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ایتالیا با مداخله نظامی ناتو در اوکراین مخالفت کرد
وزیر خارجه ایتالیا تصریح کرد که کشورش با مداخله ناتو در جنگ اوکراین مخالف است.»لوئیجی 
دی مایو« طی اظهارنظری در شهر ناپل گفت: ایتالیا از مداخله ناتو در اوکراین حمایت نخواهد کرد 

چون هراس دارد این مناقشه در مسیر 
جنگ جهانی سوم قرار بگیرد.این مقام 
ارشد ایتالیا خاطر نشان کرد: ما مخالف 
مداخله نظامی ناتو در جنــگ اوکراین 
هستیم چون این مسئله منجر به جنگ 
جهانی خواهد شد.خبرگزاری آنسا اینالیا 
نیز گزارش داد که دی مایو معتقد است 
جنگ جهانی اکنــون در دنیا در جریان 
بوده اما در نه بخــش نظامی.والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روسیه، روز ۲۱ 

فوریه ۲۰۲۲ )دوم اسفند ۱۴۰۰( با انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل 
جمهوری های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

»شهباز شریف« محتمل ترین گزینه نخست وزیری پاکستان
شهباز شریف که محتمل ترین گزینه نخست وزیری پاکســتان است، در کشورش بیشتر به عنوان 
یک مدیر موثر شناخته می شود تا یک سیاستمدار، اما در خارج از مرزهای پاکستان چندان شناخته 
شده نیست.شهباز شریف، برادر نواز شریف )که سه دوره نخست وزیر پاکستان بود( سردمدار رای 
عدم اعتماد به عمران  خان، نخست وزیر برکنار شده بود.تحلیلگران می گویند که بر خالف نواز، شهباز 
از ارتباط دوستانه با ارتش این کشور استقبال می کند، نهادی که از قدیم کنترل سیاست های دفاعی 
و خارجه را بر عهده دارد.ژنرال های پاکستانی تاکنون در ســرنگونی سه دولت غیرنظامی مداخله 
داشته اند و از زمان استقالل پاکستان از انگلیس در ۱۹۴۷، هیچ نخست وزیری یک دوره کامل پنج 
ساله خدمت را به اتمام نرسانده است.شــهباز بر خالف عمران خان، اعالم کرده که روابط حسنه با 
آمریکا برای پاکستان ضروری است. این در حالی اســت که اخیرا روابط عمران خان و واشنگتن 

تیره و تار شده بود.

سفارت افغانستان در مسکو به طالبان واگذار شد
وزارت خارجه  دولت موقت طالبان اعالم کرد که سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات این گروه 
واگذار شده است.وزارت امور خارجه  دولت موقت طالبان اعالم کرد که سفارت افغانستان در مسکو، 

پایتخت روسیه به دیپلمات این گروه سپرده شده است.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه  طالبان در توئیتی نوشــت: وزارت خارجه از روسیه برای 
اعطای اعتبارنامه به دیپلمات این گروه، برای گسترش روابط میان دو کشور قدردانی می کند.بلخی 
نوشته اســت که طالبان به عنوان یک »دولت مشــروع« حق دارد که مدیریت نمایندگی سیاسی 
افغانستان در خارج از کشور را به عهده بگیرد و به طور مسئوالنه با جهان تعامل داشته باشد.این در 
حالی است که تاکنون هیچ کشــوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و روابط رسمی 
دیپلماتیک با این گروه ندارد.به تازگی چین نیز با حضور دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان در 

پکن موافقت کرده است.
طالبان به سفارت های افغانستان در  ازبکستان و پاکســتان نیز دیپلمات های خود را اعزام کرده  و 
گفته است که در سایر کشورها نیز به زودی نمایندگان این گروه مستقر خواهند شد.اکثر سفارت های 
افغانستان در کشورهای خارجی، در کنترل دیپلمات های حکومت پیشین قرار دارند و این سفارت ها 

به دلیل عدم حمایت کابل با مشکالت مالی مواجه اند.

چرا عملیات فلسطینیان مهم است؟

اسراییلوموجحمالتبیسابقه!
دو سه هفته ای است که اسراییل شاهد چند حمله در عمق خود است 
که در یک دهه اخیر تقریبــا این حجم عملیات با ایــن مقدار تلفات 
در یک بازه زمانی کوتاه بی ســابقه بوده اســت. در ایــن مدت کوتاه، 
فلســطینی ها پنج عملیات در مناطق مختلف اسراییل انجام داده اند 

که آخرین آنها در شهر حساس تل آویو صورت گرفت.
صرف نظر از مناقشــاتی پیرامون ماهیت حمــالت و هویت مقتوالن، 
اما ابعاد امنیتی و سیاســی این تحوالت درخور توجه اســت و نباید 
حمالت تیراندازی فلســطینی ها را مانند حوادثی مشــابه در گوشه و 
کنار جهان پنداشــت. اما نکاتی چند: از لحاظ تاریخــی، ماه رمضان 
بیشتر از دیگر ماه ها شــاهد درگیری میان فلســطینی ها و اسراییل 
بوده و در این ماه معموال شاهد تشــدید حمالت میان غزه و اسراییل 
بوده ایــم و در کرانه باختــری و قدس نیــز تحــرکات و اعتراضاتی 
صورت می گرفت، اما امســال کانــون اتفاقات رمضان نــه غزه، بلکه 
بعضا کرانه باختری و قدس و اکثرا داخل خود اســراییل بوده است. 
بعد از انتفاضــه االقصــی )۲۰۰۰ـ  ۲۰۰5( و عملیات هــای انفجاری 
در اتوبوس هــا و مراکز پرتــردد که کشــته و زخمی زیــادی بر جای 
 می گذاشــت، تقریبا شــاهد حمــالت مســتمر و پرتلفــات در عمق

 اسراییل نبوده ایم. 
البته ناگفته هم نماند که خود گروه های فلســطینی سال هاست طی 
تصمیمی اعالم نشــده عملیات های انفجاری را که طی آن شــخصی 
کمربند انفجاری به خود می بست و خود را در جمع اسراییلی ها منفجر 
می کرد، متوقف کرده اند.آنچه مانع عملیات فلســطینی ها می شــد، 
تدابیر بســیار ســخت امنیتی اســراییل، همکاری امنیتی گسترده 
حکومت خودگردان و نبود سالح گرم بود. در نتیجه این همکاری همه 
جانبه بیشــتر عملیات های فلســطینی قبل از اجرا خنثی می شد. در 
نتیجه، دوره حمالت انفرادی با سالح سرد شروع شد که غالب مجریان 
آنها از اعضای سازمان های فلسطینی نبودند، بلکه مردمی عادی بودند 
که در ســایه نبود ســالح گرم، حمالت با چاقو را در پیــش گرفتند که 

بازخورد خوبی در جهان پیدا نکرد و توام با انتقاداتی بود.
در واقع حمالت اخیر و دیگر حمالت با ســالح ســرد قبــل از عوامل 
بیرونی و داخلی متعدد، در درجه نخست محصول خشمی انباشته از 
سیاست های اسراییل، بلعیدن بیشتر زمین های فلسطینی ها، نادیده 
انگاشتن سیستماتیک حقوق آنها، بن بست روند صلح، سرخوردگی 
و نومیدی فلسطینی ها از راه های دیگر برای تحصیل حقوق خود، نبود 
چشم اندازی روشن برای حل و فصل منازعه و پایان اشغالگری است. 
عملیات های اخیر که سه نوع آنها تیراندازی بوده، گویای این واقعیت 

است که اوال امکانات عملیاتی فلسطینی ها در کرانه باختری از جمله 
دستیابی به ســالح گرم تا حدودی افزایش اســت. البته منشأ این 
سالح ها خارج از فلسطین نیست، به این علت که اصوال امکان قاچاق 
ســالح از خارج به کرانه باختری وجود ندارد؛ بلکه منشأ این سالح ها 
ساخت آن ها در خود کرانه در شــرایط امنیتی بسیار دشوار و خرید از 

برخی اسراییلی هاست.
 ثانیا، انجام چند عملیات  متوالی با سالح گرم در داخل خود اسراییل 
که دو تای آن در خود تل آویو بوده اســت، حکایــت از وجود خألهای 
امنیتی در منظومه امنیتی اســراییل اســت. البته تجربه هم نشــان 
داده اســت که تدابیر امنیتی هر چقدر هم ســختگیرانه باشد، باز در 
سایه الینحل ماندن مشــکل نمی تواند برای همیشه جلو این حمالت 

را بگیرد. 
تعــدادی از مجریان حمالت از فلســطینی ها یا عرب های اســراییل 
هستند که این امر در صورت تداوم دوره پرچالش امنیتی را در داخل آن 
رقم خواهد زد که مواجهه با آن از حیث شکل و تبعات مانند رویاروی با 
غزه و کرانه باختری نخواهد بود. همین عرب ها بیست درصد جمعیت 

اسراییل را تشکیل می دهند. 
وقوع این حجــم عملیات پرتلفــات در یک بازه زمانــی کوتاه و نفوذ 

مجریان آن ها به مناطق حســاس نمی تواند صرفا کاری فردی باشد؛ 
اما گروه های فلســطینی به علت پــاره ای معذوریت هــا نمی توانند 
مســئولیت آن را بپذیرند که این کار جنگ ویرانگر دیگری را علیه نوار 
غزه تحت کنترل حماس به همراه خواهد داشت. عملیات های اخیر 
در شرایط منطقه ای حساسی انجام می شــود که عادی سازی روابط 
میان کشورهای عربی و اسراییل وارد فاز ائتالف شده و در حال تشکیل 
بلوکی برای پر کردن خأل انتقال تمرکز آمریــکا از منطقه به مواجهه با 

روسیه و چین است.
 در این وضعیت که دولت های عربی منطقه از مســئله فلســطین و 
اســراییل از این مانع برای بهبــود روابط با این کشــورها عبور کرده و 
فلســطینی ها خود را تنها می بینند، تداوم این دســت حمالت و باال 
گرفتن تنش ها می توانــد با ایجاد مشــغله های امنیتی داخلی برای 
تل آویو هم روند عادی ســازی روابط و هم ائتالف سازی منطقه ای را 
تحت الشعاع قرار دهد و هم سقوط دولت بنت را به همراه داشته باشد 
که نتانیاهو مترصد آن اســت.حال باید دید که آیا این حمالت تداوم 
می یابد و به تبع آن تنش ها تا چه حدی باال خواهد گرفت. پیامدهای 
پیش گفتــه ناظر بر اســتمرار این حمــالت و گســترش تنش میان 

فلسطینی ها و اسراییل است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به همراهی اش با وزیر خارجه برای 
سفر به مسکو و رایزنی با وزیر خارجه روسیه درباره 
برجام گفت که در این جلســه عنوان شد  روس ها 

برجام را به موضوع اوکراین گره نزنند.
فداحســین مالکی دربــاره آخرین تحــوالت در 
خصوص برجام گفت: ســکوت خبری کــه درباره 
برجام اما و اگرهای زیادی را در جامعه و در مجلس 
به وجود آورده به طوری که ممکن است اتفاقاتی رخ 
دهد که قانون اقدام راهبــردی برای منع تحریم ها 
در نظر گرفته نشود. این عضو کمیسیون امنیت ملی 

و سیاســت خارجی توضیح داد: آمریکایی ها می 
گفتند که روس ها به دنبال ایجاد مانع در برجام بوده 
و شرط و شروطی گذاشتند. همان زمان ما سفری به 
مسکو داشتیم.  در این سفر آقای امیرعبداللهیان از 
دولت و من از مجلس حضور داشتم. در این جلسه 
در مسکو مشخص شــد که بحران اوکراین و بحث 
هسته ای دو موضوع جداگانه است. روس ها این 
موضوع را پذیرفتند؛ اما دوبــاره آمریکایی ها بازی 
دیگــری راه انداختند. بر همین اســاس تاکید ما 
این است که باید براســاس اصول خودمان حرکت 
کنیم.وی درباره اینکه آیا روس ها می خواســتند 

در مذاکرات گره ایجاد کنند، گفت: ما جلسه فشرده 
شش ســاعته ای با آقای الوروف و معاونان آقای 
پوتین داشتیم. در آن جلسه روس ها پذیرفتند که 
برجام را به اوکراین گره نزنند چون برجام یک جنبه 
دیگری است و باید روند خود را طی کند و اوکراین 
هم موضوع دیگری اســت. ما در آن جلسه درباره 
اوکراین صحبت هایی داشــته و سیاســت ایران را 

اعالم کردیم.

 روایت عضو کمیسیون امنیت ملی
 از جلسه ای درباره برجام در مسکو

سفارت ایران در کابل، با رد شایعات منتشر شده پیرامون آزار و اذیت مهاجرین افغان، نسبت به توطئه ایجاد شده در جهت تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان 
هشدار داد.سفارت ایران در کابل درباره انتشار برخی مطالب با هدف ایجاد فتنه و شکاف میان دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد.در این اطالعیه آمده است: 
با تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مسلمان افغانستان، با توجه به فتنه و توطئه ای که در روابط دو کشور در جریان است، سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در کابل ضمن هشــدار به توطئه پدید آمده، الزم می داند مطالب ذیل را اعالم کند:جمهوری اسالمی ایران بیش از چهل سال است که به 
شایستگی میزبان مهاجران افغانســتانی بوده و هم اکنون نیز میزبان حداقل 5 میلیون نفر از آنان است که عموما از امکانات موجود در جمهوری اسالمی ایران 
همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحوالت اخیر در افغانستان سبب شــده که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند. جمهوری 
اسالمی با وجود مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه؛ هیچ مانعی برای ورود اتباع افغانستان ایجاد نکرده و همچنان پذیرای مهاجران جدید است.  
ورود غیر قانونی به خاک ایران به معنی نقض حاکمیت سرزمینی آن به شــمار می رود و نیروهای انتظامی )مرزی( جمهوری اسالمی ایران موظف هستند از 
ورود غیرقانونی کلیه اتباع بیگانه به خاک کشــور ممانعت به عمل آورند.  سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران نسبت به افغانســتان و اتباع آن کشور،بر اصل 
حسن همجواری و رعایت احترام متقابل استوار است. بدیهی است اخبار و اطالعاتی که حاکی از بدرفتاری سازماندهی شده نیروی انتظامی ایران در قبال اتباع 

افغانستان بوده، بدون اساس و فاقد اعتبار  هستند.

نقل قول روزواکنش ایران به شایعه بدرفتاری سازماندهی شده با اتباع افغان

وز عکس ر

مهاجران اوکراینی 
در پناه مکزیک

مهاجــران اوکراینــی که پس 
از شــروع درگیری هــا میان 
اوکراین و روســیه به مکزیک 

پناه برده اند.

رییس مجلس:

 امیدواریم با مذاکره خوب، انتفاع اقتصادی مردم رقم بخورد
رییس مجلس شورای اســالمی گفت: امیدواریم که ســرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته 
هســته ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را بــرای انتفاع اقتصادی مردم ایــران رقم بزند.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
فرا رسیدن روز ملی فناوری هســته ای را به ملت شریف و ســرافراز ایران و به تمامی دانشمندان 
پرتالش، مجاهد و خســتگی ناپذیر صنعت هسته ای کشــور تبریک و تهنیت می گوییم.قالیباف 
افزود: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی سازی صنعت هسته ای ایجاد شده بود در فاصله کوتاهی 
دست دیپلمات های ایران در مذاکرات پر شد. اکنون امیدواریم که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری 
پیشرفته هســته ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم 
بزند.وی در پایان تاکید کرد: پیشرفت های هسته ای کشور پشتوانه ای محکم برای مردم و انتفاع 
اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشــته بر این اصل تاکید دارد که مذاکرات 
هسته ای باید به حصول منافع تضمین شــده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف 

ایران منجر شود. 

