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اتحادیه اروپا ماموریت خود در عراق را تمدید کرد
منابع خبری گزارش دادند، اتحادیه اروپا ماموریت مشــورتی- امنیتی خود به نیروهای امنیتی 
عراقی برای حمایت از زیرساخت های این کشور را برای دو سال دیگر تمدید کرد.به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که دوره حضور مشاوران 
امنیتی خود در عراق را جهت تکمیل اصالحات در زیرســاخت های امنیتی این کشور و همینطور 

تقویت آن ها را تا آوریل ۲۰۲۲ تمدید کرده است.
این درحالی است که طبق برنامه اعالم شــده قبلی زمان حضور این مشاوران تا ۳۰ آوریل جاری 
به پایان می رســد؛ اما پس از رایزنی با دولت عراق، اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که دوره 
این ماموریت را به مدت دو سال دیگر تمدید کنند.در بیانیه شــورای اتحادیه اروپا آمده است که 
دولت های عضو این اتحادیه با این ایده موافق هستند که عراق نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتر 
در زمان فعلی دارد.بر اساس این بیانیه، هیئت مشورتی اتحادیه اروپا به ارائه مشاوره  استراتژیک 
و تخصصی جهت اجرای جنبه های غیرنظامــی برنامه اصالحات در بخــش امنیت عراق ادامه 

خواهد داد.

حضور نظامیان انگلیسی در جنگ اوکراین
 نشریه تایمز لندن یک هفته پس از حضور از پیش اعالم نشده نخست وزیر انگلیس در اوکراین، 
از حضور نظامیان انگلیسی در این کشور خبر داد.نشــریه تایمز انگلیس به نقل از افسران ارتش 
اوکراین نوشت: شماری از اعضای یگان نیروی مخصوص انگلیس در اطراف کی یف به آموزش 
نیرو های اوکراینی برای کار با سالح های انگلیســی اهدایی به اوکراین حضور دارند.نخست وزیر 
انگلیس بار ها کشــورش را پیشتاز کمک به اوکراین برای مقابله با روســیه توصیف و تاکید کرده 
اســت: انگلیس در مبارزه با روسیه در کنار اوکراین ایستاده اســت و به پشتیبانی های سیاسی، 

نظامی و اقتصادی خود به این کشور ادامه خواهد داد.
پس از سفر از پیش اعالم نشده نخست وزیر انگلیس به اوکراین، دفتر نخست وزیری انگلیس 
آن را  نمایش همبستگی با مردم اوکراین توصیف و اعالم کرد که انگلیس ۱۲۰ دستگاه خودروی 
زرهی و ســامانه موشــکی ضد کشــتی به اوکراین اهدا می کند.به تازگی نیز انگلیس اعالم کرد 
۱۰۰ میلیون پونــد جنگ افزار در اختیار اوکراین قرار می دهد، اما در پاســخ به درخواســت دولت 
 اوکراین در قطع واردات نفت و گاز از روســیه گفته است تا پایان ســال می تواند دست به چنین 

اقدامی بزند.

»پوتین« از  برزیل کمک خواست
خبرگزاری رویترز گزارش داد، بر اساس یک نامه که مشاهده کرده است، روسیه از برزیل خواسته 
تا در صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گروه ۲۰ از آن در راســتای مقابله با تحریم های فلج 
کننده اعمال شده از سوی غرب در پی حمله به اوکراین، حمایت کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در نامه ای به پائولو گوئدس، وزیر اقتصاد برزیل، خواستار آن 
شده که برزیل از روســیه با هدف جلوگیری از اتهامات سیاسی و تالش برای روا داشتن تبعیض 

علیه آن در نهادهای مالی بین المللی و مجامع چند جانبه حمایت کند.
سیلوانوف نوشت: تالش هایی در پشــت صحنه در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای 
محدود کردن یا حتی اخراج روســیه از فرآیندهای تصمیم گیری در حال انجام است.به نوشته 
رویترز، او درباره موانع برای مشارکت روســیه در این نهادها توضیح بیشتری نداد و ادعاهای او 
به طور مستقل قابل تایید نبود.این نامه که هیچ اشــاره ای به جنگ در اوکراین نکرده، تاریخش 
 برای ۳۰ مارس است و روز چهارشــنبه توسط سفیر روســیه در برازیلیا به این وزیر دولت برزیل

 ارسال شد.

ادامه واکنش های گسترده به تعرض صهیونیست ها به مسجد االقصی؛

اعتراض جهانی به وحشی گری صهیونیست ها
همزمان با آغــاز ماه مبارک رمضان، سلســله اقدامــات تجاوزکارانه 
و خصمانه نیروهــای نظامی رژیم صهیونیســتی علیه شــهروندان 
فلسطینی در نقاط مختلف اراضی اشــغالی بیش از هر زمان دیگری 
تشدید شــده اســت این اقدامات موجب شــد تا جمعه اوج مقابله 
فلسطینی ها و اسراییلی ها باشــد و بیش از ۳44 فلسطینی در این 
ردگیری ها زخمی شــوند. در همیــن زمینه هالل احمرفلســطین با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد حال شــماری از فلسطینیان از سوی منابع 

بیمارستانی وخیم گزارش شده است.
 این درحالی است که کمیته حمایت از اسرای فلسطین نیز از بازداشت 
4۷۰ فلسطینی در جریان درگیری های روز گذشته در مسجداالقصی 
خبر داده است.از ســوی دیگر، ساکنان شــهر »ام الفحم« واقع در 
کرانه باختری در حمایت از قدس و مســجد االقصــی و محکومیت 
حمله وحشــیانه اشــغالگران صهیونیســت به نمازگزاران فلسطینی 
تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با ســردادن شعارهایی، خواستار 
توقف فوری حمالت و جنایات اشــغالگران علیه مقدسات فلسطین 

و نمازگزاران شدند. 
با باال گرفتن تنش ها برخی از میانجی های ســنتی میان دو طرف از 
جمله مصر دســت به کار شــده اند و در حال تالش برای ایجاد آتش 
بس و جلوگیری از زیادتر شــدن تنش ها هســتند. مصر از صبح روز 
گذشــته با رهبران جنبش »حماس« درباره تحوالت قدس اشغالی 
و وضعیت کلی فلســطین رایزنی های خود را آغاز کرده است. شبکه 
خبری المیادیــن به نقل از منابــع آگاه گزارش داد کــه »قاهره چند 
پیام آتش بس اسراییل را به »اسماعیل هنیه« رییس دفتر سیاسی 
حماس و »روحی مشتهی« عضو دفتر سیاســی این جنبش منتقل 
کرد، اما حمــاس به طرف مصــری ابالغ کــرده که آنچه )از ســوی 
صهیونیست ها در مسجداالقصی( اتفاق افتاده، قابل قبول نیست«.

به گفته منابع آگاه، حماس در گفت  وگو بــا طرف مصری بر ضرورت 
پایان دادن به ایده تقسیم مسجد االقصی از نظر زمانی و مکانی به ویژه 

بحث قربانی کردن تاکید دارد.
این منابع همچنین بــه نقل از حماس تاکید کردنــد که معادله غزه و 
بیت المقدس همچنان وجود دارد و هیچ عقب نشینی از دستاوردهای 
نبرد شمشیر قدس وجود ندارد و قاهره باید هر چه سریع تر بازداشت 
شــدگان در مســجد االقصی را آزاد کند.این منابع افزودند: حماس 
اعالم کرده که معادلــه جنین-غزه وجود دارد و تکــرار هتک حرمت 
مســجداالقصی دوباره اوضاع را منفجر می کند و نمــی توان غزه را از 
معادله قدس جدا کرد.منابع آگاه به المیادین گفتند که »حماس تاکید 

کرده که اشغالگران در مورد وضعیت نوار غزه اشتباه محاسبه می کنند و 
گروه های مقاومت خطوط قرمزی را تعیین کرده اند که نمی توان از آن 
عبور کرد«.اقدامات اسراییل واکنش های زیادی در سطح بین الملل 

هم به همراه داشته است.
قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در بیانیه ای از تمام 
آزادگان جهان اسالم خواســت با تجاوز رژیم صهیونیستی در مسجد 
االقصی مقابله کننــد.وی همچنین گفت: ما آمادگــی کامل داریم تا 
هرآنچه که الزم است برای تضمین ادامه مقاومت فلسطین تا نابودی 
رژیم غاصب صهیونیست انجام دهیم. همچنین شمار زیادی از مردم 
اردن در امان در حمایت از مسجد االقصی و ملت فلسطین تظاهرات 

گسترده اعتراضی برگزار کردند.
از سوی دیگر، حزب جنبش اســالمی اردن نیز در بیانیه ای خواستار 

تظاهرات در حمایت از مسجد االقصی پس از اقامه نماز تراویح شد.
این حزب در عین حال از موضع ضعیــف دولت اردن در قبال جنایات 
اشغالگران اسراییلی علیه مقدسات فلسطین ابراز تاسف کرد.»نایف 
الحجرف« دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه ای بر 
ضرورت احترام رژیم صهیونیستی به وضعیت تاریخی و قانونی حاکم 
بر قدس و مقدسات آن و توقف تمامی اقدامات نامشروع این رژیم 

تاکید کرد.الحجرف از جامعه بین الملل خواست تا به مسئولیت خود 
در زمینه حفظ امنیت و سالمت نمازگزاران فلسطینی و واداشتن رژیم 
صهیونیستی در عمل به تعهدات خود به عنوان یک رژیم اشغالگر طبق 
قوانین بین الملل عمل کند. پارلمان عربی نیــز تاکید کرد که حمله به 
مسجد االقصی و نمازگزاران فلســطینی موجب تحریک احساسات 

مسلمانان شده و نقض صریح حقوق بشر است.
»عــادل عبدالرحمــان العســومی« بر ضــرورت توقــف اقدامات 
تحریک آمیز و تجاوزات اشغالگران اســراییلی در مسجد االقصی به 
ویژه در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.وی ضمن هشــدار نســبت به 
تجاوزات خطرناک اشــغالگران، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در 
سایه ســکوت جامعه جهانی تمامی قوانین و معاهدات بین المللی 
را نقض کرده اســت.وزارت خارجه روســیه نیز روز جمعه از اقدامات 
رژیم صهیونیســتی علیه فلســطین انتقاد کرد و گفــت: تل آویو غزه 
را به »زندانی زیر آســمان باز« تبدیل کرده است.روســیه اعالم کرد 
که نوار غزه اساســا به یک »زندان روباز« تبدیل شــده اســت که دو 
میلیون نفر ساکن آن برای تقریبا ۱4 سال در شرایط محاصره دریایی، 
 هوایی و زمینی اســراییل )رژیم صهیونیســتی( بــرای زنده ماندن

 تالش می کنند.

سفیر ایران در عراق در پاسخ به این سوال که برخی می 
گویند دلیل جایگزین کردن سفیر دیگر با شما حمله به 
اربیل و احضار شما به وزارت خارجه است و برخی دیگر 
می گویند که دلیل این تغییر حمایت های شما از گروه 
های مقاومت عراق است، آیا این اظهارات صحت دارد، 
تاکید کرد: دفاع از جبهه مقاومت و دفاع از مستضعفان 
جهان سیاست ثابت جمهوری اســالمی ایران است و 
این سیاست ارتباطی به کشورها و یا سفرا و هر شخص 
دیگری ندارد. جمهوری اسالمی ایران از حق مظلومان 
دفاع می کند و این در قانون اساســی ما نوشــته شده 
و موضع مقام معظم رهبری اســت.ایرج مسجدی در 

پاسخ به سوالی درخصوص حمله موشکی ایران به مرکز 
راهبردی صهیونیســت ها در اربیل گفت: من در دیدار با 
مســئول وزارت خارجه عراق این مسئله را شرح دادم و 
گفت که حاکمیت عراق برای ما کامال مورد احترام است 
اما شما باید نگرانی های امنیتی جمهوری اسالمی ایران 
را از بین ببرید،  نباید از یک طرف دوست باشید و از یک 
طرف گام هایی برداشته شود که امنیت ایران را به خطر 
بندازد برای مثال گروه های معارض جمهوری اسالمی 
ایران در خاک اقلیم کردســتان چکار مــی کنند؟ اینها 
پایگاه هایی دارند و دائما درحال رفــت آمد به خارج و 
اقلیم کردستان هستند، بدتر از همه این ها این گروه ها 

وارد خاک ایران می شوند و اقدامات امنیتی انجام می 
دهند سپس به خاک اقلیم بازمی گردند.وی در پاسخ به 
این سوال که منظور از این گروه ها کدام اند، گفت: حزب 
دموکرات کردستان ایران و پایگاه آن ها در کوی سنجق 
در اقلیم کردستان که این یک امر علنی است و هیچ کس 
نمی تواند آن را انکار کند، همچنیــن پژاک و گروه های 
دیگر. بنابراین ما در وهله اول از مقامات اقلیم کردستان و 
عراق می خواهیم که به فعالیت این گروه ها پایان دهد.

