درسال 1405 این عدد به 100 درصد برسد،به طور 
قطع راه اندازی اپ برق من نیز این مســیر را هموارتر کرده اســت .وی تاكید 
كرد:همشهریان عزیز اصفهانی می توانند با شماره تلفن 1521 تماس حاصل 

كنند واز كلیه فرآیندها و ســواالت خود در حوزه برق مطلع شوند و در صورت 
حوادث و اتفاقات با شماره 121 تماس حاصل كنند .

وی به محور سوم استراتژی اشــاره كرد و گفت : در شركت توزیع برق اصفهان 
پتانسیل زیادی برای كاهش تلفات شبكه وجود دارد. از طرفی كاهش تلفات 
به ویژه در دوره زمانی اوج بار از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراكه در این 
دوره زمانی تلفات سیســتم انتقال و توزیع در باالترین حد خود قرار داشته و 
نیز محدودیت تولید و ظرفیت شــبكه اهمیت تامین نیــاز مصرف كنندگان را 
دوچندان می كند.وی در ادامه افزود :میزان تلفات شبكه در این شركت 6 درصد 
است و این عدد در شركت های توسعه یافته 4 تا 4/5 درصد است و با برنامه 
ریزی هایی كه صورت گرفته، قرار اســت نزدیك 3 دهم درصد در ســال 1401 
تلفات شبكه كاهش یابد و این امر با اصالح ساختار شبكه كه در 11 محور تعریف 
شده میسر خواهد شد .پیر پیران، محور چهارم را مهم ترین محور دراستراتژی 
1405 عنوان كرد و اظهار داشــت :تفاوت فاحشــی بین كم باری،میان باری و 
پرباری به خصوص در ایام پیك وجود دارد و تفــاوت در این زمان بین میان 
باری و كم باری 35 درصد وبین پرباری و كم باری 45 درصد  اســت كه برای 
حذف و برطرف كردن این فرآیند در تابســتان باید سرمایه گذاری های كالنی 
صورت گیرد به عبارتی برای 300 تا 400 ساعت باید نیروگاه های جدیدی احداث 
شود كه این امر با هیچ عقل سلیمی قابل دفاع نیست و مدیریت مصرف برق 
باید جزو اولویت های اولیه زندگی مردم قرار گیردودر این راستا برای تنظیم 
وتعدیل میزان مصرف سعی وافری صورت گیرد .وی به محور پنجم اشاره كرد 
و گفت :تمام پروژه های تعریف شده برای اجرا بر اساس اصول مهندسی بوده 
است و تا كنون ۹0 درصد آن محقق شــده و با استفاده از فناوری نوین و رویت 
پذیری وكنترل شبكه ها شــركت توزیع برق اصفهان در این محور نیز پیشتاز 
بوده است وپیش بینی می شود كه درسال 1401 این عدد به ۹3 درصد برسد 
.وی در بخش وصول مطالبات به عنوان محور ششم درسال 1405 تاكید كرد : 
وصول مطالبات در نقشه راه 100 درصد دیده شده و در سالی كه گذشت این عدد 
۹7 درصد بود كه شرایط نســبتا خوبی را محقق کرد .مدیر عامل شركت خاطر 
نشان كرد:منابع انسانی برای یك سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است چرا 
كه توسعه سازمانی تا حد زیادی به تالش ،انگیزش وكارایی كاركنان آن سازمان 
مرتبط است و بزرگ ترین اثر بخشــی را نیروی انسانی در سازمان دارند و در 
استراتژی سال 1405 برنامه ریزی ها به شكلی صورت گرفته كه میزان حادثه 
 را نزدیك به صفر برسانیم تا در نهایت از نظر روحی و جسمی بهترین خدمات

 ارائه شود . 

در سال ۱۴۰۰ انجام شد؛
نصب بیش از ۱۲ هزار علمک گاز در استان اصفهان

در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم صورت گرفت؛
ثبت ۳ رکورد پیاپی در تولید روزانه ذوب در فوالد مبارکه

 كارآمدی فرآيندها و عملكرد شركت توزيع برق اصفهان

 در سال گذشته هم راستا با استراتژی ۱405

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

 افزایش قیمت خودروهای

 پرطرفدار در طول یک سال 

 بازار خودرو در طول سال گذشته در رکود تورمی به سر
 می برد. در بســیاری از ماه  های سال معامالت چندانی 
در بازار انجام نمی شــد. با وجود این، تورم، قیمت ها را 
در مجموع افزایشــی کرده بود. نگاهی داریم به افزایش 
قیمت خودروهای پرطرفدار در طول یک ســال.افزایش 
قیمت خودروهای پرطرفدار در طول ســال 1400 به 50 
درصد هم رسید. در هفته پایانی اسفند نیز به دلیل نوسان 
قیمت دالر که تحت تاثیر توقف مذاکــرات بود، قیمت 
برخی خودروها دوباره افزایش پیدا کرد.نوسانات قیمت 
دالر و اخبار متناقض از مذاکرات وین در ســال گذشــته 
تاثیراتی روی قیمت خودروها نیز داشت. میزان افزایش 

قیمت برخی خودروهای پرطرفدار را در ادامه می بینید.
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