 اطالعیه وزارت ارشاد درباره دیدار اهالی فرهنگ و هنر
 با رییس جمهور

روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی لغو دیدار اهالی فرهنگ و هنر با رییس جمهور در 
ماه مبارک رمضان، با صدور اطالعیه ای اعالم کرد، این دیدار به دلیل آلودگی بی ســابقه هوای تهران 
لغو شده و به زودی زمان دیگری برای این دیدار اعالم خواهد شد.در اطالعیه روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: در پی انجام دعوت از اهالی فرهنگ و هنر و با توجه 
به استقبال قابل توجه اساتید و پیشکسوتان عرصه های مختلف خوشنویسی، کاریکاتور، گرافیک، 
نگارگری، سینما، تئاتر، عکاسی،  موسیقی و نقاشی، فضای باز حیاط دولت به عنوان محل برگزاری 
در نظر گرفته شد.در حالی که مقدمات برگزاری جلسه فراهم شده بود، لیکن با توجه به آلودگی بی 
سابقه هوای تهران در روز جمعه و هشدارهای صادر شده مبنی بر عدم تردد غیر ضرور در سطح شهر، 
برای رعایت حال میهمانان به ویژه پیشکســوتان گرامی، ساعاتی پیش از برگزاری این دیدار، ضمن 
عذرخواهی از مدعوین گرامی، تصمیم به تعویق آن گرفته شد و ان شاءا... در فرصت مناسب دیگری 
در ماه مبارک رمضان همراه با اهالی فرهنگ، ادب و هنر، میهمان ریاست محترم جمهور خواهیم بود.

 اعتراض ایران به برخورد غیر انسانی پلیس دانمارک 
با پناهجوی ایرانی

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعالم مراتب اعتراض خود درخصوص برخورد فیزیکی خشونت آمیز 
ماموران دانمارک با تبعــه ایرانی، از مقامات ذی ربط دانمارکی خواســت تا ضمن توقف این قبیل 
اقدامات ضد بشری، از اعمال استانداردهای دوگانه نسبت به اتباع کشورها خودداری کنند.»کاظم 
غریب آبادی«، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران طی 
نامه ای به »ماتیاس تسفایه«، وزیر مهاجرت دانمارک، نسبت به برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی 
پلیس این کشور با یک زن پناهجوی ایرانی اعتراض کرد.غریب آبادی در این نامه بازگرداندن این 
زن ایرانی پناهجو به همراه دو فرزندش و جداکردن وی از فرزند یک ساله اش که به همراه پدرش 
در دانمارک ماندگار شده و اعمال خشونت و رفتار غیرانسانی علیه وی را نقض تعهدات دانمارک در 
حوزه حقوق کودک، منع خشونت علیه زنان و همچنین نقض ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت آزار و شکنجه و رفتارهای 

خالف انسانی یا ترذیلی خواند.

کافه سیاست

امیر عبداللهیان: 

 نفعی در مذاکره مستقیم
 با آمریکا نداریم

وزیر امور خارجــه با بیان این که مســیر 
دیپلماسی همچنان باز اســت، گفت: به 
طرف آمریکایی به صراحــت گفته ایم که 
ســنگ اندازی و کارشــکنی نکند و باعث 
تاخیر در رســیدن به توافــق در مذاکرات 

نشود.
حســین امیرعبدالهیــان اظهــار کرد: در 
جریان ایــن مذاکرات مشــکالتی میان 
ما و طــرف آمریکایی وجــود دارد. طرف 
آمریکایــی در چند هفته گذشــته زیاده 
خواهی هــای را مطرح کــرده و با وجود 
اینکه بخش زیادی از متن در مســیر این 
مذاکرات مورد توافق قــرار گرفته، طرف 
آمریکایی پیشــنهادات و خواسته هایی 
را مطرح می کند که در تضــاد با برخی از 
بندهای متنی اســت که مورد اشاره قرار 
گرفت.وی با بیــان اینکه آنها در حوزه رفع 
تحریم عالقه مند هســتند کــه به صورت 
یک طرفه شــروط جدیدی را مطرح کنند 
اظهار کرد: متاسفانه آمریکایی ها به اعمال 
تحریم های یکجانبه عادت کرده اند و این 
رویه یک بیماری را در کاخ ســفید ایجاد 
کرده است و آنها می خواهند هر موضوعی 
را با اعمــال تحریم هــای یکجانبه پیش 
ببرند و خواسته هایشــان را از این طریق 
عملیاتی کنند.وی بــا تاکید براینکه ایران 
روی خطوط قرمزی اعالمی خود خواهد 
ایســتاد ،گفت: آمریکایی هــا به صورت 
مســتمر از ضرورت مذاکرات مستقیم با 
ایران صحبت می کنند و ما با بررسی های 
که انجــام دادیم به این نتیجه رســیدیم 
که نفعــی در مذاکره مســتقیم با آمریکا 
نداریم.وی با تاکید مجــدد بر اینکه ما بر 
رعایت خط قرمزهای خــود تاکید داریم 
و در جریان توافق بایــد این خط قرمز ها 
رعایت شــود و آمریکایی ها باید در عمل 
نشــان دهند که حســن نیت دارند یا نه 
تصریح کرد: مســیر دیپلماسی همچنان 

باز است .

بین الملل
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان:

هیچ کمبودی در ذخایر شکر استان اصفهان وجود ندارد
معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان اصفهان از مطلوب بودن ذخایر شکر استان 

جهت تامین نیاز شهروندان خبر داد. 
امید شــریفی گفت: نه تنها شــکر بلکه در تامین هیچ یک از کاال های اساسی در استان کمبودی 
نداریم، مردم نیز عــرف مصرف را رعایت کرده و انبار خانگی به وجــود نیاورند تا تقاضای کاذب و 
تنش عرضه ایجاد نشــود.وی افزود: در ایــام ماه مبارک رمضان میــزان ۳۲٠٠ تن برای صنف و 
صنعت و ۱۶٠٠ تن برای خانوار در طرح ضیافت توزیع شــده و باز هم تا پایــان ماه رمضان توزیع 
خواهد شد.تعدادی از شــهروندان از عرضه ناکافی شکر در فروشــگاه های زنجیره ای و با قیمت 
باال در فروشگاه های سطح شهر گله داشته و خواهان پیگیری این موضوع بودند.معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی گفت: در فروشگاه های زنجیره ای بیش از یک بسته سه کیلویی 
به جهت کنترل تخلفات و مبارزه با انبار های خانگی به هر فرد فروخته نمی شــود، برخی کاال های 
اساسی در سامانه رهتاب و با کد ملی توزیع می شود، اما شکر به جهت همخوانی عرضه و مطلوب 
بودن ذخایر، وابسته به سامانه رهتاب نیســت.وی معتقد است: با این وجود میزان عرضه شکر 
کنترل می شود که بیش از نیاز معمول فروخته نشــود تا تقاضای کاذب فشاری به میزان عرضه 

نیاورد، اما شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که کمبودی وجود ندارد.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

قیمت گوجه و سیب زمینی متعادل شده است
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به رفع مشکالتی که موجب گرانی برخی از 
اقالم مانند ســیب زمینی، گوجه و پیاز شد، گفت: قیمت ها متعادل شــده و در طول هفته جاری 
با کاهش بیشــتری هم مواجه خواهیم بود.ناصر اطرج اظهار کرد: اقالم اشاره شده تقریبا ۱۵ تا 
۳۰ درصد ارزان تر شده است و در هفته جاری افت بیشتری هم پیدا می کند.وی در پاسخ به این 
پرســش که دلیل گرانی یکباره چه بوده است؟ توضیح داد: یکسری مشــکالت حمل و نقلی و 
تغییرات فصلی از دالیل گرانی بود که فعال برطرف شده است.رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان در رابطه با گرانی میوه های نوبرانه اظهار کرد: معموال چنیــن میوه هایی در آغاز فصل، به 
دلیل کمیابی، گران تر عرضه می شود ولی با گذر زمان و افزایش عرضه ارزان تر می شود. اکنون نیز 

همین اقالم کاهش قیمت داشته اند.

  تعیین حد بستر و حریم 2 هزار کیلومتر
 از رودخانه های استان

تاکنون طرح مطالعات تعیین حد بستر وحریم رودخانه ها برای دوهزار کیلومتر از رودخانه های 
اســتان اصفهان تعیین شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، طول مسیر 
رودخانه های این استان را حدود چهار هزار کیلومتر برشمرد و گفت: تاکنون برای دوهزار کیلومتر 
از مسیر های رودخانه تعیین حد بستر و حریم شده که ۴۴۰ کیلومتر آن مربوط به رودخانه زاینده 
رود است. منصور شیشه فروش افزود: همچنین امسال تعیین حد بستر و حریم رودخانه برای 
هزار کیلومتر دیگر از رودخانه های این استان در دست اقدام است.وی گفت: تاکنون ۲۳۰ کیلومتر 
از رودخانه های این استان الیروبی شده  که ۱۰۵ کیلومتر آن در بستر زاینده رود است و یک کیلومتر 
از مسیر رودخانه زاینده رود در دست ساماندهی است تا جریان آب در آن سرعت بگیرد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان افزود: ۳۰ کیلومتر دیگر هم از بستر رودخانه ها در شهر های 
نطنز، شهرضا و چادگان در دست ساماندهی است.منصور شیشــه فروش گفت: همچنین ۲۱۵ 
هکتار از اراضی رودخانه های استان و ۷۶۱ هکتار هم از بستر رودخانه زاینده رود آزاد سازی شده 

و ۲۰ هکتار هم در حال پیگیری برای آزادسازی در مسیر رودخانه های استان است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از  افزایش جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز  در سال 1401 خبر داد؛ 

بازار کار اصفهان در  قرق افغان ها

طی هفته های گذشته بارها عکس و فیلم 
مهسا نعمتی

هایی در فضای مجازی دســت به دست 
شــده که نشــان می دهد موجی از  پناهجویان در حال ورود به ایران 
هســتند. هر چند صحت این تصاویر از سوی مقامات رسمی کشور رد 
شده، اما میزان باالی درخواست برای ورود افغان ها به ایران غیر قابل 
انکار اســت. بخش زیادی از  این افراد که به صــورت غیر قانونی وارد 
کشور شده اند با سختگیری های مقامات انتظامی در شهرها و استان 
 های جنوبی حــاال راهی اســتان های بــزرگ مرکز کشــور از جمله

 اصفهان شده اند.
 افرادی که روزگاری با کم شدن ارزش پول ایران از کشور  خارج شدند، 
حاال دوباره با شــروع ناامنی ها در کشورشان بازگشــته اند و مسلما 
فرصت های شــغلی و درآمدی در ایران خواهند داشت که به واسطه 
برخی از شرایط بیشــتر مورد توجه کارفرمایان قرار خواهند گرفت. از 
این بابت نگرانی های جدی وجود دارد که مسئوالن وزارت کار و سایر 
نهادها تالش دارند به نوعی آنها را کنترل کنــن. تهدید موقعیت های 

شغلی در طول سال های ورود افغان ها به ایران، شاید پر رنگ ترین 
وجه تاثیر گذاری اقتصادی آنها بوده باشــد. کارگران افغان برای سال 
ها در صنعت ساختمان حرف اول را می زدند از کارگری ساده تا انواع 
خدمات ساخت و ســاز در قرق آنها بود. کار زیاد و دستمزد کم آنها را 

برای کارفرمایان ایرانی جذاب کرده بود!
 این افراد اغلب بی ســواد بودنــد و با کمترین توقــع کار می کردند و 
همین عاملی شــد تا قوانین سفت و ســختی برای مقابله با کار اتباع 
غیر قانونی وضع شــود تا شــاید راه برای حضور ایرانی هــا در حوزه 
هایی که بــه تخصص کمتری نیاز بود باز شــود. رفتــن آنها در مقطع 
زمانی پیش از تســلط طالبــان اما نگرانــی هایی را از کمبــود کارگر 
ایجاد کرد و در عمل نشــان داد حضــور آنها در بــازار کار چندان نمی 
تواند تاثیری بر مــوج بیکاری ایرانی ها داشــته باشــد به خصوص 
اینکه چالــش اقتصاد کار در کشــور حاال بیشــتر در حــوزه تحصیل 
کردگانی اســت که به ندرت زیر بار کارگری می روند. اما این بار اغلب 
افغان های وارد شــده به ایران اتفاقا تحصیل کرده هســتند پس این 

بار فرصت های شغلی بیشــتری برای آنها فراهم خواهد بود و نگرانی 
ها در سطح جدی تری مطرح می شــود. در این راستا مدیر اشتغال 
و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
از افزایش میــزان جریمــه به کارگمــاردن اتباع خارجــی غیرمجاز 
 در ســال ۱۴۰۱ به میزان پنــج برابر حداقل دســتمزد بــرای هر روز 

خبر داد.
 قانونی که شاید بتواند بخشی از اشتیاق کارفرمایان به جذب نیروهای 
افغان را کاهش دهد.  بر اساس اعالم حسین باقری، طبق اعالم وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و بر اساس بند »ج« ماده ۱۱ قانون تنظیم 
بخشــی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی کــه از نیروی کار خارجی 
غیرمجاز استفاده یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار 
اقدام کند، به پنج برابر حداقل دســتمزد برای هر روز اشتغال جریمه 

می شود.
 وی افزود: با توجه به مصوبه شــورای عالی کار که حداقل دســتمزد 
روزانه امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال تعیین کرده است، 
مبلغ جریمه بابت هر روز اشــتغال غیرمجاز اتبــاع خارجی به میزان 
پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و 
۲۵۰ ریال خواهد بود.مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: این میزان جریمه در صورت 
تکرار تخلــف دو برابر خواهد شــد و در صورت اســتنکاف از پرداخت 
جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی 

می شود.
وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات 
و گزارش های مردمی در خصوص اشــتغال و بــه کارگیری نیروهای 
خارجی غیــر مجاز توســط کارفرمایان اعــالم کرده بــود. این اقدام 
وزارت کار در راستای جلب مشــارکت مردمی برای صیانت از نیروی 
کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی اســت کــه در به کارگیری 
نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز اســتفاده می کنند.کارشناســان 
معتقدنــد کارفرمایانی که برای فــرار از پرداخت حق بیمــه و به دلیل 
ارزان بودن نیروی کار خارجــی آنها را به خدمــت می گیرند، موجب 
از بین رفتن فرصت های شــغلی برای جوینــدگان کار و نیروهای کار 
داخلی می شــوند و از این طریــق فعالیت های اقتصــادی را تحت 
تاثیر قرار می دهند؛ اما به نظر می رســد در شــرایط کنونی با افزایش 
هزینــه های تولید و ســاختمان در نهایــت اســتفاده از افغان ها در 
 کارگاه ها بسیار بیشــتر خواهد شــد؛ نگرانی ای که باید بسیار جدی

 گرفته شود.

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اســالمی گفت: بیش از ۵ میلیون نفر جمعیتی که 
در اســتان اصفهان زندگی می کنند از اجرایی شدن 
طرح انتقال آب بن- بروجن متضرر می شــوند به 
همین دلیل اجرای چنین طرحی بر خالف مصالح 
ملی است.حجت االسالم محمد تقی نقدعلی درباره 
راه اندازی خط اضطراری انتقــال آب بن- بروجن، 
اظهار کرد: شــنیده ها حاکی از آن است که این طرح 

را قصد دارند به احتمال زیــاد اجرایی کنند که بدون 
شک انتقال آب بن- بروجن بر خالف مصالح امنیت 
ملی، استانی و اســتان های همجوار اصفهان و یک 
تصمیم غیرکارشناســی اســت و نمایندگان استان 
اصفهان در برابر این تصمیم اشتباه خواهند ایستاد 
و اجــازه نخواهند داد چنین طرحی اجرا شــود.وی 
افزود: کشــاورزان اصفهان با چنین طرحی مخالف 
هستند چراکه بارگذاری های اشتباهی که تا کنون روی 
زاینده رود انجام شده است جبران نشده و هر گونه 
بارگذاری جدید ظلم مضاعفــی خواهد بود.نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: وقتی کشاورزان 
می بینند که ۲۰ روز از ســال جدید گذشته و هنوز به 

باغات غرب اصفهان آبی داده نشده، اما در باالدست 
زاینده رود و منطقه سامان به وفور برداشت آب انجام 
می شود و حق مسلم چند صد ســاله کشاورزان به 
تاراج می رود و اکنون قرار است ظلم جدیدی به آنها 
شود بدون شک موضع خواهند گرفت و هر گونه تنش 
جدید بر خالف امنیت ملی کشور است و مسئوالن در 
این تصمیم باید تجدید نظــر کنند.وی تصریح کرد: 
بیش از ۵ میلیون نفر جمعیتی که در استان اصفهان 
زندگی می کنند از اجرایی شدن طرح انتقال آب بن- 
بروجن متضرر می شوند و تحت تاثیر قرار می گیرند 
به همین دلیل اجرای چنین طرحی بر خالف مصالح 

ملی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

اجرای طرح انتقال آب »بن- بروجن« برخالف مصالح کشور است

خبر  روز

اصفهان 200 هزار میلیارد ریال در سال 1400 درآمد داشته است
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: درآمد پارسال این استان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بود که 
این رقم ۱۸ درصد بیش از پیش بینی های انجام شــده است.علیرضا عربها افزود: پیش بینی کسب 
درآمد برای سال گذشــته ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بود که ۱۸ درصد بیشتر از این حد محقق شده است.