سفیر ایران در عراق تشریح کرد:

  دفاع از جبهه مقاومت و دفاع از مستضعفان جهان
 سیاست ثابت جمهوری اسالمی ایران است

 یک منبع نزدیک به مذاکرات گفت که دولت بایدن ظاهرا تصمیم گرفته است که در مقابل پیشــنهاد ایران، پیشنهاد جدیدی را که حاوی ایده هایی برای چگونگی حل و 
فصل آخرین موضوعات باقی مانده برای احیای برجام است، به تهران ارسال نکند.الرا روزن، روزنامه نگار آمریکایی در خبرنامه خود به نام »دیپلماتیک« نوشت: یک 
منبع نزدیک به مذاکرات گفت که دولت بایدن ظاهرا تصمیم گرفته است که در مقابل پیشنهاد ایران، پیشنهاد جدیدی را که حاوی ایده هایی برای چگونگی حل و فصل 
آخرین موضوعات باقی مانده برای احیای برجام است، به تهران ارسال نکند.در ادامه  این مطلب آمده است: یکی از مقامات ارشد دولت ایاالت متحده در پاسخ به سوالی 
در این باره، طفره رفت و گفت که آن ها در مأل عام مذاکره نخواهند کرد.این مقام ارشد دولت، که به شرط عدم افشای نامش سخن می گفت، روز )۱۵ آوریل( به من گفت: 
»رییس جمهور روشن کرده است که آنچه را که به نفع امنیت ایاالت متحده است، انجام خواهد داد و مســئولیت واقعا در این مرحله بر عهده ایران است، به ویژه در این 
موضوع.«هفته  گذشته انتظار می رفت که ایاالت متحده پاسخی به پیشنهاد ایران که توسط انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، آورده شد، ارائه کند. پیش تر گزارش 
دادم که اتحادیه اروپا همچنان منتظر پیشنهاد جدید ایاالت متحده است. از آن زمان، ظاهرا کاخ سفید تصمیم گرفته است که پاسخی ارائه نکند.علی واعظ، مدیر پروژه 
ایران در گروه بین المللی بحران، به من گفت: »فضای سیاسی برای ارائه یک پیشنهاد جدید در چند هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.«واعظ ادامه 

داد: »این بدان معناست که ایران یا به توافق می رسد و سپاه در لیست FTO باقی می ماند یا توافقی نخواهد داشت«. 

خبر  روزروایت منابع غربی نزدیک به مذاکرات از تصمیم جدید دولت آمریکا

برخی از آشوب گران مقابل سفارت ایران در کابل بازداشت شدند
به تازگی حدود ۱۵ نفر قصد حضور در مقابل سفارت ایران در افغانســتان برای برگزاری تظاهرات 
ساختگی را داشتند که توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند.طی هفته های اخیر تصاویر و فیلم 
هایی با محتواهای ایران هراسی و افغانستان هراسی منتشر شد که واکنش هایی را به همراه داشت، 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان نیز با اعالم بیانیه ای و با بیان اینکه فتنه و توطئه ای در 
روابط دو کشور در جریان است، تاکید کرد: سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران نسبت به افغانستان 
و اتباع آن کشور، بر اصل حسن همجواری و رعایت احترام متقابل استوار است.پس از آن نیز عده 
ای به سرکنسولگری کشورمان در هرات حمله کرده و اقدام به سنگ پرانی کرده بودند که این اقدام 
با واکنش مقامات کشورمان مواجه شد.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
تجمع ها در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل و سرکنسولگری کشورمان در هرات تاکید 
کرد، تامین امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در هرات و دیگر شهرهای 

افغانستان مسئولیت قطعی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است. 

دیدار نماینده آیت ا... سیستانی در روسیه با سفیر ایران 
سفیر ایران در مســکو با حجت االسالم والمسلمین شــیخ مهدی موصلی، نماینده جدید آیت ا... 
العظمی سیستانی در روسیه دیدار کرد.کاظم جاللی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
نماینده فقید آیت ا... العظمی سیستانی، روابط برادرانه و وحدت موجود میان جامعه شیعیان در 
روســیه را که از تاکیدات حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( اســت، جزو الطاف 
خداوند متعال برشمرد و گفت: همبستگی شــیعیان در این کشور فرصت مغتنمی برای گسترش 
آموزه های الهی مکتب انسان ساز اهل بیت )ع( فراهم آورده است.حجت االسالم والمسلمین شیخ 
مهدی موصلی نیز با سپاس از همدلی سفارت ایران در زمان رحلت نماینده پیشین آیت ا...العظمی 
سیستانی در روسیه بر استمرار روابط برادرانه و گسترش پیوندهای معنوی تاکید کرد.حجت االسالم 
والمسلمین اکبری جدی، رییس مرکز اسالمی مسکو، رسول عبدالهی نماینده جامعه المصطفی 
)ص( العالمیه، حمید هادوی رییس بنیاد مطالعات فرهنگ اســالمی )ابن ســینا( و مســعود 

احمدوند رایزن فرهنگی سفارت ایران نیز در این دیدار حضور داشتند.

 واکنش ایران به اعزام اجباری پناهجویان مقیم
 انگلیس به رواندا

سخنگوی وزارت امور خارجه طرح اعالمی دولت انگلیس برای اعزام اجباری پناهجویان مقیم این 
کشو به رواندا را فرار از تعهدات و مســؤولیت های بین المللی این کشور خواند و این اقدام را مغایر 
با روح و متن کنوانسیون پناهندگان برشمرد.ســعید خطیب زاده افزود: این طرح انگلیس در قرار 
دادن مسئولیت خود در قبال پناهجویان بر دوش یک کشور ثالث، افراد پناهنده را در معرض نقض 
حقوق مندرج در کنوانسیون های پناهندگی و معاهدات حقوق بشری قرار داده و مالحظات انسانی 
و اخالقی را به شــکل کاملی نادیده می گیرد.خطیب زاده، کاال انگاری پناهجویان، اعمال خشونت 
و رفتارهای تحقیر آمیز که مغایر با کرامت انســانی اســت را مردود خواند و با اشاره به میزبانی از 
میلیون ها پناهنده از سوی جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: طرح دولت انگلیس برای اخراج 
پناهجویان در حالی است که این کشور و سایر کشورهای غربی همواره تالش های جمهوری اسالمی 
ایران در مدیریت و رســیدگی به میلیون ها مهاجر و پناهنده را نادیده می گیرند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران با رعایت مالحظات انسانی و بشردوستانه 
و دریافت حداقل کمک های خارجی، از میلیون ها پناهنده به ویژه از کشــور همســایه، افغانستان 
میزبانی کرده که بارها مورد تقدیر و شناســایی نهادهای بین المللی مربوط به امور پناهندگان قرار 

گرفته است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 مجوز مذاکره مستقیم ایران 
و آمریکا صادر شده بود

 نماینده بســتان آباد در مجلــس می گوید: 
برخی فشارهای داخلی مانع مذاکره ایران 
و آمریکا شــد. حتی تلویحا مجوزهای این 
کار صادر شــده بود، ولی تعداد معدودی که 
صدای شان بلند است، جلوی کار را گرفتند.

غالمرضا نوری اظهار کرد: مــا نمی خواهیم 
در خصوص مذاکرات پیــش داوری کنیم، 
چون شکســت مذاکــرات، جملــه خوبی 
برای کشور نیســت و دوســت هم نداریم 
ایــن اتفاق به وقــوع بپیونــدد. وی افزود: 
عالقه مند هســتیم بــا حفــظ منافع ملت 
ایران، مذاکرات برجام به نتیجه برسد، ولی 
متاسفانه احساس می شود دولت  اراده الزم 
 را ندارد و تحت تاثیر یک سری جریان های

 فشــار اســت.عضو کمیســیون کشاورزی 
مجلس افزود: اکنون شاهد توقف مذاکرات 
به لحاظ نتیجه هســتیم که ایــن اتفاق به 
واســطه جریان هــای خاصــی اســت که 
تعدادشــان معدود، اما صدای شــان بلند 
اســت. از این رو، امیــدوارم دولت مصالح 
مردم و کشــور را درنظر بگیرد و به قولی که 
به مــردم داده که مذاکرات را به ســرانجام 
برســاند، عمــل کند.نــوری تصریــح کرد: 
دولتمــردان گفتنــد که نخواهیم گذاشــت 
مذاکرات فرسایشــی شــود، امــا تاکنون 
کار طول کشیده اســت و به اعتقاد من اگر 
می خواهد خود را اثبــات کند باید در همین 
روزها یا هفته های پیش رو، توافق برجام را 
در عمل نشان دهد.وی در پاســخ به اینکه 
همچنان مذاکرات پشــت صحنــه ایران و 
آمریکا ادامــه دارد؟ گفت: بلــه، این اتفاق 
طبیعی است و مذاکره پشــت پرده انجام 
می شود، چون دو طرف اصلی مذاکره، ایران 
و آمریکا هســتند. اکنون هم کشورهایی به 
عنوان واســطه، پیام های این دو کشور را به 
هم می رسانند، ولی بهترین روش، مذاکره 
مســتقیم ایران و آمریکا بود، چون در این 
صورت، کارها سریع تر جلو می رفت و نتیجه 

زودتر حاصل می شد.

بین الملل

شرایط شرکت در مزایده:
۱- واریز مبلغ شرکت در مزایده بحساب سیبای ۰۱۰۵۱9۳۳96۰۰۳ بنام شهرداری و 

یا اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر 
۲- محل دریافت اســناد مزایده: شــهرداری مبارکــه، امور قراردادهــا – تماس: 

 ۰۳۱ -۵۲4۰۲۰۲۱
۳- مبلغ خرید اسناد: 86۲/۵۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 
۱4۰۱/۰۲/۰۷ خواهد بود.

۵- مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستی پیشــنهادات خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۰ به دبیرخانه محرمانه حراست این 
شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

6- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم 
خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارســالی  مختار می باشد و به پیشنهادات 
مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشــروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱4 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۱ 

9- ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تجدید آگهی مزایده عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف:1299291

نوبت دوم

شماره مجوز شورای 
نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه موضوع مورد اجارهاسالمی شهر مبارکه

مبلغ شرکت مدت اجارهکارشناس رسمی دادگستری
توضیحاتدر مزایده

-۱۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریالیکسالماهیانه ۱9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالاجاره بازار روز قهنویه و دهنو۱4۰۰/۱۳۱۵ -۱4۰۰/۱۱/۳

دستگاه مزایده گذار: شهرداری مبارکه 
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علت توزیع نشدن گوشت های تنطیم بازار در اصفهان چیست؟

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: در هفته اخیر ۲۰۳ تن گوشت منجمد گوساله و ۳۳ تن 
گوشت منجمد گوسفندی از سوی پشتیبانی امور دام به تعاونی های سطح اصفهان و شهرستان ها تحویل 
داده شده است.حسین ایراندوست در این زمینه اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی 
امور دام از اسفند ماه توزیع گوشت قرمز را آغاز کرده و اکنون نیز بالغ بر ۲۰۳ تن گوشت گوساله و ۳۳ تن 
گوشت گوسفندی توزیع شده است.وی افزود: بعد از اینکه تعدیل قیمتی انجام شد و قیمت تنظیم بازار 
کشور کاهش یافت، انتظار داشتیم از ابتدای این هفته،  فروشگاه های مختلف مراجعه کنند و گوشت را 
تحویل بگیرند.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای دیر 
برای دریافت گوشت اقدام کردند، بیان کرد: برخی تعاونی ها مراجعه و حواله  ها را تحویل گرفتند و تعدادی 
از آنها از روز چهارشنبه ۲4 فروردین از انبار پشتیبانی امور دام گوشت را تحویل گرفتند همچنین تعاونی های 
شهرستان ها و خیریه ها و تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای نیز گوشت را از پشتیبانی امور دام تحویل 
گرفتند.ایراندوست ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام چند ماهی اســت که اقدام به خرید دام مازاد 
دامداری ها و گوسفندداری های استان کرده و در سردخانه بســته بندی و برای توزیع آماده کرده بود. از 
اسفندماه که افزایش قیمت برای گوشت قرمز اتفاق افتاده بود، اعالم کردیم که گوشت ها آماده توزیع است.