وی بیان کرد: ۹۶ درصد از بودجه استان تا پایان اسفندماه جذب شد.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
اصفهان به ارائه تسهیالت بانکی به متقاضیان ایجاد کسب و کار اشاره کرد و اظهارداشت: ۱۷ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی در قالب ۵۳۰ پرونده تقاضا از محل اعتبارات دولتی پرداخت شد.وی یادآورشد: 
پرداخت این تسهیالت از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان بود.عربها، توزیع 
عادالنه اعتبارات در سراسر استان را مهم خواند و اذعان داشت: چنین اقدامی زمینه ساز ایجاد اشتغال 
و درآمدزایی و کمک به معیشت مردم در بخش های مختلف خواهد شد.وی به ذیحساب های دستگاه 
های دولتی استان توصیه کرد تا با نظارت بر محاسبات و اجرای قوانین مالی در حفظ بیت المال بکوشند 

و مدیران امور مالی نیز در جذب اعتبارات همت داشته باشند.

مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« ایران:

برق شهرک رمز  ارز،  از  انرژی خورشیدی تامین می شود
مدیرعامل نخستین»شهرک تخصصی رمز ارز«  کشــور در شهرستان فریدن استان اصفهان گفت: با 
امضای تفاهم نامه برای احداث و راه اندازی چند نیروگاه برق خورشــیدی، تمامی برق مورد نیاز این 
مجموعه صنعتی از انرژی خورشیدی تامین می شود.امین خانجانی با بیان اینکه بهره گیری از انرژی 
پاک همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث شهرک صنعتی)اردیبهشت ۱۴۰۰(، در دستور کار قرار گرفته 
بود، اظهار داشت: این مجموعه با استفاده بهینه از انرژی خورشیدی، از برق شبکه سراسری و برق شهری 
بی نیاز خواهد بود، فعالیت این شــهرک هیچگونه اختالل و افتی در برق مدار به وجود نخواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر وزارت نیرو، ارائه مجوز استخراج ارز دیجیتال در سراسر کشور را به 
استفاده از برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر منوط کرده است، گفت: با دوراندیشی و آینده نگری و با 
برنامه ریزی صورت گرفته در سال گذشته، تامین برق شهرک تخصصی رمز ارز از طریق صفحات)پنل( 
خورشیدی در دستور کار قرار گرفت و در این مدت قراردادهای مربوط به آن با یک شرکت تخصصی تولید 
برق خورشیدی منعقد شده است.مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« کشور در شهرستان 
فریدن استان اصفهان تصریح کرد: در زمان حاضر بر اساس تفاهم نامه فیمابین با شرکت تخصصی در 
زمینه تولید برق خورشیدی و با اقدامات انجام شده، ۱۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی اولیه راه اندازی 
شهرک، تامین شده است به این معنا که آغاز به کار مجموعه حتی از همان لحظات ابتدایی بی نیاز از برق 
شبکه سراسری و شهری خواهد بود و در قدم بعدی ۲۰ مگاوات دیگر برق به مجموعه اضافه می شود.

گوشت قرمز در اصفهان ارزان شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: اتحادیه گوشت قرمز قیمت گوشت را در سراسر شهر 
اصفهان به صورت رسمی اعالم می کند که مبنای عملکرد تمامی قصابی ها و تیم های نظارتی خواهد 
بود.براساس مصوبه ستاد  تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو گوشت منجمد مخلوط گوساله با قیمت 
۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد مخلوط گوسفندی با ۸۵ هزار تومان در استان عرضه می شود. پیش از 
این قیمت هر کیلو گوشت منجمد در بازار کیلویی ۱۱۹ هزار تومان بود که با این تصمیم کاهش ۲۴ هزار 
تومانی را در گوشت منجمد شاهد هستیم.در هفته گذشته بازار گوشت گرم نوسان باالیی را تجربه و به 
کیلویی ۲۰۰ هزار تومان رسید ولی این روزها بازار کمی آرام گرفته و در حال حاضر هر کیلو گوشت گرم 
۱۶۰ هزار تومان عرضه می شود.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به قیمت گوشت 
در استان، اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز ربطی به مصوبه ستاد تنظیم بازار ندارد و بیشتر تابع عرضه 
و تقاضاست و با این وجود در استان مصوب شد که عرضه گوشــت قرمز گوسفندی نباید از ۱۶۰ هزار 

تومان فراتر برود.

کافه اقتصاد

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان مطرح کرد:اخبار

قانون گریزی سازمان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کالن شــهر اصفهان گفت: ما خواهان اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب سازی ۱۴۰۰به حقوق بازنشستگان 
و سپس اعمال مواد ۹۶ و ۱۱۱ در سال ۱۴۰۱ هستیم.سید حسن هاشــمی اظهار داشت: بازنشستگان، مســتمری بگیران و بازماندگان آن ها، چیزی فراتر از قانون 
ســازمان تامین اجتماعی طلب نمی کنند و به کمتر از آن نیز رضایت نخواهند داد.وی افزود: طبق قانون ۹۶ سازمان تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است کلیه 
مستمری های بازنشستگی و از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان در فاصله زمانی که حداکثر سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی و 
با تصویب هیئت وزیران، به همان نسبت افزایش دهد؛ ماده ۱۱۱ این سازمان نیز اعالم می کند مستمری های پرداختی در قالب بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع 
مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگرعادی کمتر باشد. این درحالی است که در سال های گذشته به ویژه سال ۸۷ تا به امروز به دلیل عدم رعایت قانون توسط 
سازمان تامین اجتماعی، سفره معیشت بازنشستگان پیوسته کوچک و کوچک تر شده و فقر اقتصادی بر این جامعه مستولی شده است.رییس هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کالن شهر اصفهان ادامه داد: از سازمان و مسئولین ذی ربط انتظار داریم بدون تعلل و قانون گریزی اقدام کنند تا خاطر 

بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان شان بیش از این و به دلیل فقر اقتصادی مکدر نشود.

 مزارع زرد کلزا
 در مازندران

یکی از گیاهان دانه روغنی مهم 
در مناطق معتدل گیاه کلزا است 
که دارای طیف نسبتا وسیعی 
از ســازگاری اقلیمی اســت. 
تاکنون حدود ســه هزار هکتار 
از مزارع مازندران به زیر کشت 
کلزا رفته و این در حالی اســت 
که امسال باید ۲۷ هزار هکتار 
از اراضی استان به این محصول 

اختصاص داده شود. 

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

اولویت استان توسعه 
گردشگری و فعالیت های 

دانش بنیان است
استاندار اصفهان گفت: اولویت کنونی استان 
اصفهان برای دسترســی به توســعه پایدار 
حوزه گردشگری و فعالیت های دانش بنیان 
است.سیدرضا مرتضوی درمراسم تجلیل از 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
اظهار کرد: همبســتگی در فعالیت اقتصادی 
به عنوان عامل جریان تولید در استان جاری 
اســت، اما حرکت مجاهدانه بر آن اســت که 
بخش حاکمیت این ضمانت را برای افزایش 
رونق اقتصادی دهد چنان که ما در توســعه 
محور گردشــگری و دانش بنیــان تمام قد 
ایســتاده ایم.در اســتانداری اصفهان ستاد 
حاکمیتی به عنوان قلب قرارگاه پشــتیبانی 
شکل گرفته است که به مجموعه اتاق بازرگانی 
کمک کند، اما نقشه راه آن باید توسط خود اتاق 

بازرگانی ترسیم شود.
به گفتــه وی، حوزه مســئولیت اجتماعی بر 
مبنای فعالیت اقتصــادی و کار آفرینی تنها 
یک قرارداد و نسبت حقوقی بر مبنای طبیعت 
نیست بلکه مســئولیت اجتماعی در مکتب 
ما گســترده تعریف شــده است.مسئولیت 
اجتماعــی برای کســانی اســت کــه فعال 
اقتصادی و خدمتگزار مردم هســتند، چنان 
که فعاالن این حوزه در گذشته در بخش هایی 
همچون آب و هــوا، طبیعــت و محرومیت 
زدایی این وظیفه را بدوش کشیدند.مرتضوی 
افزود:  یکی از شاخص های اصفهان این است 
که انســان های خیر به صورت نسل به نسل 
این فضیلت را اســتمرار می بخشند.ما شعار 
ســال را با دو محور برای پیشرفت و آبادانی و 
توسعه استان در نظر گرفته ایم که نخستین 
مسیر پیشــینه تمدنی و گردشگری و محور 
دوم فعالیت های دانش بنیان است.استاندار 
اصفهان گفت: کار ما در حوزه اقتصادی حفظ 
و نگهداری، بهــره وری و کمک به رونق تولید، 
حمایت از فعالیت اقتصادی و از سوی دیگر 
حرکت به سمت توسعه زیر ساختی جدید و 

در حوزه مرتبط به دانش بومی است.
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زنبورداران چهارمحالی این روزها با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند؛

نیش مشکالت بر تن زنبورداران
حرفه زنبورداری این روزها همانند هزاران حرفه دیگر درگیر مســائل 
و مشکالت مرتبط با خود اســت، زنبورداران این روزها عالوه بر نیش 
زنبور باید نیش بی مهری مســئوالن را نیز در حل کردن مشکالت شان 

تحمل کنند.
چهارمحــال و بختیــاری به علت وجــود مراتع بکر و باغــات، منطقه 
مستعدی برای پرورش زنبورعسل محســوب می شود، طبق آخرین 
آمار ارائه شده از سوی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، 
بالغ بر ۳۰۶ هزار کلونی زنبور عسل در اســتان وجود دارد و عسل این 

استان از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
امروزه کمبود شــکر، ورود داروهــای تقلبی به بــازار، عدم همکاری 
باغداران برای استقرار کلونی های زنبور عسل در باغات، حضور دالالن 
در بازار عســل و ... فعاالن حوزه زنبورداری را با چالش های بسیاری 

مواجه کرده است.

برخی مافیا بــا ورود داروهای غیر اصولی موجب کاهش عســل 
تولیدی در کشور می شوند

غالمرضا صادقی تولید کننده عسل، با اشاره به اینکه ۲۰ سال است که 
وارد حرفه زنبورداری شده، اظهار کرد: ۱۰ سال است به صورت حرفه ای 

در این شغل فعالیت دارم.
وی با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیاری استانی مستعد در تولید 
عسل با کیفیت اســت، توضیح داد: برخی قوانین دست و پا گیر مانع 
از ارزآوری بیشتر این حرفه شــده به طوری که با فرآوری محصوالت 
تولیدی در استان می توان در کنار ایجاد اشتغال، مقوله افزایش سود 

را نیز مورد توجه قرار داد.
این تولیدکننده عسل با گالیه از اینکه هیچ یک از سازمان ها زنبورداران 
را به رســمیت نمی شناســند، تاکید کرد: جهاد کشــاورزی وام های 
خوداشــتغالی را در اختیار افراد قرار می دهد؛ اما متاســفانه نظارت 
چندانی بر روی این موضوع وجود ندارد و بســیاری از افرادی که این 

وام ها را دریافت می کنند، زنبوردار نیستند.
وی همچنین از عــدم همکاری برخی باغداران در اســتقرار کلونی در 
زمین هایشــان خبر داد و گفت: وجود کلونی در زمین های کشاورزی 
موجب رونق محصوالت کشــاورزی می شــود؛ اما برخی باغداران با 
این موضوع موافق نیســتند که طی آموزش های جهاد کشاورزی این 

موضوع تا حدودی مرتفع شده است.
صادقی ادامه داد: در مقوله فرآوری عســل و اخذ مجوز از ســازمان 
غذا و دارو مشــکالت فراوانی وجود دارد، به عنوان مثال برای احداث 

آزمایشــگاهی برای تولید زهر زنبور عســل که می تواند بهترین منبع 
درآمد برای زنبورداران باشــد، حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 

بوده که متاسفانه از توان مالی زنبورداران خارج است.
وی به افزایش قیمت نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: زنبورداران در 
تهیه شکر دولتی هم با مشکل مواجه هستند و اختصاص دو کیلوگرم 
شــکر به ازای هر کلونی دردی را درمــان نمی کنــد، از طرفی تمامی 
محصوالت افزایش قیمت را تجربه کرده اند؛ اما عســل با رشد قیمتی 

چندانی مواجه نبوده است.
صادقی با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه تولید عســل نیازمند حضور 
افراد تحصیل کرده اســت، گفت: تــا کنون حــدود ۱۰۰۰ نفر را آموزش 
داده ام که با حضور حرفه ای افراد می توان در تولید فرآورده های عسل 
همچون ژل رویال و زهر زنبور عســل ورود کــرده و ارز آوری باالیی را 

رقم بزنیم.
نرجس برجیان از دیگــر تولیدکنندگان زنبور عســل در چهارمحال و 
بختیاری نیز به همکاری نکردن بسیاری از باغداران برای قرار گرفتن 
کلونی در باغ هایشان اشاره کرد و گفت: در کنار این امر، حتی اگر اجازه 
هم داده شود متاسفانه سم پاشــی باغات موجب تلف شدن زنبورها 

شده و بیمه هم این موارد را جزو غرامت محسوب نمی کند.

وی نبود بازار فروش، پایین بودن قدرت خرید مردم و حضور دالالن در 
فروش عسل و بروکراســی های اداری در اخذ مجوز برای برندسازی 
را از جمله مشــکالت زنبورداران عنوان کرد و ادامه داد: از طرفی ورود 
زنبورداران غیرحرفه ای و اخذ وام توســط این افراد موجب می شــود 

کیفیت عسل تولیدی تا حد زیادی کاهش یابد.

زنبورداران شکر مازاد بر سهمیه خود را از بازار آزاد تهیه کنند
حســن رحمانی، مدیر امور طیور، زنبور عســل و کرم ابریشم سازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیــاری در خصوص کمبود شــکر 
زنبورداران، اظهار کرد: حدود ۵۳۰ تن شکر یارانه ای در بین زنبورداران 
توزیع شده اســت و هر ماه نیز ســهمیه جدیدی به آن ها اختصاص 

پیدا می کند.
رحمانی در خصوص فرآوری عســل، گفت: زنبورداران می توانند برای 
احداث واحدهای فرآوری عســل و ژل رویال مجوز از بخش صنایع 

سازمان جهادکشاورزی دریافت کنند.
مدیر امور طیور، زنبور عســل و کرم ابریشم ســازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری یادآور شــد: نظارت بر استفاده از سموم توسط 

زنبورداران بر عهده سازمان دامپزشکی است.

معاون استاندار:

بحث تهویه در مدارس چهارمحال و بختیاری ضعیف است
سرپرست معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: الزم است 
مدارس و دانشگاه ها برای حضور دانشجویان و دانش آموزان امن شود، بحث تهویه در مدارس ضعیف 
است و آموزش و پرورش باید این مسئله را جدی بگیرد.محسن حسین میرزایی در جلسه مشترک 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه عملیاتی کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
باید مراقب سویه های جدید کرونا باشیم، اظهار کرد: عادی انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی 
می تواند موجب افزایش موارد ابتال به کرونا شود، الزم است نظارت در مراکز تجمیعی افزایش یابد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پس از 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها شاهد بروز نگرانی در بین والدین و دانشجویان هستیم، خاطرنشان 
کرد: اگر دانش آموز یا دانشجویی دارای عالئم مرتبط با بیماری کروناست باید از ورود او به کالس درس 
جلوگیری شود.وی افزود: مدارس و دانشگاه ها برای حضور دانشجویان و دانش آموزان امن شود، 

بحث تهویه در مدارس ضعیف است و آموزش و پرورش باید این مسئله را جدی بگیرد.
 