مصرف سوخت »سی ان جی« در سال گذشته در اصفهان 
هفت درصد افزایش یافت

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: میزان مصرف ســوخت گاز طبیعی 
فشرده )سی ان جی ( در استان سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود هفت درصد افزایش یافت.عبدا... 
گیتی منش افزود: استفاده از سوخت »سی ان جی« پس از اجرای طرح مدیریت سوخت و طرح دوگانه 
سوز کردن رایگان خودروهای عمومی در کشور و استان اصفهان افزایش یافته است.وی بدون اشاره به 
میزان مصرف سوخت سی ان جی در سال ۱4۰۰ در استان اصفهان، اظهار داشت: توزیع سوخت گاز طبیعی 
فشرده در استان اصفهان در ۲ هفته نخست امسال و همزمان با تعطیالت نوروزی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت.گیتی منش با تاکید بر اینکه طرح دوگانه سوز کردن رایگان 
خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی با جدیت در استان اصفهان در حال اجراست، خاطرنشان کرد: 

تاکنون بیش از ۱۸ هزار دستگاه خودرو در این طرح در استان به دوگانه سوز تبدیل شده اند.

آغاز برخورد با افزایش قیمت های بدون مجوز در سطح بازار
نایب رییس اتاق اصناف گفت: با هرگونه تغییر در قیمت کاال ها بدون مجوز ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده برخورد می شود. ابراهیم درستی اظهار کرد: تمامی قیمت ها از کارخانه به واحد های فروش 
می رسد و این قیمت ها باید به ســال قبل )۱4۰۰( بازگردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون 
برخورد می شــود. مصوبه کنترل قیمت اتخاذ می شود و طبق اســتناد قانون، دولت با هرگونه افزایش 
قیمت کاال ها برخورد قانونی خواهد کرد.وی افزود: به طور کلی گرانی با گران فروشی فرق می کند و باید 
تمامی کاالها طبق فاکتور فروش به دست مشتری برسد،اگر غیر از این مشاهده شود طبق قانون برخورد 
شدیدی خواهد شد، قیمت باید بر اساس اسناد الزم مبنی بر تورم درمواد اولیه و سایر موارد به سازمان 
حمایت ارائه شود تا مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.طبق هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کننده، کاال هایی از جمله لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و 
شکر، کود های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، 
گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارونی، دارو 
و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، 
کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، الستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات 
پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقلبار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای 

و بندری هیچ افزایش قیمتی نسبت به سال ۱4۰۰ نداشته اند.

بر اساس اعالم عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان، زاینده رود تا ۵ اردیبهشت جریان دارد؛

ُمسکِن موقتی

زاینده رود بــرای بار دوم در ســال جدید  پریسا سعادت
بازگشــایی شده و قرار اســت این جریان 
دوباره با هدف آب گیری مزارع کشــاورزی در شرق استان جاری باشد. 
حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی نواحی حقابه داران شرق این 
استان در پی افزایش خروجی سد زاینده رود و تخصیص بخشی از حقابه 
کشاورزان در بهمن ۱4۰۰ زیر کشت رفت. از آن زمان تا کنون این سومین 
باری است که آب برای تامین حقابه کشت بازگشایی می شود واین نوبت 
قرار است جریان زاینده رود تا ۵ اردیبهشت ادامه یابد. عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفته است: این دوره سوم تقریبا 
مشابه دوره گذشته و حدود 4۵ میلیون مترمکعب آب زاینده رود به مدت 
ده روز تا ۵ اردیبهشت ماه جریان خواهد داشت.حسین وحیدا با اشاره به 
دوره سوم بازگشــایی آب برای کشــاورزان شــرق اصفهان، اظهار کرد: 
کشــاورزان شــرق اصفهان بعد از نوبت دوم آبیاری برای اراضی گندم، 
نیازمند آبیاری دوباره کشــت گندم خــود بودند.وی با اشــاره به اینکه 
به طورمعمول کشت گندم هر ۱۵ روز یک بار نیازمند آبیاری است، گفت: 
کشــاورزان بعد از ۱۰ روز آبیاری، در این دوره بعد از ۲۲ روز دوباره آبیاری 
می کنند.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان اضافه 
کرد: البته هنوز آب به کانال های کشــاورزان شــرق اصفهان نرسیده و 

زاینده رود اکنون در محدوده فالورجان اســت.وی افزود: این دوره سوم 
تقریبا مشابه دوره گذشته و حدود 4۵ میلیون مترمکعب آب زاینده رود به 
مدت ده روز تا ۵ اردیبهشت ماه جریان خواهد داشت.وحیدا تاکید کرد: 
به غیر از این دوره کشاورزان اصفهان دو دوره دیگر نیز نیازمند آب هستند.

وی درباره اینکه باز و بسته شدن آســیب بسیاری به محیط زیست وارد 
خواهد کرد، گفت: خواسته کشاورزان شرق اصفهان تداوم جریان آب حتی 
به میزان بسیار اندک بود تا عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، بهره برداری 
برای کشاورزان بهتر شود، اما متاسفانه با این خواسته کشاورزان موافقت 
نشد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر آب زاینده رود تحویل کشــاورزان غرب اصفهان شده است و 
تقریبا مشابه شــرق اصفهان و به مدت ۱۰ روز حقابه خود را برای آبیاری 
باغات و درختان تحویل گرفته اند.وی درباره شرایط کشت کشاورزان شرق 
اصفهان، توضیح داد: از یک سو کشت این دوره کشاورزان دیرهنگام انجام 
شد و از سوی دیگر بارش ها در فروردین ماه مناسب نبود و همچنین شرق 
اصفهان با باد زیادی همراه بود.وحیدا ادامه داد: با توجه به نبود بارش ها 
در فروردین ماه برای به ثمر رساندن کشت دیرهنگام گندم، تنها رسیدن آب 
و کود موثر است.زاینده رود در حالی به صورت قطره چکانی برای آبیاری 
مزارع باز شده که هنوز هیچ خبری از اختصاص حقابه محیط زیستی به 

گاوخونی وجود ندارد. در نوبت های پیشــین بازگشایی هم آب به این 
تاالب نرسید و خشکی در شرایط گرمای پیش روی هوا برای این منطقه 
وارد فاز بحرانی شده است. پیش از این برخی از نمایندگان هم به صورت 
جدی اعتراضات خود نسبت به این مدل از بازگشایی ها را رسانه ای کرده 
بودند  از جمله مهدی طغیانی هفته گذشته با انتقاد از عملکرد وازرت نیرو 
و عدم عمل به وعده های وزیر گفت :در حال حاضر دنبال این هستیم که 
چرا مردم توقع دارند و مســئله آب زاینده رود با اینکه ۲ مرتبه بازگشایی  
شده ولی حل نشده است. با این باران ها و بارش خوبی که در باالدست 
داشتیم مسئله جدی و مهمی است ؛چرا که این مسئله از بارش و کم آبی 
و خشکسالی گذشته اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این مسائل نشان از آن دارد که مداخالت جدی در 
طبیعت صورت گرفته است، گفت: این مســئله به دنبال برداشت های 
بی رویه و تخلفات پی درپی از قانون ایجاد شــده کــه باید از طریق وزیر 
پیگیری شود.کارشناسان آب و محیط زیست اصفهان معتقد هستند که 
سیاســت های وزارت نیرو اوضاع درهم شکســته منابع آب اصفهان را 
وخیم تر کرده است. در این شرایط ظاهرا برای خاموش کردن بخشی از 
اعتراضات زاینده رود جریانی نیم بند خواهد داشت ولی مرگ خاموش 

اصفهان همچنان ادامه دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: ســاالنه بالغ بر ۲ هزار تن انــواع محصوالت 
فرعی جنگلی و مرتعی در اســتان برداشت می شود 
که متوســط ارزش آن ســاالنه ۱۳۰ میلیارد تومان 
بــرآورد می شــود.محمد علی کاظمی اظهــار کرد: 
صنعت گیاهان دارویی در اســتان اصفهان توانسته 
۲۰۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد کند که نشانگر ظرفیت 
مناســب صنعت گیاهان دارویی در استان اصفهان 

اســت.وی گفت: در قالب طرح هــای مرتعداری، 
دامداران به حفاظت و کشــت گیاهان دارویی مانند 
بذرپاشی، نشاکاری و کپه کاری انواع گیاهان مانند 
کتیرا، باریجه، آویشن، آنغوزه و کرفس کوهی تشویق 
می شوند تا در کنار اشتغال زایی و درآمدزایی، حفاظت 
از عرصه های طبیعی نیز محقق شود.حدود ۳۰۰ گونه 
گیاهــان دارویی در عرصه های منابع طبیعی رشــد 
می کند که شــماری از آن ها جنبه خوراکی و برخی 
ارزش، صنعتی دارویــی و درمانی دارد.به گفته وی، 
بازاریابی مقوله و چالش این صنعت در کشور است، 
زیرا فروش و صادرات آن به خوبی انجام نمی شود و 
باید در این زمینه اصالحات و تدابیر سازنده ای اتخاذ 

شود.خام فروشــی دیگر مشــکل صنعت گیاهان 
دارویی و صنعتی در کشور و استان اصفهان به شمار 
می رود، برای مثــال گیاه آنغوزه به صــورت خام به 
فروش می رسد و پس از آن در قالب تولیدات دیگر 
مانند ادکلن باز به کشور باز می گردد، بنابراین باید به 
فرآوری محصوالت و صنایع تبدیلی و تکمیلی بیش 
از گذشته بها داد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت ورود شرکت های 
دانش بنیان به مقولــه گیاهان دارویی و محصوالت 
فرعی جنگلی و مرتعی گفت: فــرآوری محصوالت 
و همچنین بسته بندی مناسب و به روز جایگاه این 

صنعت را در استان ارتقا می دهد.

 130 میلیارد تومان ارزش ساالنه محصوالت فرعی 
جنگل و مرتع در اصفهان

خبر  روز

خواسته کشاورزان شرق اصفهان تداوم جریان آب 
حتی به میزان بسیار اندک بود تا عالوه بر صرفه جویی 
در مصرف آب، بهره برداری برای کشاورزان بهتر شود، اما 

متاسفانه با این خواسته کشاورزان موافقت نشد

خانه های غیر قانونی در اراضی ملی تخریب می شوند
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: ساختن خانه در اراضی ملی غیر قانونی است و بارها 
در این زمینه تذکر داده شده است، ولی ساخت و ساز در خفا انجام شده که برای هر کدام از تخلفات پرونده 
تشکیل می شود.میثم جباری اظهار داشت: ساختن خانه در اراضی ملی غیرقانونی است و بارها در این زمینه 
تذکر داده شده است، ولی بعضی از ساخت و ساز در خفا انجام شده که برای هر کدام از تخلفات پرونده 
تشکیل می شود. وی افزود: دادستان اصفهان و همچنین رییس قوه قضاییه دستور داده اند همانطور که 
ویالهای غیرقانونی در باغات تخریب می شود، ساختمان هایی نیز که در اراضی ملی و بدون مجوز ساخته 
شده، تخریب شــوند.جباری تصریح کرد: با حضور دادســتان، نیروی انتظامی و نماینده حقوقی منابع 
طبیعی از محل بازدید می شود که در صورت وجود وسیله ای در منزل، نیروی انتظامی آن را ضبط در پرونده 
می کند و در غیر این صورت تخریب آغاز می شود.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم بیان کرد: 
کسانی که دارای طرح مرتع داری هستند، با صدور مجوز می توانند ساختمان قرق بانی در ابعاد ۲۰ یا ۳۰ متر 
بسازند، ولی در برخی موارد جلوى آن ساختمان به مساحت ٥٠٠ تا ٢ هزار متر مربع درختکارى مى کنند که 
باعث تصرف اراضى ملى و ایجاد حق براى متخلفان مى شود و بیشتر ساختمان هایی که تخریب کردیم 
از این دســت ســاختمان های دارای درختکاری بود.وی تاکید کرد: همچنین خیلى از این ساختمان ها 
توسط افرادى ساخته شده که در استان هاى دیگر کارمند هستند و یا شــغل دیگرى دارند و فاقد دام و 

جزو خوش نشین هایی محسوب می شوند که مرتع را به دیگران اجاره مى دهند که این هم تخلف است.