اعمال محدودیت مصرف برق برای صنایع در چهارمحال  
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری نیز مانند سال گذشته برای 
صنایع محدودیت هایی در مصرف برق در نظر گرفته می شود که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
این مراکز ابالغ خواهد شد.مجید فرهزاد در خصوص قطعی برق در فصول بهار و تابستان، اظهار کرد: انتظار 
می رود در سال جاری نیز شاهد ناترازی تولید و مصرف برق باشیم و براساس پیش بینی ها نسبت به سال 
گذشته به دلیل تغییر در فرهنگ مصرف و همچنین افزوده شدن مشترکان جدید به سیستم مخصوصا 
مشترکان صنعتی بزرگ حدود شش تا هفت درصد افزایش در مصرف برق رخ خواهد داد.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری افزود: الزم است یک برنامه جامع مدیریت مصرف برق 
در حوزه کشاورزی، صنعت، مراکز اداری و... تهیه شود همچنین درخصوص بخش خانگی نیز درصورت 
نیاز برنامه ریزی صورت می گیرد و امیدواریم در این صورت فصول گرم سال بدون مشکل و کمبود برق 
سپری شود.وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز مانند سال گذشته برای صنایع محدودیت هایی در 
مصرف برق در نظر گرفته می شود که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مراکز ابالغ خواهد شد.

 
طی سال گذشته؛

 بیش از 5 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری
 زیر پوشش بیمه روستاییان قرار گرفتند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 
گذشته پنج هزار و ۷۵۷ نفر در استان زیر پوشــش این بیمه قرار گرفتند و مجموع بیمه شدگان این 
صندوق در استان به ۴۵ هزار و ۳۸۹ نفر رسید.جعفر شاه  بندری افزود: سهمیه استان برای سال گذشته 
زیرپوشش قرار دادن پنج هزار و ۶۰۰ نفر هدف گذاری شد که بیش از این سهمیه در استان جذب شد و 

امید می رود در سال جاری نیز بتوان بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، عضو جذب کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۹۸۷ نفر مستمری بگیر، یک هزار و ۲۳۰ نفر بازنشسته، ۳۰۳ نفر از 
کارافتاده و یک هزار و ۴۴۵ نفر مستمری بگیر فوتی زیر پوشش این صندوق قرار دارند.مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری سهمیه این صندوق در بهار امسال 
را یک هزار و ۲۰۴ نفر اعالم کرد و گفت: پیش بینی می شود این سهمیه نیز جذب و جزو صندوق های 
برتر در کشور قرار بگیریم.شاه بندری، تعداد کارگزاری های این صندوق در استان را ۳۲ مورد اعالم کرد 
و افزود: در تمامی  شهرستان ها و برخی بخش ها و روستاهای استان کارگزاری ها فعال است و تالش 

شده تا با اطالع رسانی خدمات این صندوق بتوان سهمیه بیشتری را در استان جذب کنیم.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
1/70 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 11302 - 1400/09/21 هيات دوم آقای عبدالمطلب درخشان 
به شناسنامه شــماره 853 کدملي 5558773855  صادره کوهرنگ فرزند بهرام  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 245/45 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت احمد 
سليمی بابوکانی از سند شماره 2093 مورخ 1324/3/22 دفترخانه شماره 65 اصفهان 

) از مازاد ميزان تملکی دولت کسر گردد(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

م الف: 1299480  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/71 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14408 - 1400/11/28 هيات اول آقای حمزه عابدی جونی 
 به شناســنامه شــماره 15 کدملي 1293113476  صادره اصفهان فرزند حسن  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 88/95 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 4 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مرتضی جوانی جاوانی از سند شماره 36473 مورخ 1370/2/19 

دفترخانه شماره 94 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 14409 - 1400/11/28 هيــات اول آقای مصطفی مارانی  
 به شناسنامه شــماره 4093  کدملي 1283000997  صادره اصفهان فرزند يداله  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 88/95 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 4 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مرتضی جوانی جاوانی از سند شماره 36473 مورخ 1370/2/19 

دفترخانه شماره 94 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

م الف: 1299210  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/72 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 

هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 15633 - 1400/12/24 هيــات اول آقــای
 رسول عمرانی به شناسنامه شماره 39 کدملي 5129641035  صادره فرزند منوچهر  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 175/90 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت حيدر 
رجبيان از سند شماره 59365  مورخ 1351/10/17 دفترخانه شماره 29  اصفهان و  با 
توجه به نامه شماره 16/1400/47963 مورخ 1400/10/29 اداره کل راه و شهرسازی

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

م الف: 1299249  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/73 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي منطقه 
 غرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت

 لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 15710 - 1400/12/26 هيات چهارم آقای مصطفی عسگری 
رنانی به شناسنامه شماره 281 کدملي 1289970432  صادره اصفهان فرزند کريم  
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 318/56 متر 
مربع از پالک شماره 851  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی کريم عسکری مورد ثبت صفحه 295  

دفتر 428 امالک
رديف 2- راي شماره 15711 - 1400/12/26 هيات چهارم خانم فاطمه بهراميان 
رنانی به شناسنامه شماره 5 کدملي 1290099561  صادره اصفهان فرزند رمضان  در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 318/56 متر مربع 
از پالک شماره 851  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی کريم عسکری مورد ثبت صفحه 295 دفتر 

428 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

م الف: 1299108  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

1/74 شــماره نامــه : 140185602024000351-1401/01/16 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140060302024002631  و 140060302024002632 مورخ 
1400/08/29 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 134/56  متر مربع تحت شماره فرعی 
8  از اصلی 3760  مفروز و مجزی شده از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در مالکيت آقای حسينعلی ملک محمد دستجردی فرزند اسداله و خانم حميده ملک 
محمد دستجردی فرزند اصغر ) هر يک نســبت به سه دانگ مشاع(  مستقر گرديد و 

پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ  
1401/2/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی 
به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين 
نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود 
را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 

و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/01/22 

 م الــف: 1247469 شــبان رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک
 جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/75 شماره نامه : 140185602024000327-1401/01/16 چون تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک 4348/2981 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای ميالد امامی مهرگانی فرزند مهرداد در جريان ثبت است و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1401/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. 
تاريخ انتشار: 1401/01/22 

م الف: 1297015 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/76 شــماره نامــه: 140085602025016184 - 1400/12/22 نظــر 
به اينکــه خانــم جميله آقــا بابائــی رنانــی فرزنــد قدير بــا تســليم دو برگ 
استشــهاديه شــهود  شــماره 216424 مــورخ 1400/12/15 دفترخانــه 
36 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت ده حبه و دو هفتم حبه مشــاع از 
 هفتاد و دو حبه ششــدانگ پــالک ثبتی شــماره 2678 فرعــی از 18 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان  ذيل ثبت 109287 در صفحه 93 دفتر 604  تحت شماره چاپی 
599250 سری ت صادر و تسليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است.  لذا 
مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1299160  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

1/77 چــون تحديد حــدود ششــدانگ زميــن پــالک شــماره 130 فرعي از 
 8  اصلي واقــع در ربــاط نعلبنــد گلپايگان  بخــش 2  ثبــت گلپايــگان به نام 

ســيد مهدی طباطبائــی فرزند ولی اله و ســاير شــرکا در جريان ثبت مي باشــد 
 که تاکنــون تحديد حدود نشــده اينک بنا به دســتور اخير مــاده 15 قانون ثبت و
 برابر تقاضاي نامبرده  تحديد حدود پالک فوق در روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با 
تعطيلي ناگهاني تحديد حــدود در روز بعد از تعطيلي انجام مــي گردد لذا به موجب 
اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امــالک  مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. ضمنًا 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع 
مواد 16 و 20 قانون ثبت( مي بايستي توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاريخ تنظيم 
 اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي صورت گيرد. 
م الف: 1299215 محمد ســلماني رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپايگان 
مزایده اتومبیل

140103902002000011 شــماره پرونــده:  1 شــماره آگهــی:  /78
140004002003003348 آگهی مزايده پرونده به شماره بايگانی: 140009231  
خودروی ســواری پرايد جی- تی - ايکــس- آی مدل 1386 به شــماره انتظامی 
13 - 729 ط 81 به رنگ قهوه ای- مســی- متاليک به شــماره موتور 1979473 
و شماره شاســی S 1412286107514 ظرفيت : جمعًا 4 نفر، تعداد محور 2 ، تعداد 
چرخ: 4 ، نوع سوخت: بنزين ، تعداد ســيلندر: 4 متعلق به رضا رضائی فرزند علی که 
در آدرس پارکينگ باران متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری: 
1- از لحاظ موتور و گيربکس که ســالم و مطابق مدل می باشــد 2- رنگ سقف و 
درب موتور )کاپوت( و درب صندوق عقب، آفتاب سوختگی دارد 3- گلگير جلو چپ 
تصادفی و دربهای جلو و عقب و گلگير عقب چپ آثار صافکاری روی رنگ و خط و 
خش دارد 4- الستيکها دارای 0/050 آج دارند. طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
580/000/000 ريال ) پانصد و هشتاد ميليون ريال( ارزيابی شده است. بموجب مهريه 
مندرج در سند نکاحيه شماره سند: 9861 ، تاريخ سند: 1375/11/04 ، دفترخانه صادر 
کننده: دفترخانه ازدواج شماره 178 و طالق شماره 56 شهر اصفهان استان اصفهان 
در قبال قسمتی از طلب خانم زهره محمد قاسمی و حقوق دولتی متعلقه بموجب کد 
امنيتی شماره 84312/76148112 مورخه 1400/07/19 پليس راهنمائی و رانندگی 
اصفهان بازداشت گرديد. از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخه 1401/02/07 در 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خيابان جی- خيابان تاالر- ميدان هفت 
تير به مزايده گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايــه 580/000/000 ريال ) پانصد و 
هشتاد ميليون ريال( شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی 
نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در 
صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
هزينه پارکينگ و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده 
 باشد به عهده برنده مزايده اســت ضمن آنکه  پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختــی بابت هزينه های فــوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می 
 agahi.ssaa.ir گردد. ضمنا ايــن آگهی در ســايت ســازمان بــه آدرس 
و يک نوبــت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهــان مــورخ 1401/01/22 درج و 
منتشــر می گردد. توضيحاً جهت شــرکت در جلســه مزايده ده درصد از مبلغ پايه 
مزايده را به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و  امالک  اصفهان و 
 شناســه واريز )دريافت تاييديه از حســابداری اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان(  
بابت پرونده کالســه فــوق واريــز و به همــراه تقاضــای کتبی و ارائــه کارت 
شناســايی معتبر الزامی اســت. برنــده مزايده بايــد مابقی خريــد را ظرف مدت 
پنــج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبــت توديع نمايــد و در صورتی که 
ظرف مهلــت مقــرر مانده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واريــز نکند، 
 مبلغ مذکــور قابل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واريز خواهد شــد.  

م الف:  1299986 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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بازگشایی دانشگاه اصفهان با یک هفته تاخیر

معاون آموزشی دانشــگاه اصفهان از بازگشایی دانشــگاه اصفهان با یک هفته تاخیر به دلیل نبود 
تجهیزات مناسب پزشــکی جهت رعایت شیوه نامه های بهداشــتی، خبر داد.حجت ا... سعیدی 
گفت: کالس های حضوری دانشگاه از آبان با دانشجو های دکتری آغاز شد و تمام تمهیدات الزم را 
اندیشیده بودیم که از بهمن تمامی کالس ها حضوری شود که با سویه جدید کرونا روبه رو شدیم و 
مجددا به شیوه مجازی برگشــتیم.وی افزود: اواخر اسفند ۱۴۰۰ طبق دستور العمل هایی که ستاد 
ملی کرونا و وزارتخانه اعالم کرد بنا شد بعد از تعطیالت عید نوروز کالس ها به صورت حضوری برگزار 
شود.معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ فعالیت های پژوهشی دانشجویان 
آغاز شد، اما به دلیل نداشتن تجهیزات مناسب بهداشتی جهت حفظ سالمت دانشجویان کالس ها 
با تاخیر برگزار شد.سعیدی معتقد است: بسیاری از دانشجویان دچار بیماری های زمینه ای بودند 
یا فقط یک دوز از واکسن را تزریق کرده بودند و این یک هفته فرصتی برای این دانشجویان بود.به 
گفته وی؛ در شورای دانشگاه تصمیم بر این شد که آموزش باید به تدریج باشد تا بتوانیم خدمات 

کاملی را به دانشجویان ارائه دهیم.  

توده گردوخاک جدید، آخر هفته وارد کشور می شود
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه عالوه بر ارتفاعات البرز مرکزی در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی و کردستان، دامنه های زاگرس مرکزی وافع در غرب و جنوب غرب و مناطقی از اصفهان، فارس 
و بوشهر بارش پیش بینی می شود.بر اساس تحلیل نقشــه های همدیدی و آینده نگری سازمان 
هواشناسی در دامنه های جنوبی البرز واقع در استان های ســمنان و تهران، استان های مازندران، 
گلستان، خراسان شمالی و برخی مناطق خراســان رضوی ابرناکی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و 
وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است. در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور نیز وزش 
باد شدید گاهی گردوخاک روی می دهد.در جنوب غرب و غرب کشــور آسمان همچنان غبارآلود 
خواهد بود. امروز در اکثر مناطق کشور جو آرامی حاکم است و در ارتفاعات غرب و جنوب غرب وزش 
باد، ابرناکی و در نوار جنوبی کشور وزش باد شــدید روی می دهد که باعث مواج شدن خلیج فارس 
و دریای عمان می شود.بر اساس اعالم سازمان هواشناسی از روز سه شنبه تا جمعه گذر امواج تراز 
میانی جو از نوار غربی کشور پیش بینی می شود که باعث ابرناکی ورگبار در ارتفاعات واقع در شمال 
غرب و غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد شــد.در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه عالوه بر 
ارتفاعات البرز مرکزی در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، دامنه های زاگرس 
مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب و مناطقی از اصفهان، فارس و بوشهر بارش پیش بینی می شود.

 همراهی ستاد عتبات عالیات اصفهان
 در پویش »اطعام مهدوی« 

ستاد بازسازی عتبات عالیات برای تهیه و توزیع بسته های معیشــتی و اطعام مددجویان در ماه 
مبارک رمضان با کمیته امداد اســتان اصفهان همراهی می کند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان در دیدار با رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات گفت: در ماه مبارک رمضان 
امسال ادارات این نهاد با مســئوالن عتبات عالیات در شهرستان ها و موکب های زیرمجموعه برای 
تهیه و توزیع بسته های معیشتی و اطعام مددجویان و خانواده های نیازمند همکاری خواهند داشت.

کریم زارع با تاکید بر تالش در زمینه همدلی و وفاق برای ارائه بهترین خدمات به نیازمندان افزود: 
پویش اطعام مهدوی با هدف کاهش مشکالت معیشتی اقشار نیازمند جامعه با مشارکت خیران 
و مردم نیکوکار و مراکز نیکوکاری آغاز شده است.وی  گفت: نیک اندیشان هم استانی می توانند با 
مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان، یا از طریق شماره گیری کد 
#۰۳۱*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ و همچنین برای حمایت از ایتام و محسنین 

با مراجعه به آدرس ekram.emdad.ir اقدام کنند.

دستگیری فردی که 10فقره کالهبرداری از سالمندان در اصفهان انجام داده بود؛

سالمندان؛ طعمه کالهبرداران

افزایــش کالهبرداری های ســایبری و  پریسا سعادت
دزدی ها موجب شده تا افراد بیشتری در 
معرض خطر و آســیب قــرار بگیرند. جــدای از افــراد معمولی حاال 
کهنســاالن هم در معرض آســیب ها و خطرات جدی تری در زمینه 
کالهبــرداری و دزدی به خصوص در حوزه های ســایبری قرار دارند. 
هشدارهای پلیس فتا و اطالع رسانی در مورد روش های خالی کردن 
حســاب و دزدی های اینترنتی اغلب در فضاهایی بیان می شود که 
مخاطبان آنها جوانان و میانســاالن هســتند؛ افرادی که به نســبت 
کهنساالن حضور بیشتر و فعال تری در جامعه دارند در نتیجه پدران و 
مادرانی که به ندرت با خبرها و اطالع رسانی های پلیسی و اجتماعی 
روبه رو هســتند، فریب وعده ها، پیشنهاد کمک و ترفندهای دزدان را 

می خورند و طعمه می شوند. 
مشکل وقتی حاد تر می شود که اغلب این افراد دانش سایبری و کار 
کردن با موبایل های نسل جدید را ندارند. بیشتر آنها بدون اینکه بدانند 
در چه دام هایی می توانندقرار  گیرند، فریب یک پیامک جعلی را می 
خورند و به چشم بر هم زدنی حساب شان خالی می شود و یا به دلیل 
نیاز به کمک و توجه، سریع به افراد غریبه ای که برای کمک پیش قدم 

می شوند، اعتماد می کنند.

 همچنین بسیاری از سالمندان فریب مکالمات تلفنی را می خورند که 
به دلیل لحن گرم و نرم تماس گیرنده و ارائه برخی از اطالعاتی از آنها 
که به راحتی در فضای مجازی قابل مشاهده است،اطالعات حساب 
را در اختیار افراد قرار می دهند این مســئله وقتــی برای کالهبرداران 
راحت تر می شــود که خود را نمایندگانی از نهادهای قضایی و پلیس 

معرفی کنند. 
همین مسائل موجب شــده تا هر روز خبرهای زیادی از دستگیری و 
یا اطالع رسانی از کال هبرداری از ســالمندان در سراسر کشور مخابره 
شود. در جدیدترین مورد از این دســت موارد، رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری جوان شیادی که 
با ترفندی خاص از ۱۰ فرد کهنســال کالهبرداری کرده و متواری شده 
بود، خبر داد. فردی که به افراد کهنســالی که بــرای دریافت وجه نقد 
به باجه عابــر بانک مراجعه می کردنــد، نزدیک می شــده و به بهانه 
کمک و مســاعدت در انجام عملیات بانکی کارت و رمز آن ها را اخذ و 
با تعویض کارت اعالم می داشته که دستگاه کارت شما را ضبط کرده و 
باید برای دریافت آن به بانک مراجعه کنید.ســرهنگ حسین ترکیان 
گفته است: در پی شــکایت تعدادی از افراد کهنسال مبنی بر اینکه از 
ســوی یک جوان شــیاد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.به گفته سرهنگ ترکیان، با تکمیل 
شــدن تحقیقات کارآگاهان اقدامات تخصصی و پلیسی خود را برای 
شناسایی و دســتگیری این فرد شیاد آغاز کرده و ســرانجام با رصد 
هوشمندانه خود هویت او را به دست آورده و محل سکونتش را در یکی 
از شهرک های اطراف شهرســتان اصفهان مورد شناسایی قرار دادند.

این مقام انتظامی می گویــد: کارآگاهان بالفاصله با هماهنگی مرجع 
قضایی متهم را در منزلش دســتگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل 
کردند که پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به کالهبرداری 
از ۱۰ فرد کهنسال و برداشت ۴۵۰ میلیون ریال از حساب آنان اقرار کرد.

این مورد تنهــا نمونه ای از صدها مورد از کالهبرداری هایی اســت که 
ســالمندان را هدف قرار داده اســت. در همه جای دنیا حمایت های 
ویژه ای از ســالمندان برای حفاظت از آنها در برابــر دزدان انجام می 
شــود در ایران اما همچنان ضعف های جدی در مــورد میزان اطالع 
رسانی و آگاهی دهی در این زمینه وجود دارد. نه تنها سالمندان بلکه 
طیف وسیعی از افراد در یک خانواده همچنان در معرض کالهبرداری 
و دزدی قرار دارند که لزوم آگاهی دهی و اطالع رســانی در این زمینه 

بسیار احساس می شود.

اغلب این افراد دانش سایبری و کار کردن با موبایل های 
نسل جدید را ندارند. بیشتر آنها بدون اینکه بدانند در چه 
دام هایی می توانندقرار  گیرند، فریب یک پیامک جعلی 
را می خورند و به چشم بر هم زدنی حساب شان خالی 

می شود

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: برگزاری 
مدارس با حضور دانش آموزان در کالس های درس 
و در فضای ســالم و با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی، مانع کاهش کیفیت آموزش می شود.

حمیدرضا ابراهیمی در جلســه شــورای نظارت بر 
مدارس و مراکز غیردولتی اســتان کــه در اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد، افزود: هیچ 
آموزشی جایگزین آموزش حضوری نیست و باید 
کوشــید تا در فضای ایمن بهداشــتی، کالس های 
درس به صورت حضوری در مدارس با قوت برگزار 

شود.وی با تاکید بر ضرورت پیگیری دستورالعمل 
حضوری شدن آموزش در مدارس گفت: این مهم 
توســط تیم های نظارتی آموزش و پرورش رصد و 
پیگیری می شود.مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان 
با اشــاره به مصوبه ســتاد مقابله با کرونا و وزارت 
آموزش و پرورش برای حضوری شدن آموزش ها 
گفت: بنــا به این مصوبــه از نیمــه دوم فروردین، 
آموزش در تمــام دوره های تحصیلــی مدارس به 
طورکامل حضوری شــد. وی خاطرنشان کرد: این 
تصمیم براســاس ارزیابی های صــورت گرفته از 
سوی کارشناسان در باره کاهش کیفیت آموزش و 
یادگیری در فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن 
گرفته شد.رییس شورای نظارت بر مدارس و مراکز 

غیردولتی اصفهان همچنین در این جلســه گفت: 
یکی از اولویت های ســند تحول بنیادین، توســعه 
هنرســتان های فنی حرفه ای و کار دانش است که 
باید در روند توسعه سنواتی از اهمیت ویژه برخوردار 
باشد.وحید محمودی، رییس اداره مدارس و مراکز 
غیردولتی اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهان نیز 
در این جلسه، گزارشی از وضعیت مدارس و مراکز 
غیردولتی اســتان ارائه کرد. شــصت و هشتمین 
جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی 
با حضور اعضای این شــورا برگزار شد و در آن اعضا 
به تبادل نظر در باره ضرورت توسعه هنرستان های 
فنی و حرفه ای و کار دانش و وضعیت بازگشــایی 

مدارس پرداختند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

 حضوری شدن مدارس در فضای سالم
 مانع کاهش کیفیت آموزش می شود

دیدار اعضای 
جمعیت هالل 
احمر با  امام 
جمعه اصفهان

نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهــان گفــت: اعضای 
جمعیت هــالل احمر در راه 
خدمت به مردم، خود را به 
ســختی می اندازند و حتی 
در دوران دفــاع مقــدس 

شهید داده اند.

طرح زوج و فرد از  امروز  در شهر اصفهان اجرا می شود
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان از آغاز اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته 
مرکزی کالن شهر اصفهان از ۲۲ فروردین)امروز( خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: در اجرای 
مصوبات شورای ترافیک استان؛ طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان، از روز دوشنبه 
۲۲ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۱ اجرا خواهد شد.وی بیان کرد: از ۲۹ اسفند سال گذشته، اجرای طرح 
زوج و فرد خودروها در اصفهان لغو شد و تا ۱۵ فرودین ماه ادامه یافت.سرهنگ محمدرضا محمدی 
ادامه داد: از ۱۵ تا ۲۰ فروردین جاری نیز این طرح به دلیل بازگشایی حضوری مدارس شهر اصفهان و 
ضرورت ساماندهی سرویس مدارس به تعویق افتاد.وی اظهار داشت: این طرح با جدیت در هسته 

مرکزی اصفهان اجرا می شود.

 کشف خشکبار قاچاق با ارزش بالغ بر 10 میلیارد ریال در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف محموله خشکبار خارجی قاچاق شامل یک تن و ۷۰۶ کیلو 
خشکبار خارجی شامل مغز فندق و مغز بادام به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک منزل خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی فر بیان کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت و هوشمندی خود از دپوی محموله خشکبار خارجی 

قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند.
وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطالعات الزم با اخذ مجوز از مرجع قضایی از این 
منزل بازدید کردند که در نتیجه این عملیات یک تن و ۷۰۶ کیلو خشکبار خارجی شامل مغز فندق و مغز 
بادام که فاقد هرگونه مدارک گمرکی بودند را  کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تخمین زده شده 
است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.وی 
با هشدار به کسانی که در زمینه قاچاق کاال فعال هستند، خاطرنشان کرد: پلیس تمام توان و ظرفیت 
خود را در سال جدید روی محموله های کالن و دانه درشت های قاچاق کاال متمرکز کرده و اجازه نا امن 

کردن بخش تولید را به افراد نخواهد داد.

وقوع 53 درصد از کل تصادفات فوتی کشور در ۷ استان 
رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی گفــت: ۵۳ درصد از کل تصادفات فوتی کشــور در سیســتان 
وبلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، مرکزی و خوزستان رخ می دهد.سردار کمال 
هادیانفر اظهار کرد: در تصادفات نوروزی ۷۰ درصد سواری ها، ۲۰ درصد موتورها، شش درصد وانت بار، 
چهار درصد کامیون و یک درصد اتوبوس ها بودند.به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، ۳۵ درصد 
تصادفات در ایام نوروز واژگونی بود که خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو باعث آن شد و ۵۴ 
درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر ها بود که شش درصد کاهش داشته است.وی  گفت: بر اساس 
تازه ترین آمار ۸۳۸ نفر در حوادث رانندگی در نوروز امسال جان خود را از دست دادند و با وجود  تمام 

اقدامات انجام شده در نوروز امسال ساعتی ۱.۶ نفر از هموطنان بر اثر تصادف جان باختند.

کشف 520 سکه تقلبی الیمایی در  بویین میاندشت
ماموران انتظامی پاسگاه کرچمبو در ایستگاه بازرسی شهید ساالری، ۵۲۰ قطعه سکه تقلبی مربوط به 
دوره الیمایی را از یک سواری پژو کشف و ضبط کردند. فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت 
گفت: متهم که قصد داشت سکه های تقلبی را به جای سکه اصلی بفروشد دستگیر و تحویل مقامات 
قضایی شد.سرهنگ علی مرشد فریدنی با بیان اینکه هر گونه خرید و فروش سکه های قدیمی جرم 
است، افزود: شهروندان فریب پیامک های دروغین فروش سکه های قدیمی را نخورند و موضوع را 

از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرعامل ستاد دیه استان خبر داد:
کمک 20 میلیارد ریالی 
اصفهانی ها برای رهایی 

زندانیان
مدیرعامل ستاد دیه اســتان اصفهان گفت: 
از ابتدای ماه مبارک رمضــان تاکنون مردم 
اســتان اصفهان ۲۰ میلیارد ریال برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد کمک کرده اند.اسدا... 
گرجی زاده  اظهار کرد: اســتان اصفهان ۹۵۹ 
زندانی جرائم غیر عمد دارد که هم اکنون برای 
پرداخت بدهی مالی خود چشــم به دست 
نیکو کاران نوع دوســت استان دارند و انتظار 
می رود مردم اصفهان همچون ادوار گذشته 
در زمینه کمک بــه هم نوعان میــدان داری 
کنند، در مقایســه با ماه رمضان ســال ۱۴۰۰ 
خیران و مردم تا به امروز ۴۰ درصد بیشتر از 
آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد استقبال 
کردنــد.وی  ۹ درصد آزاد ســازی زندانیان را 
متعلق به اســتان اصفهان دانســت و گفت: 
استان اصفهان با برگزاری آیین های متعدد 
و جشن های گلریزان حضوری خود با آزادی 
۵۵۲ زندانی غیرعمد در صدر فهرست آزادی 
زندانیــان قرار گرفته اســت و اســتان های 
آذربایجان شرقی با فراهم کردن زمینه رهایی 
۴۳۷ بدهــکار و فارس بــا ۳۶۸ محکوم در 
رتبه های بعدی قرار دارند.از ابتدای ماه مبارک 
رمضان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
در اســتان حدود ۲۰ میلیارد ریال جمع آوری 
شــده که زمینه ســاز آزادی ۳۰ زندانی شده 
است.به گفته مدیر عامل ســتاد دیه استان 
اصفهان، قابل تامل اســت شکات در فرآیند 
رسیدگی بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان از مطالبات 
خویش را گذشت رضایت مندانه داشته اند.

به محض اینکه مددجویــی وارد زندان های 
استان می شود، یک پرونده مقدماتی در خود 
زندان برای زندانیــان بدهکار جرائم غیرعمد 
تشکیل می شود. مددکاران و مدیران زندان ها 
تالش می کنند که در وهله اول بررسی هایی 
در خصوص اینکه آیا این زندانی اســتحقاق 
کمک را دارد یا خیر، انجام دهند، پس از انجام 
این اقدامات، پرونده به ســتاد دیه فرستاده 

می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با وجود اینکه ۴ ماه از اعالم  گروه سنی ۹ تا ۱۱ سال برای دریافت واکسن گذشته اما تا کنون تنها ۱۲ درصدآنها دوز اول 
واکسن خود را دریافت کرده اند و در گروه سنی ۵ تا ۸ سال ۵.۲۲ درصد دوز اول را زدند.پژمان عقدک ، با اشاره به وضعیت کرونا در استان اصفهان در فروردین ۱۴۰۱، 
گفت: در حال حاضر ۶ شهرستان اردستان، نایین، سمیرم، فریدون شهر، بویین و میاندشت و چادگان در وضعیت قرمز قرار دارند، شهرستان های خوانسار، خور، 
دهاقان، مبارکه در وضعیت نارنجی، شهرستان های اصفهان، تیران و کرون، خمینی شهر، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، گلپایگان و نجف آباد در وضعیت زرد 
و شهرستان های برخوار و لنجان در وضعیت آبی قرار دارند.وی افزود: در حال حاضر با روند افزایش مبتالیان به کرونا در استان اصفهان روبه رو هستیم که اگر این روند 
ادامه پیدا کند شاهد افزایش شهرهای قرمز خواهیم بود.عقدک با اشاره به پیک ششم کرونا و میزان مرگ و میر پایین در این موج، گفت: علت  اصلی کاهش مرگ و میر 
خاصیت ذاتی خود ویروس اومیکرون بود که برخالف نوع دلتا سرایت پذیری زیاد؛ اما مرگ و میر کمتری دارد و دومین دلیل کاهش مرگ و میر واکسینه شدن تعداد 
زیادی از مردم بود، عالوه بر این تعداد زیادی از افرادی که دوز سوم واکسن خود را نیز دریافت کرده بودند مقاومت بیشتری نسبت به این ویروس از خود نشان دادند.

باورهای نادرست باعث استقبال کم خانواده ها از واکسیناسیون کودکان شد



ســاکرنت اقدام به پیش بینی نتایج تیم ها در جام جهانی قطر کرده اســت.در 
حالی که ما هنوز همه شرکت کنندگان در جام جهانی ۲۰۲۲ را نمی شناسیم ولی 
برنامه بازی ها قطعی و تکمیل شده است. بازی های جام جهانی از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ 
دسامبر در قطر برگزار خواهد شد.از بین تیم هایی که هنوز پلی آف برای رقابت دارند 
و صعودشان به جام جهانی قطعی نیست، بهترین تیم ها براساس رتبه بندی فیفا 
انتخاب شدند و به همین خاطر تیم های )پرو، ولز و کاستاریکا( تیم هایی هستند 

که از دید ما جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردند.

 گروه B: انگلیس مقابل ایران )۲۱ نوامبر(:

در حالی که سنگال سریع ترین تیم است، انگلیس کندترین تیم است و توپ را 
با سرعت ۰.۹ متر در ثانیه به دروازه حریف حرکت می دهد. در طرف مقابل، ایران 
نمی تواند گلزنی کند اما گل زدن به آنها همیشه سخت بوده است. ممکن است 
انگلیس حتی در نیمه اول نیز نتواند به ایران گل بزند ولی در نهایت می تواند برنده 

بازی شود. 

نتیجه: انگلیس ۲ - ایران صفر

 
 گروه B: ولز - ایران )۲۵ نوامبر(:

شــاید این بازی در جام جهانی اتفاق نیفتد؛ اما این مسابقه می تواند ۹۰ دقیقه 
کسل کننده باشد در حالی که توپ در وسط دایره مرکزی رد و بدل شود و دو تیم 
جرات حمله کردن نداشته باشند. برای به دست گرفتن ابتکار عمل نیاز است دو 
تیم شروع به حمالت با برنامه و جسورانه داشته باشند و بعید است این اتفاق در 

این دیدار  رخ دهد.

نتیجه: ولز صفر - ایران صفر

 گروه B: ایران مقابل آمریکا )۲۹ آبان(:

ایاالت متحده ممکن است در جام جهانی بازی به بازی بهتر  شود و فضای بیشتر 
در یک سوم حمله خود داشته باشد. این دیدار برای صعود هر دو تیم می تواند مهم 
باشد. با این حال، پس از نیمه اول پرتنش، ایاالت متحده به گل می رسد و ایران 

باید برای زنده ماندن به جلو حرکت کند.