بهسازی 10 هزار مسکن روستایی در استان اصفهان
بهسازی ۱۰ هزار مسکن روستایی استان در قالب نهضت ملی مسکن در دست اقدام است. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان در کاشــان گفت: برای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان با کار مزد ۵ 
درصد به مدت ۲۰ سال پرداخت می شود.غالمحســین خانی همچنین افزود: ۱۶۰ میلیارد تومان قیر 
رایگان برای روستا های استان اختصاص یافته اســت و دهیاری ها تا تیر امسال فرصت دارند از این 
سهمیه استفاده کنند.وی از سند دار شدن خانه های روستایی خبر داد و گفت: از مجموع ۲۵۰ هزار خانه 
روستایی شناسایی شده، تاکنون بیش از ۲4۰ هزار جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان صادرشده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان افزود: صدور سند 
مالکیت واحد های مسکونی در شهر های زیر ۲۵ هزار نفر از ۸ سال گذشته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
واگذارشده و صدور سند مالکیت برای بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی شــهری و روستایی در برنامه 
امسال این نهاد قرارگرفته است.خانی گفت: متقاضیان این طرح می توانند مدارک خود را به دهیاری ها 

تحویل دهند و از مراجعه به شهر ها برای پیگیری سنددار کردن منازل مسکونی شان خودداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برندسازی و تجاری سازی، تکمیل کننده تولید است
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: برندسازی تکمیل کننده تولید است و اگر درست 
بازاریابی، بسته بندی و فرهنگ سازی نشود تولید کارساز نیست.اصغر سلیمی با اشاره به اینکه اولویت 
دانش بنیان ها باید حوزه کشاورزی قرار گیرد، اظهار داشت: درگیری با خشکسالی با توجه به شرایط کشور 
و حتی دنیا این را نشان می دهد که اولویت دانش بنیان به مباحث کشاورزی اختصاص یابد.وی افزود: در 
تولیدات گندم، نخود، لوبیا و … که احتیاج اولیه مردم است باید با حداقل امکانات حداکثر تولید را داشته 
باشیم که وابستگی به کشورهای دیگر کمتر شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه ثروت سازی از داد و ستد تشکیل شده است، گفت: تولید، یک طرف قضیه قرار دارد اما اگر 
درست بازاریابی، بسته بندی و فرهنگ سازی در راستای مصرف آن در کشور و سایر نقاط جهان نشود، 
آن تولید کارساز نیســت و برای تولید کننده نیز موثر واقع نمی شود.وی با اشاره به مسئله تجاری سازی 
گفت: بسیار دیده شده که محصوالت بی کیفیت چگونه با برند سازی و بسته بندی به میزان باالیی فروش 

می روند، برای مثال زعفران در کشور ما تولید و به صورت عمده ای به اسپانیا فروخته می شود.

کافه اقتصاد

چگونه کاالی قاچاق را تشخیص دهیم؟اخبار
مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: مردم برای تشخیص کاالی قاچاق می توانند #۷۷۷۷*4* را شماره گیری و بعد در بخش 
استعالم کاال، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کاال قاچاق است یا خیر. راه دوم هم استفاده از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت است.حمید محله ای ، تاکید کرد که امکان 
تکرار کد رهگیری بر همه کاال ها وجود ندارد و با اشاره به اجرای جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از ۱۵ فروردین، گفت: احتماال تا یک ماه آینده طرح مقابله با 
کاالی قاچاق در سطح عرضه برای لوازم خانگی، محصوالت آرایشی و بهداشتی و برخی محصوالت دیگر هم اجرا خواهد شد. احتمال دارد ماهانه کاالهایی به شبکه نظارتی 
اضافه خواهد شد.وی با بیان اینکه طرح شناسه کاال برای مقابله با قاچاق فرق خاصی نکرده و فقط عمق و سرعت اجرای آن بیشتر شده، اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق 
و سامانه ها در مورد شناسه کاال به چهار مقوله شامل کاال که راه شناسایی آن شناسه است، مکان های تجاری یا انبارها که با کدپستی مشخص می شود، فعاالن تجاری که 
با کد ملی شناسایی می شوند و نوع فعالیت که با کد آیسیک مشخص می شود، می پردازد. این چهار مقوله در کنار هم باعث ایجاد شفافیت در زنجیره تامین می شوند.به 
گفته وی، در صورت شناسایی همزمان چهار مقوله یاد شده، کارایی باالتر است، اما شناسه کاال بین آنها یک کار زیرساختی و پایه ای است که کل زنجیره تامین را به هم ارتباط 
می دهد. بنابراین نمی توان گفت با شناسه کاالی جلوی قاچاق گرفته می شود، بلکه فقط یکی از ارکان مقابله با قاچاق شناسایی کاالست. اما اگر شناسه کاال و کد رهگیری 

فراهم باشد، اما مشخص نباشد چه کسی کاال را وارد کرده یا فروخته یا کجا نگهداری می شود، باز هم توفیقی حاصل نمی شود.

بازار کساد 
فروشندگان 
ساری در هند

بــا واردات ســاری از چین با 
قیمت های بســیار ارزان تر به 
هندوســتان، تولید کنندگان 
این لباس هندی با مشکالت 

جدی مواجه شده اند.

وز عکس ر

 نماینده مردم خمینی شهر:

بارگذاری جدید خارج از توان 
حوضه آبریز زاینده رود است

 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اســالمی گفت: در جلســه مجمع نمایندگان 
استان اصفهان تاکید شد که پروژه بن-بروجن 
یک بارگذاری و فشار جدید است و حوضه آبریز 
زاینده رود دیگر تحمل این فشار را ندارد و باید 
از منبع دیگری آن را تامیــن کنند.محمدتقی 
نقدعلی اظهار داشت: جلسه مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان با حضور اســتاندار، معاونین 
اســتاندار و برخی از مقامات اســتانی برگزار 
شد.وی افزود: در این جلســه مسائل مطرح 
در سطح استان و امورات جاری مورد بحث قرار 
گرفت و مشخصا به مسئله آب استان توجه و از 
اقداماتی که مجلس شورای اسالمی و مجموعه 
نمایندگان و از طرف دیگر استانداری اصفهان و 
مقامات اجرایی در این خصوص پیگیر بودند، 
گزارشی ارائه شــد.نقدعلی در خصوص دیگر 
مباحث این جلسه عنوان کرد:درباره افق پیش 
رو و تصمیماتی که برای بحران خشکســالی، 
مباحثی مانند تهدید تمدنی استان، فرونشست 
زمین، تهدیدی که برای آب شرب، کشاورزی و 
صنعت اســتان وجود دارد، بحث شد.نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در مورد  اقداماتی که انجام شــده است 
و باید انجام شــود صحبت شــد و تصمیماتی 
هم اتخاذ شد که عمدتا مباحث مطرح شده در 
خصوص اصالح رویه ها و انعکاس مشــکالت 
استان به مقامات وزارتی بود.وی با بیان اینکه 
پروژه بن -بروجن هم از مسائلی بود که در این 
جلسه مطرح شد، تصریح کرد: در همین مورد 
پیشنهاداتی پیرامون بعضی از اقداماتی که باید 
انجام شود ارائه شد زیرا پروژه هایی مانند بن-

بروجن از نظر منطقی و واقعیت های موجود، 
یک بارگذاری جدید و فشار مضاعفی بر حوضه 
آبریز زاینده رود است .نقدعلی ادامه داد: تاکید 
شــد که این بارگذاری یک فشار جدید است و 
حوضه آبریز زاینده رود دیگر تحمل این فشار را 
ندارد، بنا شد که در این رابطه رایزنی های الزم را 
با مقامات کشوری داشته باشیم تا متوجه شوند 

که اجرای این پروژه در توان زاینده رود نیست.

سنا
 ای

س:
عک
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 کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری
 ۹ درصد افزایش داشت 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزایش ۹ درصدی کشفیات 
موادمخدر در سال گذشته، گفت: بیشترین میزان کشــفیات مواد مخدر در استان مواد مخدر سنتی 
است.سرهنگ سلیمان ریاحی افزود: پارســال نزدیک به چهار تن  انواع مواد مخدر در عملیات های 
انتظامی و پاکســازی نقاط آلوده در سطح استان کشــف و ضبط شد.وی با اشــاره به اینکه تعداد 
دستگیرشــدگان در بخش مواد مخدر از جمله معتادان، قاچاقچیان، خرده فروشان مواد مخدر ۱۴ 
درصد افزایش داشت، افزود: پارسال طرح های عملیاتی در سطح استان چهار درصد افزایش داشت 
و بیش از یک هزار و ۸۰۰ طرح انتظامی و عملیاتی در سطح استان انجام شد.به گفته وی، در این مدت 
با همکاری دستگاه قضایی استان، پلمب مکان ها تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ۲۵ درصد افزایش 
یافت.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در راســتای 
اقدامات نوروزی پلیس مبارزه با مواد مخدر از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه امسال 
کشفیات مواد مخدر  ۴۰۰درصد افزایش داشت.ریاحی از افزایش ۱۴۰ درصدی دستگیری ها در این 
مدت خبر داد و  گفت: در راستای اجرای اقدامات آموزشــی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر سال 
گذشته ۱۷هزار و ۲۵۰ نفر در قالب آموزش های حضوری و غیر حضوری در شبکه شاد و فضای مجازی 
آموزش دیدند.وی به کسب رتبه سوم کشوری اســتان در بخش مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر 
خبر داد و گفت: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر یکی از اولویت های پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان است.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه محور بروجن 
به لردگان یکی از محورهای ترانزیت و پرتردد استان است، گفت: عملیات ساخت ایستگاه ایست و 
بازرسی در محور بروجن به لردگان به خوزستان در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شد.

رییس سازمان مدیریت استان:

وضعیت شاخص های اقتصادی در چهارمحال ضعیف است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت شاخص های اقتصادی 
در استان ضعیف است و در بیکاری رتبه دوم کشوری را داریم، درآمد سرانه استان نیز  نصف میانگین 
کشوری است.علی شهریارپور با بیان اینکه منابع مالی یکی از مهم ترین موضوعات در بحث توسعه 
است، اظهار کرد: اعتبارات استانی و ملی این اســتان در طول بیش از یک دهه گذشته دارای جهش 
چشمگیری بوده است، برای مثال اعتبارات هزینه ای این استان از ۴۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۴۲۰ 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد، همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان 
از ۱۹۳ میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: رشد بودجه استان در سال ۱۴۰۰ باالتر از 
متوسط رشد کشور بوده است، اعتبارات هزینه ای استان از ۴۲۰ میلیارد تومان به ۵۲۶ میلیارد تومان 
افزایش یافت که با رشد ۲۵ درصدی روبه رو بود.وی خاطرنشان کرد: اعتبارات چهارمحال و بختیاری 
از ۲۹۹۰ میلیارد تومان در برنامه پنج ساله توسعه در طول پنج سال به ۹۳۰۰ میلیارد تومان در برنامه 
ششم توسعه در طول پنج سال افزایش پیدا کرد.شهریارپور با اشاره به اینکه در سفر ریاست جمهوری 
به چهارمحال و بختیاری شاهد اتفاقات بسیار خوبی در تخصیص بودجه خواهیم بود، عنوان کرد: این 
اعتبارات قابل مقایسه با اعتبارات استانی نیست، در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نگرانی هایی وجود داشت که 
خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته، اعتبارات استان با رشد خوبی مواجه شد.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: باوجود مشکالت بسیار، تاکنون ۷۰ درصد اعتبارات 
مصوب سال ۱۴۰۰ در استان تخصیص پیدا کرده اســت، باید از تمامی ظرفیت ها برای تامین منابع 
مالی پروژه ها استفاده کنیم.وی تاکید کرد: وضعیت شاخص های اقتصادی در چهارمحال و بختیاری 
ضعیف است، در بیکاری رتبه دوم کشوری را داریم، درآمد سرانه استان نصف میانگین کشوری است 
و همچنین در تولید ناخالص ملی وضعیت خوبی نداریم، حل این مشکالت نیازمند کار جهادی است.

مردم بام ایران با بی آبی دست و پنجه نرم می کنند؛

تانکرهاییکهبهصفشدهاند!

تنش آبی این سال ها مهم ترین مسئله مردمان چهارمحال و بختیاری 
است، مردمانی که با دست ســخاوتمند خود سال ها، آب را که سرمنشأ 
حیات است به مردمان استان های کویری در کشور می بخشیدند، امروز 
برای تامین آب شرب خود دچار مشکل شده اند، این مشکل به اندازه ای 
حاد شده که مردم مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه با 
قطعی مکرر آب مواجه شده و تانکرها از سراسر کشور برای آبرسانی در این 
شهر به صف شدند.سال گذشته با خشک شدن چشمه کوهرنگ به عنوان 
اصلی ترین سرچشمه رودخانه زاینده رود، بحران کم آبی در چهارمحال و 
بختیاری به اوج خود رسید، اما به نظر می رسد این بحران برای کمتر کسی 
اهمیت داشت و عده ای هم چنان به دنبال اجرای پروژه های انتقال آب 
از سرزمینی هســتند که امروز خود با بحران کم آبی، فرونشست زمین، 
خشک شدن چشمه ها و کم آب شدن رودها دست و پنجه نرم می کند.
باید چه اتفاقی رخ دهد تا مســئوالن وزارت نیرو به این باور برسند که 
چهارمحال و بختیاری که سرچشمه سه رود بزرگ کارون، دز و زاینده رود 
است، امروز برای تخصیص یک لیتر آب به طرح های صنعتی با مشکل 
مواجه شود و تعداد باالیی از روستاها و شــهرهای این استان با تانکر 
آبرسانی شوند، قطعا آزمون بزرگی در پیش روی وزارت نیرو است تا یک 
بار برای همیشه مجادالت در حوزه آب را با تدبیر و عدالت پایان دهد. 

 مشکل کمبود آب شرب در  استان کماکان وجود دارد
احمدرضا محمــدی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه دبی آب چشــمه کوهرنگ پس از بارش های 
زمستانه تا حدودی افزایش پیدا کرده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر 
چاه های کشاورزی برای تامین آب شرب مردم شــهرکرد از مدار خارج 
شده اند.وی با تاکید بر اینکه مشکل کمبود آب شرب در شهرکرد کماکان 
وجود دارد، گفت: با افزایش دما در فصل تابستان و افزایش مصرف در 
بخش خانگی، پیش بینی می شود این کمبود مجددا نمود بیشتری پیدا 
کند، بنابراین شهروندان باید مدیریت مصرف را دستور کار قرار دهند، ما 
به دنبال اجرای طرح پدافندی برای تامین آب شهرکرد هستیم.محمدی 
با بیان اینکه آب شرب شهرکرد از نظر کیفیت مرتبا در حال پایش است، 
عنوان کرد: تمام منابع آبی شرب شهرکرد برای استفاده دارای استاندارد 
ملی هســتند و مرکز بهداشــت به صورت مستمر این مســئله را پایش 
می کند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری افزود: 
از هم اکنون منابع آب جایگزین برای کمبود آب شــرب در شــهرکرد در 
نظر گرفته شده اســت و در صورت بروز کوچک ترین مشکل، منابع آب 
جایگزین وارد مدار می شوند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰ روستا 
و شــهر در چهارمحال و بختیاری با تانکر آبرسانی می شود، خاطرنشان 

کرد: پیش بینی می شود در تابستان این عدد به بیش از ۱۰۰ روستا و شهر 
افزایش پیدا کند، در تالش هستیم آبرسانی با تانکر با اجرای پروژه های 

آبرسانی به حداقل برسد، این مسئله بستگی به منابع آبی نیز دارد.

بر سر مسئله آب با هیچ فردی معامله نمی کنیم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه بر سر مســئله آب در اســتان با هیچ فردی معامله 
نکرده و نخواهیم کرد، گفت: برای پروژه آبرســانی که در استان تعطیل 
شــده بود بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت، برای صدا 
و ســیمای چهارمحال و بختیاری متاسف هستم که صدای مظلومیت 
مردم این اســتان را به مسئوالن کالن نمی رســاند، دوران تحقیر مردم 
تمام شده اســت.وی تاکید کرد: تونل بهشت آباد متوقف خواهد ماند، 
اجازه نخواهیم داد این تونل احداث شود، در سفر ریاست جمهوری به 
چهارمحال و بختیاری باید حقابه مردم استان در بخش شرب، صنعت، 
کشاورزی و محیط زیســت در حوضه آبی کارون در قالب طرح جامع 
آبرسانی مصوب شود، متاسفانه مسئوالن استانی در تدوین این طرح 

کوتاهی کرده اند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای تامین 
قیر در پروژه های آســفالت راه های روســتایی در 
اســتان مشــکلی وجود ندارد و پروژه های راکد در 
حوزه راه روستایی برای تکمیل به بسیج سازندگی 
سپاه واگذار می شــود.غالمعلی حیدری در جلسه 
هماهنگی قرارگاه امام حســن)ع( در چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اینکه ماه رمضان متعلق به 
امام حسن)ع( اســت، اظهار کرد: این امام»کریم 
اهل بیت« نامیده می شود، به همین دلیل قرارگاهی 
برای محرومیت زدایی در مناطق مختلف به نام این 

امام تشکیل شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: قرارگاه امام 
حسن )ع( در راستای محرومیت زدایی در حوزه های 
آب روستایی، راه روستایی، مسکن و منابع طبیعی 
و آبخیزداری به صورت منسجم وارد عمل می شود و 
خوشبختانه اعتبارات خوبی برای محرومیت زدایی 

در این حوزه ها اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قرارگاه امام حسن)ع( در استان ها 
فعالیت خود را توسط بسیج سازندگی سپاه دنبال 

می کند، عنوان کرد: در ســفر ریاســت جمهوری به 
چهارمحال و بختیــاری و بودجــه ۱۴۰۱، اعتبارات 
خوبــی بــرای محرومیت زدایــی در قالــب این 
قرارگاه پیش بینی شــده اســت که باید مقدمات 
انعقاد تفاهم نامه بــا دســتگاه های اجرایی برای 
محرومیت زدایــی در حــوزه راه، آب، مســکن و 
آبخیزداری فراهم شــود.حیدری افــزود: فعالیت 
قرارگاه امام حســن)ع( بــرای محرومیت زدایی 
تنها مختص روستاها نیســت و حاشیه شهرها نیز 
از خدمات محرومیت زدایی این قــرارگاه بهره مند 
خواهد شد، تیمی برای شناسایی مشکالت و موانع 
اجرایی پروژه های محرومیت زدایی در شهرستان ها 
تشــکیل شود.اســتاندار چهارمحال و بختیاری با 
تاکید بر حضــور روحانیون و پیشکســوتان دفاع 
مقــدس در گروه های جهادی، گفــت: باید در کنار 
اقدامات محرومیت زدایی به مســائل فرهنگی در 
مناطق محــروم نیز توجه ویژه ای صــورت بگیرد و  
همایشــی برای گروه های جهادی در استان برگزار 
شــود.وی با اشــاره به اینکه باید اعتبارات در نظر 

گرفته شده برای محرومیت زدایی به صورت عادالنه 
در شهرســتان های چهارمحال و بختیاری تقسیم 
شــود، تصریح کرد: فرصت جذب اعتبارات اندک 
است و باید هرچه ســریع تر اعتبارات در این حوزه 
جذب شود و اگر مدیری در این حوزه کوتاهی کند با 

او برخورد خواهیم کرد.
حیدری افــزود: برای تامیــن قیــر در پروژه های 
آسفالت راه های روستایی در چهارمحال و بختیاری 
مشــکلی وجود ندارد، پروژه های راکد در حوزه راه 
روســتایی برای تکمیل به بسیج ســازندگی سپاه 
واگذار شــود، همچنین پیشنهاد شــد اعتبار الزم 
برای آســفالت ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان 

تامین شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیش بینی 
شده است، بحث تامین آب شرب روستایی توسط 
قرارگاه امام حسن)ع( در گام اول در ۴۴ روستای 

استان پیگیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 پروژه های راکد در حوزه راه روستایی
گالیه مرغداران چهارمحال و  به بسیج سازندگی  سپاه واگذار شود

 بختیاری از وضع بازار مرغ 
در استان

خبر روز

 برقراری 25 هزار تماس با صدای مشاور بهزیستی چهارمحال
 در سال 1400

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته بیش از ۲۵ هزار تماس 
موفق با صدای مشاور بهزیستی اســتان با شماره ۱۴۸۰ برقرار شد.مهشــید سلیمانی افزود: بیشتر 
مشاوره های ارائه شده از سوی مشــاوران در این خط ، در خصوص مسائل مختلف از جمله کودکان و 
نوجوانان، مسائل تربیتی و تحصیلی، بحث درمان اعتیاد، مشاجرات خانوادگی و مباحث بین زوجین 
و مشاوره مربوط به ازدواج و طالق و موضوعات بین فردی بود.به گفته وی، خط ۱۴۸۰ و یا صدای مشاور 
بهزیستی در راستای  مشاوره سریع، در دسترس و آســان در هر نقطه از استان در حوزه های مختلف 
فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، تحصیلی و تربیتی، شغلی، مشاوره پیش از ازدواج و اشتغال، اعتیاد 
به جامعه خدمات ارائه می کند.وی با اشاره به اینکه ارائه مشاوره از طریق این خط به صورت رایگان و 
و از ساعت هشت تا ۲۴ است، گفت: افراد بدون مراجعه حضوری مشاوره دریافت می کنند و پس از 
ارزیابی های اولیه در صورت لزوم افراد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره زیرپوشش 
بهزیستی ارجاع داده می شوند.سلیمانی افزود: هم اکنون ۲۰ مشاوره در این سامانه آماده ارائه مشاوره 
و راهنمایی مردم هستند.وی با تاکید بر اینکه رده سنی بین ۲۵ تا ۳۵ بیشترین و باالترین آمار تماس را 
با صدای مشاور استان داشتند، افزود: این مرکز مشاوره تنها مرکز مشاوره غیرحضوری فعال دراستان 
است.سلیمانی به افزایش ۱۰ درصدی تماس های مربوط به مشاجرات خانوادگی در ایام شیوع کرونا در 
استان با صدای مشاوره اشاره کرد و اظهار داشت: در۲ سال گذشته مباحث کودک و نوجوان، مشاجرات 

بین فردی و زوجین و مشاوره درباره اعتیاد باالترین تماس را داشتند.
 

دستگیری 51 حفار غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
انجام نظارت مستمر در تپه ها و محوطه های تاریخی این استان گفت: طی سال گذشته ۵۱ حفار غیرمجاز 
در این استان شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ محمدرضا محمدی مقدم تاکید کرد: به دنبال دستگیری 
این تعداد حفار غیرمجاز، ۱۰ باند قاچاق اشیای فرهنگی و تاریخی در استان متالشی شد.وی افزود: در 
سال گذشــته ۹ مورد حفاری در محل آثار تاریخی ثبتی و غیرثبتی استان انجام شده که عامالن آن ها با 
همکاری نیروی انتظامی و مردم محلی شناسایی و دستگیر شدند.محمدی مقدم به انجام ۲۱ هزار و ۵۷۳ 
مورد بازرسی از آثار تاریخی ثبتی و غیرثبتی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: در 

یک سال گذشته ۲۷ اخطاریه ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی و فرهنگی استان صادر شد.
 