نتیجه: ایران صفر - آمریکا ۲
از نظر ساکرنت از بین تیم های آسیایی تنها کره جنوبی موفق به صعود از گروهش 
می شود؛ اما در مرحله بعد با قبول شکست برابر برزیل از جام جهانی کنار می رود.

این ســایت همچنین پیش 
بینی کرد که تیم های فرانسه، 
آلمان، انگلیــس و برزیل به 
نیمه نهایی جام جهانی راه یابند 
و در نهایت دو تیم ملی فوتبال 
برزیل و انگلیس برگزار کننده 
دیدار نهایی باشند. ساکرنت 
در پایان برنده دیــدار نهایی را 
هم پیش بینی کرد که آن تیم 
برزیل بود که با برد یک بر صفر 
برابــر انگلیــس قهرمان جام 

جهانی می شود.

پیش بینی »ساکرنت« از نتایج ایران در جام جهانی

دوشنبه ۲۲ فروردین  ۱40۱ / 0۹ رمضان ۱443 / ۱۱ آوریل  ۲0۲۲ / شماره 3۵0۲

دست نیافتنی مثل »مسی«؛

دبل پاس گل؛ رکورد جاودانه برای اسطوره
لیونل مسی در برتری ۱-۲ یک نیمه ای پی اس جی برابر کلرمون در پاس گل دبل کرد.پی اس جی 
در زمین کلرمون، تیم هفدهم جدول لیگ فرانسه به میدان رفته و نیمه نخست را با پیروزی ۲-۱ 

به رختکن رفت. گل هــای پی اس جی 
را نیمــار و کیلیان امباپــه در دقایق 6 و 
۱۹ به ثمر رســاندند ولی نکته جالب در 
مورد این گل ها، نقش لیونل مســی در 
به ثمر رسیدن شان بود. هر دو گل روی 
پاس های فــوق ســتاره آرژانتینی زده 
شد. مسی در ۲۰ بازی برای پی اس جی 
در لیگ فرانسه توانسته 3 گل بزند و ۱3 
پاس گل بدهد.همچنیــن او با این دو 
پاس گل، تبدیل به اولین بازیکن تاریخ 
فوتبال شــد که به رکورد 4۰۱ پاس گل 

می رسد. تاکنون بازیکنی به رکورد 3۰۰ پاس گل هم دست پیدا نکرده است. 
 

غم انگیز است؛ کاش علیه »بیل« سوت نمی زدند
مارســلو، کاپیتان رئال در پایان بازی با ختافه از گرت بیل در مقابل سوت های اعتراضی حمایت 

کرد.
رئال مادرید در هفته 3۱ اللیگا به یک پیروزی ارزشــمند خانگی دست یافت و توانست ختافه را 
۲-۰ مغلوب کند. با این پیروزی، به فاصله هفت بازی تا پایان اللیگا، رئال فاصله با سویا را به ۱۲ 

افزایش داد و با دو بازی بیشتر، ۱5 امتیاز نیز بیشتر از بارسا دارد.
در این بازی مارســلو از ابتدا فرصت حضور در میدان را پیــدا کرد. کاپیتان رئــال در پایان بازی 
درخصوص ســوت ها علیه گرت بیل گفت: »دشوار اســت و پیش از این برای خیلی از بازیکنان 
چنین اتفاقی رخ داده اســت. به مقطع پایانی فصل رســیده ایم و هفته های حساسی پیش رو 
داریم. ما با گرت بیل هستیم و از او حمایت می کنیم. معتقدم هواداران باید به ما کمک کنند و ای 
کاش سوت نمی زدند ولی فوتبال همین است و امیدوارم بیل آسوده خاطر باشد. شرایط برای او 

کمی غم انگیز است ولی کار دیگری نمی توان انجام داد.«
 

PSG به سیم آخر زد؛ بزرگ ترین پاداش تاریخ برای »امباپه«
ناصر الخلیفی حاضر شده برای حفظ کیلیان امباپه و ممانعت از انتقال او به رئال، مبلغی نجومی 

را به عنوان پاداش پرداخت کند.
قرارداد کیلیان امباپه با پاری ســن ژرمن در پایــان فصل جاری به اتمام می رســد و این بازیکن 

می تواند به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شود. 
پیش از این گفته می شد که این ملی پوش فرانسوی تصمیم نهایی خود را برای جدایی از این تیم 
و پیوستن به رئال مادرید گرفته؛ اما به نظر می رسد که شرایط کمی به سود »پی اس جی« تغییر 
کرده است. در همین رابطه بی بی سی ادعای جدیدی را مطرح کرد مبنی بر اینکه باشگاه پاریسی 
به امباپه پیشنهادی دو ساله ارائه کرده و حاضر است در صورت پذیرش این پیشنهاد، به وی ۱۸۰ 
میلیون یورو پاداش بدهد که بزرگ ترین پاداش تاریخ فوتبال به یک بازیکن جهت تمدید قرارداد 
است. دســتمزد 5۰ میلیون یورو خالص در ســال نیز برای امباپه در نظر گرفته شده با این حال 

بی بی سی گزارش داده که برای امباپه همچنان پیوستن به رئال در اولویت قرار دارد.

بیانیه را با بیانیه روشن می کنند؛ 

رویای متالشی شده احترام در فوتبال ایران

۱۸ فروردین، احتمــاال پربیانیه ترین روز  امیرحسام رنگچیان
تاریخ فوتبال ایران بود.

مثلی رایج بین فوتبالی ها در مستطیل ســبز وجود دارد که می گویند 
»وقتی عضالت بازیکن از کار می افتد، زبان آنها شــروع به کار کردن 
می کند«. آنقدر درگیر نقد و تقبیح اعتراضات گروهی و پرخاش گرانه 
بازیکنان به تصمیمات داوری بودیم که حواس مان از نیمکت ها پرت 
شــد. اگر فکر می کنید اعتراضــات کنار زمین مختص ســه چهار تیم 
پرطرفدار اســت و بقیه تیم ها از این کارها نمی کنند، سخت در اشتباه 
هستید. کاش یک »جی پی اس« به داوران وصل بود تا مشخص شود 
داور چهارم به اندازه کمک داور ها تحرک و فعالیت دارد. از بس که این 
فاصله  ســی چهل متری بین نیمکت ها را طی می کنــد تا بگوید:»آقا 

بفرمایید بنشینید روی نیمکت!«
باور کنید به ایــن اعتراضات روی نیمکت ها هم عــادت کردیم. اینکه 
میانگین سه دقیقه از وقت بازی صرف این شود که داور وسط بازی به 
سمت داور چهارم برود. حرفی در گوشی بشنود و برود به سمت یکی از 
نیمکت ها یا هردوی آنها و کارت های زرد و قرمزش را از جیب در بیاورد.

حاال دیگر برای ما عادی شــده که با ســوت نزدن داور مربی آنقدری 
درون زمین برود که ناخودآگاه مدافع در صدد یارگیری با او بر بیاید و 
بعد از سوت زدن داور، آن یکی مربی کمدی سال را بازی کند و از داور 
بخواهد همان جا در گوشی همکارش صحنه را مورد بازبینی قرار دهد!

راســتش از این به بعد اینکه یک مربی قصــور کادر اجرایی تیمش را 
گردن داور بیندازد و هفت هشت دقیقه از وقت مهم ترین بازی فوتبال 
مملکت را بگیرد تا شخصا داور و عوامل برگزاری مسابقه را مورد تادیب 

فیزیکی قرار دهد هم برای مان تازگی نخواهد داشت!
ایــن معرکه گیری های کنــار زمین را هــم به لطف نزدیــک بودن به 
مستطیل سبز، از ســر اجبار و ایمان داشــتن به نرفتن میخ آهنی در 
ســنگ، به تلخی زهر مار نوش جــان می کنیم. اما اجــازه دهید این 
بیانیه نویســی ها را دیگر برنتابیم. باور کنید ما هنــوز آنقدر بدبخت و 
بی عار نشدیم که افکارمان را صرف این کنیم که کدام باشگاه زودتر به 
باشگاه رقیب لقب هوچی گر داد و کدام باشگاه در مقام پاسخ برآمده 
که شــما هرروز صبح که از خواب بیدار می شوید در جهت تنویر اذهان 
و روشن شــدن افکار عمومی، بیانیه های زشــت و زیبا ی تان را روی 

خروجی سایت هایتان قرار می دهید!
از ایــن سرگرمی ســازی های منفی چه ســودی می بریــد؟ آیا یک 
نفر هوادار بامنطــِق فوتبال به شــما گفته عجب بیانیــه ای دادید، از 
ثانیه به ثانیــه ای که بــرای خواندن آن وقــت گذاشــتم، کیف کردم، 

دست مریزاد؟!
این بیهوده پردازی ها تا به حال برای تان منفعتی داشــته اســت؟ از 
یغمای جندقی فقــط این را یــاد گرفته اید که »آنچــه البته به جایی 
نرسد فریاد است« و هرروز بیانیه پشــت بیانیه و فریاد پشت فریاد 
سر می دهید؟ کدام ســوت داور را می توانید به بیانیه ای که دادید ربط 
بدهید؟ کدام امتیازی که گرفتید را به لطف بیانیه ای که دادید می دانید 
یا کدام امتیاز از دســت رفته را پای بیانیه حریف می گذارید که از قدم 

زدن در این دور باطل دست برنمی دارید؟
نه، اجازه بدهید این بار دیگر به ساز شــما نرقصیم و آتش بیار معرکه 
شــما نباشــیم که اگر کوتاه بیاییم، خیلی زود بایــد در فصل نقل و 
انتقاالت، به جای خریــد بازیکن، منتظر عقد قرارداد با نویســندگان 

باشیم!

نقل قول  روز

ادعای بزرگ؛ ما می خواهیم قهرمان جام حذفی شویم!
سرمربی تیم خلیج فارس ماهشهر صحبت های جالبی را در کنفرانس خبری بعد از بازی با مس 
رفســنجان بیان کرد.بعد از صعود تاریخی خلیج فارس ماهشــهر به جمع 4 تیم برتر جام حذفی، 
موسی قنواتی، سرمربی این تیم در کنفرانس خبری حاضر شد و پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود.
قنواتی گفت: اخیرا هم اعالم کردم که عنوان شگفتی ساز برای بازی های اول و دوم است، اما ما حاال 
مدعی هستیم، چون در نیمه نهایی حضور داریم.وی با تاکید بر مدعی بودن خلیج فارس ماهشهر 

توضیح داد: حریفان باید به ما احترام بگذارند و به عنوان یک مدعی به ما نگاه کنند.
 

ACL مهاجم سپاهان بهترین بازیکن هفته اول
شــهریار مغانلو به عنوان بهترین بازیکن هفته اول رقابت های لیگ قهرمانان آسیا معرفی شد.در 
شرایطی که به دلیل فشردگی بیش از حد بازی ها،شاهد شروع هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان 
آســیا در منطقه غرب بودیم، یک روز پیش از آغاز بازی های این هفتــه، از برترین های هفته اول 
رونمایی شد و پس از اینکه شهریار مغانلو در تیم منتخب هفته اول قرار گرفت، حاال به عنوان بهترین 
بازیکن هفته نیز معرفی شده است.شهریار مغانلو در مصاف با پاختاکور ازبکستان در شرایطی که 
سپاهان نیمه اول را با شکست یک بر صفر به رختکن رفته بود، با دو گلی که در دقایق 47 و 55 در 
شــروع نیمه دوم به ثمر رساند، سبب شد تا طالیی پوشــان اصفهانی بازگشتی شکوهمند به بازی 
داشته باشــند و در ادامه هم گل محمدرضا حســینی این پیروزی را کامل کرد تا اولین سه امتیاز 

شاگردان محرم نویدکیا در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ثبت شود.
 

پیغام صریح »مرادمند« به غایب همیشه حاضر!
پس از اعزام سیاوش یزدانی و حسین مرادمند به ســربازی، باشگاه استقالل در تالش بود تا زمینه را 
برای بازگشت این دو مدافع فراهم کند؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداد. طبق ادعای یزدانی و مرادمند، در 
روزهایی که اخبار و شایعاتی درباره اعزام این بازیکنان به سربازی منتشر شده بود، مدیران استقالل از 
حل شدن مشکل آنها خبر داده و این اطمینان خاطری که به دو مدافع آبی پوش داده شده بود، سبب  شد 
تا آنها در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی نیز راهی فجرسپاسی نشوند و به امید حل شدن مشکالت اعزام، 
به فوتبال شان در اســتقالل ادامه دهند.اما این اتفاق رخ نداد و هر دو مدافع آبی پوشان به ناچار و برای 
گذراندن دوران سربازی، راهی ملوان شدند. مرادمند در استوری خود، نوشته است: »در روزهای تنهایی 
خیلی ها را شناختم، به خصوص آنهایی که باید می بودند اما شانه خالی کردند، آنهایی که وعده دادند و...« 
طبیعتا مخاطب مرادمند از این بخش از صحبت ها، مدیران استقالل است که به این دو بازیکن سرباز 
وعده حل شدن مشکالتی را دادند که حل شدنی نبود. مرادمند در ادامه نوشته است: »این استوری را فقط 
برای تمام کردن شایعات منتشر کردم، مثل روزهای گذشته تاکید می کنم سرباز باشگاه ملوان هستم. «

 
مدیر استقالل:

 سکوت کردیم، تهمت زدند!
 مدیر رســانه ای تیم فوتبال اســتقالل توضیحاتی را در خصوص جلســه اخیر کمیته اخــالق ارائه کرد.

محمد نوری فر پس از برگزاری مسئوالن دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس در کمیته اخالق فدراسیون 
 فوتبال اظهار داشت: جلســات دو باشــگاه جداگانه برگزار شد. جلســه خوبی بود و  صحبت های کلی

 انجام شــد. صحبت هایی که قبال در مصاحبه مطرح کردیم در این جلســه هم عنوان کردیم. ما شروع 
کننده نبودیم. همیشه واکنش نشان دادیم و کنشگر نبودیم. وی افزود: بعد از جلسه ای که مدت ها قبل 
کمیته انضباطی با حضور نمایندگان دو باشگاه گذاشت، ما ســکوت کردیم و واکنشی هم نداشتیم. اما 
 شــروع به تهمت زدن کردند. آن جا هم توضیح دادیم که توقع میلیون ها هوادار استقالل این است که از 

حقوق باشگاه دفاع کنیم.

مستطیل سبز

پیشکسوت پرسپولیس:

 کری خوانی، وظیفه مجیدی
 و گل محمدی نیست

 پیشکســوت پرســپولیس بــا انتقــاد از 
حواشی بیانیه نویســی دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس از سرمربیان دو تیم خواست 
روی مســائل فنــی تمرکــز کنند.مرتضی 
فنونی زاده در مورد بیانیه نویســی دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس و مصاحبه هــای 
طعنه آمیز ســرمربیان دو تیم اظهار داشت: 
نتیجه فوتبــال در زمین فوتبال مشــخص 
می شــود و نباید به این مســائل و حواشی 
دامن زده شــود. یحیی گل محمدی و فرهاد 
مجیدی، دو مربی جوان و با انگیزه هســتند 
و بهتر اســت تمرکزشــان را روی مســائل 
فنی بگذارند تا حاشــیه ها. اینکه در تعیین 
ترکیب و تعویض های تیم شــان دقت نظر 
بیشــتری داشته باشــند. اینگونه رقابت دو 
تیم هــم جذاب تر می شــود. دو تیــم باید 
در زمین مســابقه با نتایجی کــه می گیرند 
دل هواداران شان را شــاد کنند نه در فضای 
مجازی.وی با اشاره به بیانیه هایی که مدیران 
رســانه ای دو باشــگاه منتشــر می کنند و 
مصاحبه هایی که کردنــد، گفت: مگر در دهه 
6۰ مدیر رسانه ای داشتیم. در آن دهه خبری 
از این پســت ها نبود هم ما و هم اســتقالل 
چندین جام در آن دهه کسب کردیم و از این 
بگو مگوهای مجازی هم خبری نبود، هرچه 
بود در میدان و مستطیل سبز انجام می شد. 
متاسفانه اکنون مدیران رسانه ای دو باشگاه، 
هر چه به زبان شــان می آید به رشته تحریر 
درمی آورنــد و بیانیه می کنند کــه من اصال 
این ادبیات را نمی پســندم. مدیر رسانه ای 
مثل همان مدیر فنی اســت که علی پروین 
گفت. پرویــن می گفت مدیر فنی کشــک 
است من می گویم مدیر رسانه ای دوغ است. 
فنونی زاده تصریح کرد: حرف های سرمربیان 
دو تیم به اندازه کافی خریدار دارد و دیگر نباید 
مدیران رسانه ای به خودشان اجازه دخالت 
در مسائل را بدهند. اینکه یکی می گوید چرا 
فالن سرمربی محروم نشد یا چرا فالن مربی 
کم محروم شــد؛ من چنین فضایی را اصال 

نمی پسندم.

 آیا یک نفر هوادار بامنطِق فوتبال به شما گفته عجب 
بیانیه ای دادید، از ثانیه به ثانیه ای که برای خواندن 
آن وقت گذاشتم، کیف کردم، دست مریزاد؟! این 
بیهوده پردازی ها تا به حال برای تان منفعتی داشته 

است؟

فوتبال جهان

وز عکس ر

در حاشیه نشست 
 خبری سرمربی

 تیم ملی والیبال
نشســت خبری بهروز عطایی، 
لیبال با  ســرمربی تیم ملی وا
حضور اصحاب رســانه برگزار 
شد. در این مراسم از اسپانسر 
جدید تیــم ملی والیبــال نیز 

رونمایی شد.

عکس: ؟؟؟
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طرح انتقال آب »بن-بروجن« با 14 سال اعتراض، انتظار و اختالف به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است؟

شروع یک پایان
انتظار، اختالف و اعتراض 14 ساله  پریا پارسادوست
شد. طرحی که با هدف آبرسانی 
به 4۵۰هزار نفر از ســال۸۷ مصوب شــد و کلنگ اجرایش در 
ســال۹1 به زمین خورد، هنوز در گیر و دار و کش و قوس باید و 
نبایدها روزگار می گذراند و مردم و مسئوالن دو استان همجوار را 
که ازقضا پیوند و اشــتراکات فراوانی با هم دارند، به جان هم 
انداخته است. 14 سال از تصویب طرح آبرسانی بن- بروجن با 
هدف تامین آب آشامیدنی 4۵۰هزار نفر در استان چهارمحال و 
بختیاری می گذرد. دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم هرکدام 
بر لزوم اجرای طرحی که اما و اگرهای کارشناســی بسیاری از 
همان ابتدا به همراه داشت، تاکید کردند. با این همه، این طرح 
نه لغو شد و نه به اتمام رسید و حاال دولت سیزدهم نیز وارث آن 
اســت. ورود چهارمحــال و بختیاری به ســیزدهمین ســال 
خشکسالی در کنار کاهش نزدیک به 4۰ درصدی بارندگی ها، 
افت شدید آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی این منطقه که 
۹۵درصد از آب آشامیدنی استان را تامین می کند، یک بار دیگر 
اجرای طــرح را به مطالبــه  عمومی شــهروندان چهارمحال و 
بختیاری بدل کرد.اما این مشکالت شاید به مراتب بیشتر و بدتر 
در استان اصفهان نیز وجود دارد و اصفهانی ها نگرانند که ته مانده 
امیدشان هم با اجرایی شدن این طرح از بین برود.حیات دوباره 
زاینده رود و تاالب گاوخونی که تحت تاثیر خشکسالی های اخیر 
و برداشــت های بی رویه آب در مناطق باالدستی چند سالی 

هست از جوش و خروش ایستاده اند، به دالیل مختلفی از جمله 
دست اندازی های ناصحیح انسانی هنوز هم مبهم و محال به 
نظر می رسد و از آنجا که گفته می شود با اجرای پروژه انتقال آب 
»بن –بروجن« ســاالنه 4۰ میلیون مترمکعب از حقابه های 
زاینده رود به حوضه آبریز کارون منتقل خواهد شد، بر ترس ها 
و تردیدهای اصفهانی ها به ویژه کشــاورزان این خطه افزوده 

شده است. 

»اما« و »اگر«های دوطرفه
هردوطرف به دنبال انگیزه و هدف اصلی مسئوالن از اجرای این 
طرح هستند. به دنبال پاسخ سواالتی که بی جواب مانده است. 
اصفهانی ها می گویند هدف از اجرای طرحی که قرار است آب 
را از سر شــاخه های زاینده رود با گذر از مسیری به طول 12۸ 

کیلومتر به شهرستان بروجن برساند، چیست؟
از آن سو مســئوالن چهارمحالی می گویند بیش از صد طرح 
آبرســانی برای این اســتان تعریف و مصوب و تامین اعتبار 
2۸۸میلیــارد تومانی آن به ســال های بعد موکول شــده و 
حاال تکلیف بزرگ ترین طرح آبرســانی این استان و یکی از 
بزرگ ترین طرح های آبرسانی کشــور با گذشت زمانی بیش 
از یک دهه همچنان نامعلوم اســت؛ آن هم در شرایطی که بنا 
بر اعالم فرمانداری بروجن، ۳ شــهر بروجن، سفید دشت و 
فرادنبه بیشترین تنش آبی و کیفیت پایین آب آشامیدنی را 
دارند؛ شهرهایی که نام شان در میان شهرهای منتفع از اجرای 
طرح آبرسانی بن-بروجن به چشم می خورد.در همین رابطه، 
فرماندار شهرســتان بروجن سال گذشــته اعالم کرد: »طول 
مسیر و ایستگاه ها در شهرستان بروجن در حال تکمیل است 
و فقط ۶ کیلومتر از این پروژه در شهرستان بروجن باقی مانده 
که تکمیل می شود، اما باید آب وارد این لوله شود که تا امروز 

نشده است. اگر در این شرایط دبی یکی از چاه ها کمتر یا خشک 
شود در شهر و روستا با مشــکل مواجه خواهیم بود.«نماینده 
بروجن در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیته آب این نهاد 
هم سال گذشته در گفت و گویی، توپ تقصیرات درخصوص 
تکمیل نشدن این طرح را به زمین مســئوالنی انداخت که به 
تعبیر او »خیانت می کنند.« امیرقلی جعفری گفت که مشکل 
نبود اعتبار و تعلل نیســت بلکه خیانت برخی مسئوالن است: 
»قرار بود طرح بن-بروجن سال ۹۶ تحویل داده شود، اما در 
سال 14۰۰ هســتیم و همچنان این پروژه عقب مانده است. 
مســئوالن اجرایی اســتان باید توضیح دهند چرا طرحی که 
مربوط به تامین آب آشامیدنی نیمی از جمعیت استان است، 
چند سال تعطیل بود. از سال گذشته دوباره کار شروع شده و 
در بدترین شرایط اقتصادی کشور ۵2۰ میلیارد تومان اعتبار به 
این پروژه تخصیص داده شده، اما طرح هنوز به نتیجه نرسیده 
است.«این نماینده استان چهارمحال تاکید کرد که ۹۹ درصد 
این طرح در حوزه چهارمحال و بختیــاری و کمتر از یک درصد 
در استان مجاور)اصفهان( است  و با بهره برداری از این طرح 
مشکل آب آشامیدنی حل می شود؛ اما نگفت پس مشکل آب 

آشامیدنی و کشاورزی استان همسایه چه می شود؟!

سواالت بی جواب مانده
در این سال ها، بارها شاهد کل کل و نزاع رسانه ای نمایندگان 

دو استان بر سر این طرح جنجالی بوده ایم. کار به جایی رسید 
که ســال۹۷ عملیات اجرایی این طرح به طــور کامل متوقف 
شد و همزمان مسئوالن استانی چهارمحال و بختیاری اعالم 
کردند برای ساخت آبگیر شماره یک که در استان مجاور یعنی 
اصفهان قرار دارد، نیاز به رفع مشکالت تملک در اراضی است. 
همچنین منتقدان می گویند براساس مصوبات شورای عالی 
آب و شورای هماهنگی زاینده رود، سهم چهارمحال و بختیاری 
از این حوضه آبریز 2۳۷میلیون مترمکعب اســت و با اجرای 
این طرح 4۰میلیون مترمکعب اضافه برداشت خواهد داشت. 
از ســوی دیگر براساس مصوبه شــورای عالی آب از سال ۹2، 
هرگونه بارگذاری جدید در حوضه آبریز زاینده رود ممنوع است. 
کشاورزان، کارشناسان زیســت محیطی و مسئوالن اصفهان 
هم معتقدند اجرای این طرح توجیه فنی، زیســت محیطی، 
اقتصادی و بهره وری ندارد و در همین راســتا، چند ســوال و 

موضوع را مطرح می کنند که باید موردتوجه قرار بگیرد:
اول اینکه منابع آب شهرستان بن و بخش های شمالی استان 
چهارمحال و بختیــاری که منطبق با حوضه آبریــز زاینده رود 
است،  جدا از اینکه باید در این منطقه به بهره برداری برسد و نیاز 
اهالی محل را مرتفع کند، حقابه های مشخص و تاریخی  زاینده 
رود و تاالب گاوخونی است و اجرای این طرح در این منطقه از 
استان که مصداق اجرای یک طرح انتقال آب حوضه به حوضه 

است، کار صحیحی نیست.
دیگر اینکه حجم بارندگی ها در شهرستان بروجن با شهرستان 
بن چندان تفاوتی ندارد و از این لحاظ اشاره به هدف تامین آب 
شــرب برای انتقال آب مذکور موضوع صحیحی نیست و این 
طرح با هدف تامین آب برای مجتمع فوالد بروجن اجرایی می 
شود؛ هدفی که قطعا نمی تواند برای اجرای یک طرح انتقال 
آب حوضه به حوضه بر اساس قوانین بین المللی توجیه پذیر 

باشد.جدا از اینکه این طرح پیوست محیط زیستی دارد یا خیر، 
مسئله مهم دیگر این است که اگر طرح انتقال آب بن-بروجن 
که در حوزه استحفاظی یک استان اما در دو محیط جغرافیایی 
مختلف یعنی حوضه آبریز زاینده رود و حوضه آبریز کارون در 
جریان است، الگو و سنتی عرفی برای مدیریت استانی منابع 
آب کشور شود، قطعا در آینده سراسر کشور اسیر بحران و تنش 

های آبی فراوان خواهد شد.

اصفهان و محیط زیستی که رو به مرگ است
تشکل های محیط زیستی استان اصفهان سال گذشته هم در 
نامه ای به رییسی، رییس جمهوری خواهان لغو انتقال آب بین 
حوضه ای از زاینده رود به بن- بروجن و تخصیص ندادن بودجه 
به این طرح در سال 14۰1 شدند. در بخشــی از این نامه آمده 
بود: »در شرایطی که به گواهی کارشناسان و مستندات علمی، 
حوضه زاینده رود و به خصوص شهر و میراث فرهنگی بی نظیر 
اصفهان و حوضه زاینده رود با مخاطرات گوناگون و از آن جمله 
خطر هولناک فرونشست روبه رو است و جان و مال صدها هزار 
انسان در معرض خطر است و زیر ســاخت ها و سرمایه های 
ملی با تهدید جدی روبه رو هستند، از جنابعالی به عنوان مدیر 
و مسئول ارشد اجرایی کشور تقاضا داریم، ضمن توجه و برنامه 
ریزی فوری برای احیای زاینده رود، انتقال آب بین حوضه ای 
از زاینده رود به بروجن را لغو و از هرگونــه اقدام در این پروژه 

جلوگیری کرده و از اختصاص بودجه به آن خودداری شود.«

چهارمحال و حقی که از آِن خود می داند
از آن سو؛ مســئوالن چهارمحالی می گویند دسترسی به آب 
شرب ســالم خواســته غیرمنطقی و خارج از عرف به شمار 
نمی رود، بلکه حق طبیعی مردمان نجیب این اســتان است. 
»ایسنا«ی چهارمحال در گزارشی با اشاره به کندی پیشروی 
این طرح نوشت: »یکی از مشــکالت اصلی در اجرای پروژه 
آبرســانی بن- بروجن بحث تامین امنیت آبگیر این پروژه 
است، بارها و بارها مســئوالن کشــوری وعده این مهم را در 
دولت قبل داده اند، اما در عمل شــاهد اقدام اصلی و اساسی 
نبوده ایم، قطعا نباید تامین آب شــرب برای مردم مشــمول 
بازی های سیاسی و البی گری شــود، اگر فردی یا افرادی در 
روند این پروژه اختــالل ایجاد می کنند که باید بــا این افراد 
به صورت جدی برخورد قضایی شود تا شاهد سنگ اندازی ها 
نباشیم.«مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال شهریورماه سال 
گذشته در گفت و گویی با »ایسنا« گفت که در اردیبهشت ماه 
ســال جاری خودروی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
توســط این معارضان به آتش کشیده شــد، همچنین یک 
جمعیت چند هزار نفری از این معارضان در این محل تجمع و 
مشکالتی را برای پیمانکار ایجاد کردند، این مشکل هم چنان 
پابرجاســت: » شــورای امنیت ملی طی نامه ای به استاندار 
اصفهان تاکید کرد که باید امنیت اجرای آبگیر پروژه آبرسانی 
بن- بروجن در خاک استان اصفهان فراهم شود، اما هر زمانی 
که قصد آغاز عملیات پروژه را در ایــن محل داریم، معارضان 

برای عوامل ایجاد مزاحمت می کنند.«
مسئوالن ارشــد چهارمحال و بختیاری در حالی این پروژه را 
ویترین پروژه های عمرانی در اســتان می نامند و در چندین 
مرحله وعده اتمام این پروژه اولویت دار  را داده اند که مسئوالن 
اصفهانی و از جمله نمایندگان این استان اعالم کرده اند اجرایی 
شدن این طرح، کشاورزی و تامین آب شرب استان اصفهان را 
به خطر خواهد انداخت و مشکالت را در این استان استراتژیک 

کشور بیشتر  می کند. 

آغاز اعتراضات در فاز جدید، با شدت بیشتر
در روزهای اخیر بازهم هجمه ها و واکنش ها نســبت به آغاز 
تحرکات جدید درخصوص اجرایی شدن این طرح شدت گرفته 
است. در همین راستا؛ حسین وحیدا، عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: »به طورقطع نمایندگان 
مجلس باید پیگیر این موضوع باشند که چرا طرحی با داشتن 
دســتور توقف قضایی، در بودجه 14۰1 اعتبــار و ردیف بودجه 
گرفته، اما به احیای زاینده رود در بودجه امسال اعتبار و ردیف 
بودجه ای تخصیص داده نشده است.«وحیدا می گوید: »طرح 
بن-بروجن پیش تر توسط دستگاه قضایی و همچنین دیوان 
عدالت اداری متوقف شده بود و از سوی دیگر مطابق مصوبات 
شورای عالی آب و شورای هماهنگی آب هرگونه بارگذاری جدید 
بر حوضه زاینده رود ممنوع است.«وی با بیان اینکه شنیده شده 
که ظاهرا وزیر نیرو برای راه اندازی طرح بن-بروجن توافقاتی 
با استان باالدست داشته است، گفت:»اگر این توافق صورت 
گرفته باشد، ابتدا باید منبع برداشت این آب برای طرح بن-

بروجن تامین شود. بیشتر تخصیص های طرح بن- بروجن و 
طرح های چهارمحال و بختیاری از طرح بهشت آباد است که در 
عمل این طرح هنوز اجرایی نشده است. به طورقطع نمایندگان 
مجلس باید پیگیر این موضوع باشند که چرا طرحی با داشتن 
دستور توقف قضایی، در بودجه 14۰1 اعتبار و ردیف بودجه گرفته، 
اما به احیای زاینده رود در بودجه امسال اعتبار و ردیف بودجه ای 

تخصیص داده نشده است.«

اســتانداری: اصفهان کامال مخالف اجرایی شــدن این 
طرح است

مهران زینلیان، معــاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری 
اصفهان هم با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان به طور کامل 
مخالف اجــرا و بهره برداری طرح بن- بروجن اســت، گفت: 
متاســفانه تاکنون وعده هایی که وزیر نیرو برای حل مشکل 

زاینده رود به اصفهان داده، عملی نشــده اســت.زینلیان در 
گفت وگو با ایســنا، درباره راه اندازی خط اضطراری طرح بن-

بروجن باوجود توقف قضایی این طرح، گفت: اصفهان کامال 
مخالف اجرا و راه اندازی این طرح است. طرح بن- بروجن غیر 
کارشناسی و فنی است و نباید اجرا می شد و به نوعی برخالف 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. گفته شده بود اگر قرار 
به اجرای طرح بن-بروجن باشد، باید به طور همزمان طرح های 
دیگر همچون بهشت آباد و ... انجام شــود.این مقام استانی 
تاکید کرد: متاســفانه رویکرد وزارت نیرو نسبت به زاینده رود 
نادرست و بدون افق روشن است و مدیریت استان به طور صد 
در صد مخالف اجرای طرح بن-بروجن است و هر آنچه برای 
توقف این طرح الزم باشد را انجام خواهد داد و به همین منظور 
مذاکراتی در تهران با دستگاه های ذی ربط انجام شده است.