 توزیع 13 میلیارد ریال کمک معیشتی 
بین مددجویان کمیته امداد استان

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تاکنون ۱۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بسته معیشتی و اطعام بین نیازمندان و افراد 
زیرپوشش این نهاد توزیع شد.حمید محمدی افزود: در این مدت برای حمایت از افراد زیرپوشش 
و نیازمندان،برنامه هایی از جمله اطعام مهدوی، افطاری ساده و سبد کاال تهیه و بین نیازمندان توزیع 
شد که تاکنون ۲ هزار و ۵۷۴ بسته مواد غذایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال، چهار هزار و ۷۶۶ 
پرس غذای گرم به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال و ۵۹۰ افطاری ســاده به ارزش ۲۳۰ میلیون 
ریال بین نیازمندان توزیع شده است.وی از فعال شدن ۵۰ آشپزخانه اطعام مهدوی از سوی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در مراکز نیکوکاری استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود این تعداد  به ۵۵ 
آشپزخانه افزایش پیدا کند.معاون کمیته امداد امام در استان اظهار داشت: پارسال با مشارکت خیران 
۸۰ هزار وعده غذای گرم، ۲۳ هزار سبد کاال با هزینه بیش از ۵۰ میلیارد ریال تهیه و به دست نیازمندان 

با اولویت مناطق محروم استان رسانده شد.

اخبار

 جمعی از مرغداران چهارمحال و بختیاری به 
تازگی در اعتراض به کمبود نهاده های دامی، 
پایین بودن قیمت مــرغ، ممنوعیت خروج 
مرغ از اســتان و عدم خریــد تضمینی مرغ 
توسط شــرکت پیشــتیبانی امور دام مقابل 
استانداری تجمع کردند و رسیدگی مسئوالن 

به مشکالت خود را خواستار شدند.
یکی از مرغــداران با اشــاره به مشــکالت 
مرغداران، اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی 
مرغداران در اســتان، عدم خرید مرغ توسط 
دستگاه ذی ربط است، ظاهرا برنامه ای برای 
خرید مرغ مازاد از مرغداران وجود ندارد و روز 

به روز قیمت نیز در حال کاهش است.
وی افزود: دولت باید نهاده مورد نیاز مرغداران 
را در اختیار آن ها قرار دهد، هزینه های تولید 
در حال افزایش است، قیمت مواد اولیه مورد 
نیاز مرغداری ها حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا 
کرده، اما قیمت مرغ در حال کاهش است و 

دولت باید از ما حمایت کند.
وی این با بیان اینکه خروج مرغ از چهارمحال 
و بختیاری ممنوع شده است، گفت: بنابراین 
مرغــداران نمی توانند مرغ مــازاد خود را در 
خارج از استان به فروش برسانند، بازار مرغ 

استان اشباع شده است.
یکی دیگر از مرغداران چهارمحال و بختیاری، 
اظهار کرد: باتوجه به اشباع بازار مرغ، اکنون 
وزن مرغ هــای موجــود در مرغداری ها به 
 باالی چهارکیلوگرم پس از ۶۰ روز ماندگاری

 رسیده اســت و این مرغ در بازار خریداری 
ندارد.

وی با بیان این که مرغداران متضرر شده اند، 
عنوان کرد: مرغ در حــال حاضر با قیمت ۱۹ 
هزار تومان از درب واحــد تولیدی از مرغدار 
خریداری می شــود و در بازار بــا قیمت هر 

کیلوگرم ۳۰ هزار به فروش می رسد.
این مرغدار با اشاره به اینکه بارگیری مرغ از 
خواســته های اصلی مرغداران است، گفت: 
به علت کمبود نهاده و باال بودن قیمت آن در 

بازار آزاد، تلفات مرغ باال رفته است.

برای پروژه آبرسانی که در استان تعطیل شده بود بالغ 
بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت، برای 
صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری متاسف هستم 
که صدای مظلومیت مردم این استان را به مسئوالن 

کالن نمی رساند، دوران تحقیر مردم تمام شده است

بام ایران

با مسئولان

م
سنی

: ت
س

عک

تحدید حدود اختصاصی
1/121 شــماره نامه : 140185602024000550-1401/01/21 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 140060302024003164 و 140060302024003165 
مورخ 1400/10/9 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/09 متر مربع تحت شماره 
فرعی 705  از اصلی 4786 مفروز و مجزی شــده از شــماره 4786 اصلی مزبور  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم زهرا آقاجان دســتجردی فرزند 
علی و آقای یداله آقاجان فرزند کریم بالســویه هر کدام سه دانگ مشاع از شش 
دانگ مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/02/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.

تاریخ انتشار: 1401/01/28
م الف: 1300115شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
1/122 شــماره نامه: 140085602024013299- 1400/11/12  نظر به اینکه 
ششدانگ سند مالکیت شــماره پالک 28 فرعی از 3081 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان  مورد ثبت صفحه 487 دفتر 233 امالک به شماره ثبت 29075 و شماره 
چاپی سند تک برگی 486649 سری د سال 91 و شماره 140020302024019014 
دفتر امالک الکترونیکی به نام آقای مجتبی اســرافیلی بیشه سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد ) مستند مالکیت به موجب ســند انتقال قطعی 126730 مورخ 
1393/09/13 دفترخانه اســناد رسمی 95 اصفهان(  ســپس مالک مذکور با ارائه 
درخواســت 1400/035681  مورخ 1400/10/28 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره یکتــای 140002155780000802 و 
رمز تصدیق 809625 و شــماره ترتیب 25365 مــورخ 1400/10/14  به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی  176  اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت به 
علت سرقت مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1302778 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان
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 انتقاد نماینده اصفهان از وضعیت اداره کل

 ورزش  و جوانان استان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: به تازگی در جلســه ای با معاون جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گالیه شدیدی داشتم که وضعیت اداره کل استان اصفهان نابسامان است و 
باید هرچه سریع تر برای این اداره کل سرپرست انتخاب شود.امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی 
از وضعیت اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گالیه کرد.بانکی پور در این خصوص اظهار داشــت: در 
جلسه ای با وحید یامین پور، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان گالیه شدیدی داشتم که وضعیت 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نابسامان است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی بیان داشت: معاون وزیر ورزش و جوانان گفت که هنوز با استاندار برای تعیین مدیرکل این 
اداره به توافق نرسیدیم و من هم پاسخ دادم که در این مدت یک سرپرست انتخاب کنید چون هر 
روز اتفاق جدیدی رخ می دهد و ذهن همه را به هم می ریزد.وی خاطرنشان کرد: اخیرا هم شنیدیم 
که در اداره کل به طور رسمی در ماه مبارک رمضان غذا توزیع می کردند و روزه خواری انجام می شده، 
ممکن است کسی عذر شرعی داشته باشد؛ اما اداره نباید رسما این کار را انجام دهد.بانکی پور با بیان 
اینکه هر بار از این اداره کل موضوع جدیدی پیش می آید، افزود: من گفتم که برای عدم تکرار این 

اتفاقات یک سرپرست معین کنید و پس از آن تکلیف مدیر را مشخص کنید.

براساس جدیدترین رنگ بندی وزارت بهداشت؛

3 شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونایی
بر اساس جدیدترین رنگ بندی از سوی وزارت بهداشــت، در حال حاضر 3 شهرستان اصفهان در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت. بر اســاس اعالم وزارت بهداشت در آخرین رنگ بندی در زمینه 
شیوع کرونا درحال حاضر اســتان اصفهان )به جز کاشــان و آران وبیدگل( دارای  3 شهرستان در 
وضعیت قرمز، پنج شهرستان در وضعیت نارنجی، 13 شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان 
استان در وضعیت آبی به ســر می برند.وضعیت شهرستان های اســتان اصفهان در زمینه شیوع 
کرونا به شرح ذیل است:بر اساس اعالم وزارت بهداشــت در حال حاضر شهرستان های سمیرم، 
فریدون شهر، نطنز در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا ثبت شده است.همچنین شهرستان های 
اردستان، خوانسار، شهرضا، مبارکه، نایین در وضعیت نارنجی کرونا هستند.شهرستان های اصفهان، 
بوئین ومیاندشــت، تیران و کرون، چادگان، خمینی شــهر، خور، دهاقان، شاهین شــهر، فریدن، 
فالورجان، گلپایگان، لنجان، نجف آباد در وضعیت زرد کرونا هســتند.گفتنی است؛ در حال حاضر 

شهرستان  برخوار در وضعیت آبی کرونا ثبت شده است.

رعدوبرق و تگرگ در راه اصفهان؛

 هشدار نارنجی صادر شد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشــاره به صدور هشدار نارنجی در اصفهان گفت: 
رگبار و رعد وبرق به ویژه در نواحی مستعد بارش تگرگ، وزش تندباد لحظه ای در ساعات بعدازظهر و 
اوایل شب پیش بینی می شود.محمدرضا رفیعی در مورد شرایط آب و هوایی اصفهان اظهار داشت: 
رعد و برق و تگرگ تا اواخر امروز پیش بینی می شــود.وی با اشــاره به صادر شدن هشدار سطح 
نارنجی هواشناسی ادامه داد: این شرایط در مناطق شرق استان بیشتر دیده می شود.کارشناس 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بر این اساس احتمال جاری شدن روان آب در مسیل ها، 
شــکل گیری ســیال ب های محلی و نقطه ای در مناطق مســتعد، برخورد صاعقه، خیزش موقت 
گردوخاک ، احتمال اختالل در تردد در جاده های کوهستانی در مناطق شمال و شرق استان وجود 
دارد.وی خاطرنشان کرد: توصیه می   شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه های فصلی و مسیل ها 
اجتناب شــود همچنین از فعالیت کوه نوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه ها و 

مسیل ها به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب خودداری شود.

استفاده از موقوفات در جهت حمایت از دانش بنیان ها و زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی می تواند چهره این عمل دینی را دگرگون کند؛

موقوفات اصفهان به روز می شود

»وقف« سنت حسنه ای است که اگر چه از  مهسا نعمتی
دیرباز وجود داشته و شاید در سال های اخیر 
استقبال از آن هم کم نشــده؛ اما آنچه وقف و استقبال از این عمل خیر را 
تبدیل به یک سنت پایدار در جامعه می کند، به روز بودن واثر بخشی باالی 
آن است. هر چند وقف به صورت سنتی در حوزه فضاهای درمانی و آموزشی 
و مذهبی جریان داشته ولی اقتصاد جنبه دیگری است که می تواند وقف 
را تبدیل به موتور محرکه توسعه کشــور کند. در واقع وقف باید با نیازهای 
مردم و جامعه به روز شود تا تاثیر آن مشهود باشد. در شرایط کنونی تبدیل 
موقوفه ها به مکان ها و پایه هایی برای رشد اقتصادی کمک بسیار بزرگی 
است که شروع آن از سال های قبل انجام شده و در شرایط کنونی این امر 
شتاب گرفته است. سال گذشته اداره اوقاف اصفهان اعالم کرد که با توجه 
به تغییر نیازهای جامعه، واقفان در شهرســتان ها شناسایی می شوند و 
کارگروه هایی در شهرستان ها تشکیل شده تا نیازها را شناسایی و واقفان 
را در این زمینه راهنمایی کنند. هم اکنون بســیاری از موقوفات به سمت 
حمایت از نهادهای دانش بنیان و یا کسب و کارهای عام المنفعه پیش رفته 
است این مسئله به توسعه بنیان های اقتصاد مقاومتی کمک زیادی خواهد 
کرد. در همین زمینه معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: مزرعه بزرگ گیاهان دارویی و نیروگاه حرارتی در 