زینلیان با اعتقاد بر اینکه وزیــر نیرو به تعهدات خود برای حل 
مشکل آب اصفهان عمل نکرده است، گفت: متاسفانه تاکنون 
وعده هایی که وزیر نیرو برای حل مشکل زاینده رود به اصفهان 
داده، عملی نشده است و از سوی دیگر ما عزمی برای اجرای 

این تعهدات و بهبود شرایط زاینده رود نمی بینیم.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا وزارت نیرو در هر دولتی 
به نوعی در عمــل مقابل اصفهــان و زاینده رود اســت، گفت: 
متاســفانه چارچوب فنی و منطقی در حل مباحث آبی کشور 
وجود ندارد و به نوعی شاهد چانه زنی سیاسی هستیم که این 

روش غلطی است.معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه مدیریت اســتان اصفهــان به طور کامل 
مخالف اجــرا و بهره برداری طرح بن- بروجن اســت، گفت: 
اگرچه اصفهان 2۰ نماینــده در مجلس دارد، امــا کمیته آب 
در دســت چهار نفر به مدیریت نماینده از استان چهارمحال و 
بختیاری است.حجت االســالم محمد تقی نقدعلی، نماینده 
اصفهان در مجلس نیز درباره راه اندازی خط اضطراری انتقال 
آب بن- بروجن، گفت: شــنیده ها حاکی از آن اســت که این 
طرح را قصد دارند به احتمال زیاد اجرایی کنند که بدون شک 
انتقال آب بن- بروجن بر خالف مصالح امنیت ملی، استانی و 
استان های همجوار اصفهان و یک تصمیم غیرکارشناسی است 
و نمایندگان استان اصفهان در برابر این تصمیم اشتباه خواهند 
ایستاد و اجازه نخواهند داد چنین طرحی اجرا شود. کشاورزان 
اصفهان با چنین طرحی مخالف هستند چراکه بارگذاری های 
اشــتباهی که تا کنون روی زاینده رود انجام شده است جبران 
نشــده و هر گونه بارگذاری جدید ظلم مضاعفی خواهد بود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: وقتی کشاورزان 
می بینند که 2۰ روز از سال جدید گذشته است و هنوز به باغات 
غرب اصفهان آبی داده نشده، اما در باالدست زاینده رود و منطقه 
سامان به وفور برداشــت آب انجام می شود و حق مسلم چند 
صد ساله کشــاورزان به تاراج می رود و اکنون قرار است ظلم 
جدیدی به آنها شود، بدون شک موضع خواهند گرفت و هر گونه 
تنش جدید بر خالف امنیت ملی کشور است و مسئوالن در این 

تصمیم باید تجدید نظر کنند.

چهارمحالــی هــا: این طــرح کامــال قانونی اســت و 
عملیاتی می شود

نمایندگان اســتان چهارمحال و بختیاری اما همچنان تاکید 

دارند این طرح کامال قانونی است و امسال قطعا به سرانجام 
خواهد رسید.

حجت االســالم امیرقلی جعفری، نماینده مردم شهرستان 
بروجن در این باره می گوید: »این طرح مهم و حیاتی استان 
2 سال قبل از آغاز فعالیت مجلس یازدهم تعطیل شده بود که 
مسئوالن قبلی باید نســبت به اعالم علت آن پاسخگو باشند. 
تصفیه خانه این طرح با سرعت در حال احداث است و 2 پمپاژ 
از مجموع ســه پمپاژ آن تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. در صورت جذب به  موقع اعتبارات، این طرح تا سال آینده 

تکمیل و آب درون لوله های آن جاری می شود.«
این نماینده استان چهارمحال می گوید که طرح انتقال آب بن-

بروجن »قانونی است« و تمامی مجوزهای قانونی، تخصیص، 
ردیف ملی و مجوز زیست محیطی را دارد و در اولویت طرح های 

کشور برای تامین آب آشامیدنی است.

رهاسازی آب هم اضافه شد
اما مخالفت ها و موافقت ها با اجرایی شدن طرح انتقال آب 
بن-بروجن در حالی شــدت گرفته که موضوع رهاسازی آب 
در زاینده رود هم در میانه این بلبشــو، به بهانــه ای برای آغاز 

اعتراضات رسانه ای جدید تبدیل شده است.
از ســویی چهارمحالی ها می گویند مدیریت تمامی سدهای 
بزرگ کشــور با مدیریت منابع آب کشــور اســت و استانی 

نمی تواند در زمینه رهاسازی آب ســد تصمیم گیری کند . از 
سوی دیگر عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
هم گفته که طبق برنامه قبلــی و تایید اســتانداری قرار بود 
آب زاینده رود به مدت 1۰ روز برای نوبت دوم کشــت تحویل 
کشاورزان شرق اصفهان شــود، اما کشاورزان خواستار تداوم 
جریان زاینده رود هســتند و باید حداقل تــا نیمه خردادماه 
جریان داشته باشد، زیرا کشت گندم حداکثر تا 2۰ خردادماه 
نیازمند آب است.و خالصه درحالی که نمایندگان و مسئوالن 
اســتان اصفهان اجرای طــرح انتقال آب »بــن- بروجن« 
را برخالف مصالح کشــور و این اســتان می دانند، مسئوالن 
اســتان همســایه تاکید دارند این پروژه را تا عملیاتی شدن 
آن دنبال کــرده و کوتاه نمــی آیند. در این میــان وزارت نیرو 
که در زمان اعتراضات کشــاورزان اصفهانی، قول هایی داده 
و بر حل مشــکالت حوزه آبی اصفهان تاکید کــرده بود، این 
روزها ســکوت کرده و احتماال ترجیح می دهد با این سکوت 
بر آتش تنش ها، آب ســردی بریزد هرچنــد قطعا بی فایده 
است و یک تصمیم اشتباه یا احساســاتی می تواند لطمات 
و خطرات جبــران ناپذیری برای آینده هر دو اســتان و حتی 
کل کشور به دنبال داشته باشد. مســائل مرکز ایران و به ویژه 
استانی مثل اصفهان، مسائلی مهم و ملی است و بهتر است 
مسئوالن کشــور نگاه ویژه تری نســبت به آن داشته باشند. 
مردمان هر دو دیار، نجیب و پای کار کشــور بوده و هســتند. 
هردو حرف هایی دارند، گالیــه هایــی و اعتراضاتی که باید 
 شنیده شود؛ مشکالتی که باید حل شود و اختالفاتی که باید

 تمام شود. گفته شده  رییس جمهور به زودی به اصفهان سفر 
می کند. شاید فرصت خوبی است تا »ابراهیم رییسی« کاری 
کند. کاری که البته نه شبیه وعده های روی هوای احمدی نژاد 

باشد و نه مثل بی خیالی های روحانی!  
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عضو ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق از کلنگ زنی نیروگاه جدید 10 
مگاواتی خورشــیدی در اصفهان خبــر داد و گفت: با توجه به مشــکالت تولید 
و مصرف برق در کشــور و همچنین کمبود گاز در فصول ســرد ســال، احداث 
نیروگاه های خورشیدی می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند.سید فریدالدین 
معصومی، مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در نشستی 
خبری اظهار داشت: نیروگاه المرد که یکی از نیروگاه های مربوط به تفاهم نامه 
19 مهرماه ســال 1400 بین وزرای نیرو و صمت بوده، از دی ماه سال گذشته که 
قرارداد آن امضا شد، وارد فاز اجرا شده و اولین واحد گازی آن تا قبل از پیک 1402 
وارد مدار بهره برداری خواهد شــد.وی افزود: در بهمن ماه سال گذشته، قرارداد 
نیروگاه هرمز نیز مبادله شد که این نیروگاه نیز در حال احداث بوده و 75 مگاوات 
به شبکه برق کشــور اضافه خواهد کرد.عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده 
برق تصریح کرد: با توجه به مشــکالت تولید و مصرف برق در کشور و همچنین 

کمبود گاز در فصول سرد سال، احداث نیروگاه های خورشیدی می تواند بسیاری 
از مشکالت را در زمینه افزایش ظرفیت تولید برق حل کنند.مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با بیان اینکه این شرکت چهار نیروگاه 10 مگاواتی 
خورشــیدی در اســتان های اصفهان، یزد و قم در مدار بهره برداری دارد،  گفت: 
نیروگاه های تجدیدپذیر برق و انرژی غدیــر تا افق 1404 به 900 مگاوات خواهد 
رســید که از این رقم، 100 مگاوات بادی و 800 مگاوات خورشــیدی خواهد بود.
وی ادامه داد: تا پایان سال جاری 60 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی احداث 
خواهد شد که 20 مگاوات آن در اصفهان، 20 مگاوات در یزد و 20 مگاوات در استان 
فارس خواهد بود که با احداث این نیروگاه ها، 33 میلیون مترمکعب در مصرف 
گاز صرفه جویی می شود.معصومی خاطرنشان کرد: در راستای احداث این 60 
مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی در سال جاری، کلنگ زنی احداث نیروگاه 10 

مگاواتی خورشیدی غدیر اصفهان به زمین خواهد خورد.

در اولین رویداد تقدیــر از بنگاه ها و فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، ذوب آهن حائز رتبه دوم در بخش سازمانی شد.در 
این رویداد که با گردهمایی بزرگ کار آفرینان استان اصفهان همراه بود، تندیس 
و لوح ویژه سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی به مهندس ایرج رخصتی 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان اهدا شــد .این رویداد شنبه 20 
فروردین ماه با حضور استاندار اصفهان، جمعی از مسئولین و فعاالن صنعتی و 
اقتصادی و کار آفرینان استان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
این استان در سالن امیرکبیر ) نمایشگاه های بین المللی(، برگزار شد.رخصتی در 
این خصوص گفت: مسئولیت اجتماعی یک سازمان، نشان دهنده میزان تعهد آن 
به تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیست و مشارکت آن در توسعه پایدار 
و در نظر گرفتن خواسته ها وانتظارات ذی نفعان است که ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص پیشگام و پیشتاز صنایع کشور محسوب می شود .وی افزود: این 
مجتمع عظیم صنعتی از ابتدای تاسیس و همچنین با پیروزی انقالب اسالمی، 
نه تنها خودکفایی و بومی سازی را رقم زد، بلکه به توسعه سایر صنایع کشور نیز 
کمک شایانی کرد و در دوران دفاع مقدس عالوه بر ارائه خدمات فنی و پشتیبانی، 
بیش از 13 هزار و 500 نفر از پرسنل این شرکت به جنگ اعزام شد که از این تعداد 
بالغ بر 290 نفر شهید ، 86 آزاده و 1400 نفر جانباز شدند.سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت در خدمت رسانی به جامعه در ابعاد 
مختلف فعالیت کرده است از جمله با تاسیس بیمارستان شهید مطهری نه تنها به 
شهرستان لنجان و شهر اصفهان بلکه به استان های اطراف خدمات ارائه داده و با 
شیوع بیماری کرونا نیز در خدمت جامعه بود.وی افزود: تولید محصوالت صنعتی 

مطابق با نیازهای کشور جهت جلوگیری از واردات، سرانه فضای سبز ایجاد شده 
بیش از یک هکتار به ازای هر یک از کارکنان و همچنین انجام پروژه های مختلف 
زیســت محیطی، کاهش 50 درصدی مصرف آب، انجام پروژه های مربوط به 
استفاده از پساب جهت به حداقل رساندن برداشت آب از زاینده رود، تاسیس 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن برای ایجاد روحیه شادابی و نشاط در قشر 
جوان، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی)محصوالت فوالدی و معیارهای 
مصرف انرژی(، ارائه آموزشی های تخصصی مورد نیاز واحدهای فوالدی کشور، 
احداث اولین آزاد راه کشور در جنوب غرب اصفهان )اتوبان ذوب آهن اصفهان( 
به منظور تردد در مسیر جنوب غربی اصفهان، برخی فعالیت های این شرکت در 

حوزه مسئولیت اجتماعی هستند.

کارکنان ســخت کوش مدیریت تولیــدات کک و مواد شــیمیایی ذوب آهن 
اصفهان با کمک همکاران در دیگر مدیریت های شرکت در سال 1400 که با نام 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده بود، توانستند با وجود 
موانع زیادی از قبیل محدودیت تامین آب، تامین مواد اولیه و قطعات ناشی از 
تحریم های ظالمانه، وجود بیماری کرونا و ... با ثبت تولید یک میلیون و 223 

هزار و 62 تن کک خشک، رکورد تولید این محصول را ارتقا دهند. 
محمد علی عالیی، مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایی شــرکت ذوب آهن 
اصفهان، اظهار داشت: برنامه تولید کک خشک برای سال 1400، به میزان یک 
میلیون و 200 هزار تن تعریف شده بود و همچنین رکورد قبلی تولید کک مربوط 

به سال 1398 به میزان یک میلیون و 213 هزار و 685 تن به ثبت رسیده بود که 
هم اکنون با به دســت آمدن این رکورد، 9 هزار و 377 تن به تعداد رکورد قبلی 
اضافه شد و 230 هزار و 62 تن نیز بیشــتر از برنامه تولید، کک خشک در این 
شرکت تولید شد.وی افزود: این مهم نشان از بلوغ کاری، مسئولیت پذیری و 
تبلور همکاری است که نتیجه آن سربلندی برای کارکنان بخش تولیدات کک 
و مواد شــیمیایی و همچنین دیگر همکاران در ذوب آهن اصفهان است. این 
موفقیت را به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان تبریک عرض کرده و امیدواریم 
با  همت و تالش هر چه بیشــتر بتوانیم در مســیر بهبود، تعالی و کسب تولید 

بیشتر گام برداریم.

به گفته مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اســتان، آبفای 
اســتان اصفهان موفق به دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شهر اصفهان 
شد. فهیمه امیری گفت: با آغاز برنامه ایمنی آب از سال 1392 شناسایی و رفع 
رویدادهای مخاطره آمیز در تمام مراحل تامین آب آشامیدنی در دستور کار 
قرار گرفت که در نهایت آبفای استان اصفهان موفق شد در اسفند ماه گذشته 
این گواهینامه را از سوی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت دریافت 
کند.وی اعالم کرد: با اجرای برنامه ایمنی آب به عنوان مهم ترین اقدام برای 
تضمین کیفیت آب شرب در شهر اصفهان، ارزیابی جامع ریسک و مدیریت 
آن  در حوضه آبریز، سامانه تصفیه آب، سامانه انتقال، ذخیره سازی، شبکه 
توزیع، شــناخت مصرف کنندگان و نوع مصارف آب در دستور کار قرار گرفت.

فهیمه امیری گفت: در اجرای برنامه ایمنی آب شهر اصفهان، اقدامات شاخصی 
نظیر نصب آشغال گیر مکانیکی در آب گیر چم آسمان، نصب سنسور تشخیص 
مواد نفتی و هیدروکربن ها در مسیر رودخانه و آب گیر سد چم آسمان، نصب 
توری و حفاظ هواکش مخازن و مسدود کردن کلیه درز و شکاف ها در تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی انجام شــد.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 

فاضالب استان اصفهان، هدف از اجرای این برنامه را بهبود کیفیت آب شرب، 
ارزیابی اولیه و ثانویه عوامل مخاطره آمیز درکیفیت آب و در نهایت توسعه و 
ارتقای ســامانه پایش و بهره برداری از منابع آبی عنوان کرد.اضافه می شود؛ 
برنامه ایمنی آب با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت 
استان، استانداری اصفهان، شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، 
اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان به اجرا  درآمد.

 نیروگاه های خورشیدی 
راهکاری برای مشکالت تامین برق کشور

ذوب آهن اصفهان؛ سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی

ثبت رکورد جدید تولید کک خشک در ذوب آهن اصفهان

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان:

آبفای استان اصفهان موفق به دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شد

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