موقوفات استان اصفهان با همت و حمایت از شرکت های دانش بنیان تا 
پایان امسال راه اندازی می شود.امیرحســین اسماعیلی پور درخصوص 
شعار سال با عنوان »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« گفت: رویکرد 
اوقاف و امور خیریه اصفهان در ســال های اخیر حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت های موقوفات بوده که در این زمینه در 
استان همکاری های خوبی با این شرکت ها و به ویژه با پژوهشکده رویان 
صورت گرفته است.وی درزمینه اشتغال زایی هر طرح عمرانی امکان ایجاد 
حداقل 1۵۰ فرصت شــغلی را دارد، گفت: این فرصت های شغلی حداقل 
برای بازه زمانی سه ساله در هر طرح ایجاد می شود.اسماعیلی پور به صدور 
مجوز ایجاد مزرعه بزرگ تولید گیاهان دارویی در سال جاری اشاره کرد و 
گفت: برای این امر زمین 1۲۰ هکتاری در امامزاده قاسم )ع( مورچه خورت 
در دستور کار قرارگرفته است که می تواند فرصت شغلی مناسبی را حداقل 
در بازه زمانی 1۲ ســال ایجاد کند.در این مزرعه قرار است که انواع گیاهان 
دارویی کم آب بر با حداکثر نیاز به ۲بار آبیاری در سال راه اندازی شود که این 
مزرعه زمینه اشتغال ۸۰ تا 1۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد. وی، زمان بازدهی 
سرمایه گذاری در طرح کشت گیاهان دارویی را حداکثر پنج سال برآورد کرد 
و گفت: بر اساس برآورد های صورت گرفته زمان پیش بینی شده برای پایان 
بهره برداری گیاهان دارویی در هر دوره 1۲ سال است و به این منظور ۲ برابر 

و نیم سوددهی سرمایه گذاری در این طرح پیش بینی شده است.دریافت 
مجوز برای کشت زرشک پفکی در ۲۰ هکتار از این زمین نیز در دستور کار 
است که در صورت تحقق اشتغال پایدارتری را ایجاد خواهیم کرد.معاون 
بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از توسعه 
نیروگاه های تولید انرژی در دستور کار سازمان اوقاف استان خبرداد و گفت: 
در کنار راه اندازی نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های حرارتی نیز در دستور 
کار اســت که در صورت تحقق، تولید برق افزایش چشمگیری را خواهد 
داشــت.برای تحقق این امر نیز باهمــت شــرکت های دانش بنیان و با 
سرمایه گذاری حداکثر 1۶ میلیون تومانی می توان نیروگاه یک مگاواتی ۲۴ 
ساعته را در امامزادگان استان راه اندازی کرد.به گفته وی، برای راه اندازی 
نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی به ۲هکتار زمین نیاز است و این در حالی 
اســت که می توان نیروگاه حرارتی یک مگاواتــی را در زمین ۵۰۰ متری 
بهره برداری کرد.اسماعیلی پور معتقد است اگر نیروگاه های حرارتی در کنار 
امامزادگان و یا گلخانه ها راه اندازی شود می تواند نسبت به تامین انرژی 
حرارتی این اماکن نیز تاثیرگذار باشد.در استان اصفهان ۷1۸ باب امامزاده 
و 1۵ هزار و ۲۰۰ موقوفه وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و 31۶ مسجد، 
۹۸۰ حسینیه، حدود 1۵۰ حوزه علمیه و مابقی موقوفات منفعتی است که 

این موقوفات حدود ۴۵ هزار رقبه را شامل می شود.

کنون بسیاری از موقوفات به سمت حمایت از   هم ا
نهادهای دانش بنیان و یا کسب و کارهای عام المنفعه 
ی  بنیان ها پیش رفته است این مسئله به توسعه 

اقتصاد مقاومتی کمک زیادی خواهد کرد

با مسئولان جامعه

ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در 
خصوص فوت زندانی مهــدی صالحی اطالعیه ای 
را صادر کرد.»در پی فوت زندانــی مهدی صالحی 
و فضاسازی رســانه های معاند اطالعیه ای ازسوی 
روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 

تربیتی کشور به شرح زیر صادر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشــور طبق بررسی های 

به عمل آمــده در خصــوص فوت زندانــی مهدی 
صالحی که بــه اتهام محاربه از طریــق به کارگیری 
سالح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت در مأل عام 
و اقدام به تیراندازی و افســاد فی االرض در تاریخ 
13۹۸/1۲/۸به زندان مرکــزی اصفهان معرفی و 
حکم اعدام وی در ســال 13۹۹ از طرف شعبه یکم 
اجرای احکام خمینی شهر صادر شده بود در تاریخ 
1۴۰۰/1۰/۲1با اظهار تالم و بی حالی و ســرگیجه به 
بهداری مرکزی زندان مراجعه کرده و مورد ویزیت 
پزشــک مســتقر در زندان قرار می گیرد که پس از 
آن و بنا به تشخیص پزشــک به بیمارستان سطح 

شهر اعزام شــده است.حسب بررسی های به عمل 
آمده، نامبرده در همــان روز در بخش مراقبت های 
ویژه بســتری شــده و تا زمان فوت در بیمارستان 
در بخش مراقبت های ویژه بوده اســت. با عنایت 
به فوت نامبرده، موضوع علت تامه فوت در دســت 
بررسی است و بعد از دریافت نظریه پزشکی قانونی 
نتیجه اعالم خواهد شد.«گفتنی است، بنا بر اعالم 
روابط عمومی اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی استان اصفهان این زندانی در بیمارستان 
الزهرا بستری بوده و در بخش مراقبت های ویژه این 

بیمارستان جان باخته است.

 توضیحات سازمان زندان ها درخصوص فوت
 »مهدی صالحی«

مراسم دختران 
روزه اولی در 

میدان امام)ره( 
اصفهان

امسال در ماه مبارک رمضان، 
برای دخترانی که برای اولین 
بار است مکلف به گرفتن روزه 
شده اند مراســمی در میدان 
امام)ره( اصفهان برگزار شد تا 
ورود آن ها را به جمع مهمانان 

ضیافت الهی تبریک بگویند.

430 کیلو ماده مخدر صنعتی شیشه در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: در انهدام یک باند 3 نفره، محمولــه بزرگ ماده مخدر 
صنعتی شیشه با وزن ۴3۰ کیلو در یک عملیات ضربتی توسط ماموران فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان کشف شد.ســردار محمدرضا 
میرحیدری، پیرامــون چگونگی انهدام 
باند قاچاق مــواد مخدر و کشــف این 
محموله بزرگ اظهار داشــت: با اشراف 
اطالعاتی پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
باند 3 نفــره ای کــه در زمینــه قاچاق 
مواد مخــدر صنعتی شیشــه فعال بود 
شناســایی و در یــک عملیــات ویژه و 
ضربتی توســط ماموران یگان تکاوری 
این فرماندهی در منطقه کویری شرق 
استان منهدم شد.وی افزود: از این باند ۲ دســتگاه خودروی سواری زانتیا و کوئیک توقیف و در 
بازرسی از آنها ۴3۰ کیلو ماده صنعتی شیشه کشف شد همچنین طی درگیری شکل گرفته میان 
متهمان و ماموران یکی از متهمان دچار جراحت شــده که تحت درمان اســت. همچنین نیروی 
انتظامی استان اصفهان برای شناســایی و دستگیری ســایر افراد مرتبط با این باند مواد مخدر 
پیگیری های خود را ادامه خواهد داد.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ضمن تقدیر و تشــکر از 
تمامی کسانی که با جانفشانی تمام در زمینه مبارزه با پدیده شــوم مواد مخدر فعالیت می کنند 
،خاطرنشان کرد: از مردم انتظار دارم در انعکاس اخبار و اطالعات مربوط به تهیه، توزیع و قاچاق 
مواد مخدر همکاران ما را یاری دهند تا بتوانیم در دفاع از حقوق مردم و به ویژه جوانان این مرز و 
بوم به نحو موفقی عمل کنیم.وی با بیان اینکه مجموع کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ تن و ۷۰ کیلو بوده اســت، اضافه کرد: اکثر قاچاقچیان با 
توجه به مجهز شدن ایستگاه های ایست و بازرســی به تجهیزات بازرسی هوشمند از مسیرهای 
فرعی، کویری و بیابانی استان برای عملی کردن نیت شوم خود استفاده می کنند که در این رابطه از 
مردم ساکن در شهرهای اطراف مناطق کویری انتظار داریم تا ترددهای مشکوک را در سریع ترین 

زمان با شماره گیری تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.

معاون دادگستری کل اصفهان:

 30 پرونده جرائم غیرعمد مشمول حمایت دولت
 قرار گرفتند

معاون دادگستری کل اصفهان گفت: سال گذشته 3۰ پرونده جرائم غیرعمد مشمول کمک صندوق 
حمایت از بزه دیدگان قرار گرفتند. مهدی رستگاری افزود: دولت پیش بینی اعتبار در بودجه ساالنه 
تحت عنوان صندوق حمایت از بزه دیدگان در بودجه ســاالنه دارد که به تصویب مجلس شورای 
اسالمی نیز می رسد.معاون اداری و مالی دادگستری کل اصفهان افزود: این اعتبار محدود بوده 
ولی در کنار حمایت های خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کمک مشــکل اقتصادی 
افراد در بند کارگشاست.وی ادامه داد: سال گذشته با بررسی ۵۰ پرونده زندانیان این استان، 3۰ 
نفر مشمول دریافت این حمایت دولتی از مبلغ ۵۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال شدند.معاون 
اداری و مالی دادگستری کل اصفهان خاطرنشــان کرد: همکاری خیرین برای آزادی زندانیان و 
گذشت شــاکیان در این امر به کاهش آســیب های اجتماعی و کمک به خانواده های آنان موثر 
است.وی گفت: دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی همسو با خیرین برای آزادی زندانیان 
پیش بینی اعتبار در بودجه ســاالنه دارد که این موضوع سهم خوبی در کاهش جمعیت زندان ها 

خواهد داشت.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

معاون مشارکت های مردمی 
بهزیستی استان مطرح کرد:

خیران اصفهان بر سر 
سفره افطار خانواده های 

نیازمند
معاون هماهنگی موسســات غیردولتی، 
مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهان از اجرای سه 
طرح ضیافت مهربانی،  شبی به رنگ خدا و 
فرزندان مهر برای مددجویان بهزیستی در 
ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: اجرای 
این طرح های نمادین، موجب می شــود 
که مشکالت افراد نیازمند برای نیکوکاران 

ملموس تر باشد.
امید رحمانیــان اظهار کــرد: در طول ماه 
مبارک رمضان و با همکاری خیران، ســه 
طرح در اســتان اجرا می شــود؛ نخست 
ضیافــت مهربانی اســت که نیکــوکاران 
می توانند کمک های خود را برای حمایت از 
نیازمندان به شماره حساب های بهزیستی 
واریز کنند، دومین طرح که برای نخستین 
بار در استان اجرا می شــود، شبی به رنگ 
خدا نام دارد که در قالب آن، هر شب یکی 
از خیران میهمان مددجویان بهزیستی در 

سراسر استان است.
وی با اشــاره به پرداخت هزینه افطار این 
میهمانی از ســوی خیران، افزود: هدف از 
اجرای طرح شــبی به رنگ خدا این است 
که نیکوکاران از نزدیک با مشــکالت محل 
زندگی یا درمان مددجویان آشــنا شوند؛ 
البته این یک اقدام نمادین است و باعث 
می شود که مشــکالت افراد نیازمند برای 
نیکوکاران ملموس تر باشــد و بــا اعتماد 
 بیشــتری برای حمایــت از آن ها کمک و 

مشارکت کنند.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای هیچ یک 
از این سه طرح از اعتبارات دولتی استفاده 
نشــده اســت، خاطرنشــان کرد: هزینه 
اجرای این سه طرح که تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامــه دارد، از ســوی نیکوکاران 

استان اصفهان تامین می شود .

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی:

در بازگشایی مدارس عجله کردیم
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی می گوید: بعد از بازگشایی مدارس سه شرط بسیار مهم در جلوگیری از چرخش کووید را کنار گذاشتیم. نباید عجله می کردیم و به 
این زودی نباید مدارس بازگشایی می شد.سویه های نوترکیب جدید در حال انتشار است، جدیدترین سویه هم XE است که گفته می شود نسبت به سویه BA1 اومیکرون 
3۰ درصد مسری تر است.در همین حال مراکز آموزشی باز هستند، دانش آموزان و دانشجویان باید حضوری در کالس های درس شرکت کنند، فاصله گذاری اجتماعی 
هم که برداشته شد. اما سویه های نوترکیب چقدر خطرناک هستند؟ آیا مراکز آموزشی باید مجازی فعالیت می کردند؟علیرضا ناجی، در این باره اظهار می کند: »آخرین 
آمارها از میزان ابتال به سویه XE مربوط به حدود دو هفته پیش است. بیش از هزار نفر مبتال به این سویه نوترکیب جدید در بریتانیا شناسایی شد.« ناجی ادامه می دهد: 
» سویه XE نسبت به زیرشاخه BA۲ اومیکرون 1۰ درصد مسری تر است. از سوی دیگر انتقال پذیری BA۲ نسبت به سویه  BA1 اومیکرون حدود ۲۰ درصد انتقال پذیری 
بیشتری داشت.« بر اساس گفته های ناجی، سویه XE حدود 3۰ درصد از سویه BA1 اومیکرون مسری تر است؛ اما هنوز درباره میزان بیماری زایی آن اطالعاتی در دست 
نیست و باید صبر کنیم تا آزمایشات کامل در این مورد انجام شود. ناجی می افزاید: احتماال سویه XE در آینده سویه غالب شود.از آنجایی که سویه BA۲ در کشور شناسایی 
شده آیا این احتمال وجود دارد سویه نوترکیب جدید در ایران هم به وجود آید حتی اگر از کشورهای دیگر وارد نشود؟ ناجی در این مورد می گوید همانطور که در کشورهای 

دیگر این اتفاق افتاد، در ایران هم این احتمال وجود دارد. 

عکس: فارس



لباسکاروانایرانحاشیهسازمیشود؟

 ایده ای که خریدار ندارد
لباسکاروانایراندربازیهایآسیایی۲۰۲۲واردیکچالشبزرگشدهوبهنظرمیرسددیگربایدوعدهبهترینلباسرافراموشکرد!لباسکاروانایراناز
بازیهایالمپیکریوبهیکیازمعضلهایجدیتبدیلشد.درآنالمپیکلباسیکهدرنظرگرفتهشدهبوددرفضایمجازیموردانتقادگستردهایقرارگرفت
بهگونهایکهکمیتهملیالمپیکمجبوربهتغییرلباسشد.برایالمپیکتوکیوهرچندازکارگروهمدولباساستفادهشد؛اماپسازرونماییازلباسکاروان،
بازهمانتقادهایزیادیصورتگرفتوکمیتهملیالمپیکنتوانستآنطورکهبایدنظرهاراجلبکند.شایدبهنظربرسداتفاقاتیکهدرالمپیکریووتوکیورخ
دادبرایکمیتهملیالمپیکدرسعبرتیشدهباشدتادرزمینهلباسکاروان)گرمکنولباسرسمی(سلیقهبیشتریبهخرجدهدوازبرندهاییاستفادهکند
کهعالوهبرظاهرشکیل،کیفیتباالییداشتهباشندامااینطورنیستواحتماالدوبارهبایدشاهدیکجنجالدیگردربحثلباسکاروانباشیم.دراواخرسال
گذشتهصحبتبراینبودکهلباسکاروانایرانقراراستمتفاوتازقبلباشدوشاهدبهتریننوعلباسباشیم.امابهنظرمیرسدازاالنلباسکاروانبهچالش

برخوردکردهکهاگراینموضوعحلنشود،شایددوبارهبرایبازیهایآسیایی۲۰۲۲داستانهایدوالمپیک۲۰۱۶و۲۰۲۰تکرارشود.
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وقتی »استراماچونی« متعجب می شود
مرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیابهمیزبانیعربستاندرحالبرگزاریاست.باوجودآنکهلیگ
قهرمانانآسیامعتبرترینرقابتباشگاهیدرآسیاستودنبالکنندهگانزیادیدارد؛اماخبری
ازVARدراینرقابتهانیســتوتنهاازمرحلهحذفیبهبعدازاینتکنولوژیاستفادهمیشود
کهاینباعثتعجبسرمربیایتالیاییالغرافهشدهاست.استراماچونیگفت:آیاعاقالنهاست
کهدرمعتبرترینرقابتباشگاهیدرآسیاشاهدVARنباشیم؟منواقعامتعجبشدهام.باید

درلیگقهرمانانآسیاکهمهمترینرقابتباشگاهیدرآسیاازاینتکنولوژیاستفادهشود.


کورتوا:

شکست برابر بارسلونا تکرار نخواهد شد
رئالبااقتداردرصدرجدولردهبندیرقابتهایاللیگاقرارداردودرلیگقهرماناناروپاهمراهی
نیمهنهاییشدهاستبااینحالتیمآمادهآنچلوتیدردیداربرابربارسلوناکهدربرنابئوبرگزارشد،
با۴گلشکستخورد.سنگربانرئالمادریدگفت:منزیادبهشکستهافکرنمیکنموخیلیزود
آنهارافراموشمیکنمبااینحالبایدبگویمکهشکستسنگین۴برصفربرابربارسلونابسیار

ناامیدکنندهبود.بایدبگویمکهاینشکستتصادفیبودودیگرتکرارنخواهدشد.


موافقت »ژاوی«با جدایی »لینگلت«
یکیازبازیکنانیکهباآمدنژاویکمترفرصتبازیبهاورسیده،لینگلتفرانسویاست.لینگلتدر
دورانکومانازبازیکناناصلیوکلیدیبارسلونادرخطدفاعیبود؛اماژاویاعتقادیبهاینمدافع
فرانسوینداردوبیشــترترجیحمیدهدکهازمثلثپیکه،آراخووگارســیااستفادهکند.درگزارش
روزنامهاسپورتآمدهاســتکهژاویباجداییلینگلتمشکلینداردواورادرفهرستخروجیها
باشگاهقرارخواهدداد.اینمدافعباتجربهمشــتریانزیادیداردوباشگاهبارسلوناقصدداردکهبا
قیمتیمناسباورابفروشدتازمینهرابرایجذبدیلیختمدافعموردعالقهژاویمهیاسازد.



قرمزها هم در اختیار میلیاردرهای خاورمیانه قرار می گیرند
یکشرکتسهامیخاصمستقردربحریندرحالمذاکرهجدیبرایخریدتیمفوتبال»میالن«
ایتالیاست.بهگفتهیکمنبعمطلع،اینشرکتمیخواهدباخریدقهرمانهفتدورهباشگاههای
اروپا،نخستینســرمایهگذارخاورمیانهایدرلیگفوتبالایتالیاباشــد.اینمنبعبهشرطعدم
افشــاینامخودبهآسوشیتدپرسگفتکهشــرکت»اینوســتکورپ«قصددارداینباشگاه
ایتالیاییرابــهقیمت۱٫۱میلیارددالربخــرد.میالنپسازاینکهمالکســابقچینیاینتیم
نتوانستدرسال۲۰۱۸بخشیازوامخودرابازپرداختکند،دراختیارشرکتآمریکایی»الیوت«
قرارگرفت.اینشــرکتبارهاازتمایلخودبرایفروشاینتیمخبردادهاست.اینوستکورپ
درسال۱۹۸۲دربحرینتاسیسشدوسالگذشتهپسازنزدیکبهچهاردههازبازاربورساین

کشورخارجشدتافعالیتهایاقتصادیخودرابهصورتجهانیادامهدهد.


»هازارد« از وضعیت برادرش می گوید
شرایطبرایادنهازارددرسومینفصلحضوردررئالمادریدجالبپیشنرفتهواحتمالخروج
ویازسانتیاگوبرنابئووجوددارد.کیلیانهازارد،برادرکوچکتر»ادن«کهخودشهمفوتبالیست
استراجعبهآیندهبرادرشمیگوید:»ادنقصدترکرئالمادریدراندارد؛امااگرخواستهرییس
باشگاهخروجویوقطعهمکاریباشدوخودادنهمبهایننتیجهبرسدکهشانسبیشتریبرای

بازیکردنپیدانخواهدکرد،شکدارمکهبخواهددرمادریدبماند.«

صعود ذوب آهن به فینال لیگ برتر بسکتبال با دست های خالی؛

 یک گام تا قهرمانی
تیمبسکتبالذوبآهنباتمامکمبودهایی کیمیا گلپیرا 
کهداشتموفقشــدبهفیناللیگبرتر
بسکتبالراهپیداکند.تیمبسکتبالذوبآهندرمرحلهنیمهنهاییلیگ
برتربسکتبالمقابلنظمآورانسیرجانقرارگرفتکهگاندوهابایدسه
بازیازپنجمسابقهخودراپیروزیمیشدندتابهفینالصعودکنند.نظم
آورانسیرجانباوجوداینکهامســالبهلیگبرترراهپیداکرده،امابا
حضوردوبازیکنخارجیبهنامپونکراشفودراگویچوبازیکنانخوب
ایرانیازجملهشهریانوطاهرخوانی،موفقشددرمرحلهپلیآفتیم
مهرامکهسابقهحضورچندسالهدرلیگبرترداردراشکستدهدوبه
نیمهنهاییرقابتهایبســکتبالراهپیداکند.ذوبآهنونظمآوران
سیرجاندرمرحلهاولمقدماتیباهمدریکگروهقرارداشتندودوبار
رودرروییکدیگرقرارگرفتندکهسبزپوشانپیروزهردوبازیشدند.
ذوبآهندرمرحلهنیمهنهاییموفقشدبدونبازیکنخارجیوهمراه
بابازیکنانآسیبدیدهدرسهبازیمتوالیبانتایج۷۷بر۸۱،۷۱بر۸۰
و۶۵بر۵۵نظمآورانسیرجانراشکســتدهدوبهفیناللیگبرتر
بســکتبالراهپیداکند.دردیگربازینیمهنهاییشــهرداریگرگانو
شیمیدررقیبیکدیگربودندکهگرگانموفقشدبهپلیآفصعودکند
وحریفذوبآهندرفیناللیگبرتربســکتبالشــود.ذوبآهنو
شهرداریگرگانهمدرمرحلهاولمقدماتیبایکدیگرهمگروهبودندو
دوبارمقابلیکدیگرقرارگرفتندکهیکبازیگرگانویکبازیذوب
آهنبهپیروزیرسیدهاستوبایددیددرفینالچهنتیجهایبهدست
خواهدآمد.آســمانخراشهایاصفهانازیکشنبه_بیستوهشتم
فروردینماه_تمریناتخودرابرایدیدارفینالشروعمیکنندوبرای

فینالکهپنجماردیبهشتماهبرگزارمیشودآمادهمیشوند.

برای مهار پونکراشف چالش داشتیم
فرزادکوهیانسرمربیتیمبسکتبالذوبآهندررابطهبامرحلهنیمه
نهاییاظهارکرد:نظــمآورانتیمباکیفیتیبــود،بازیکنانوکادرفنی
خوبیداردکهتوانستندسالاولحضوردرجمعچهارتیمنهاییباشند.
سیرجانیهاتیمهایسرسختیراحذفکردندوپیشبینییکبازی
دشواررادرمقابلاینتیمداشتیم.بازیکنانممقابلسیرجانباتمرکزو

انگیزهباالبازیکردندکهموفقهمشدیمبهفینالصعودکنیم.
ویادامهداد:بازیکنانخارجینظمآورانسیرجانبهخصوصپونکراشف
کیفیتباالییدارندکهخیلیازعملکردهایایندوبازیکنمیتواندبرای
بازیکنانجوانماآموزشخوبیباشــد.درواقعبرایمهارپونکراشــف
چالشداشتیموخیلیازمواقعنمیتوانستیماورامهارشکنیم.سرمربی

تیمبسکتبالذوبآهندرجواببهسوالیمبنیبراینکهآیارأیکمیته
انضباطیدرروحیهبازیکنانتأثیرگذاشتیاخیر؟تصریحکرد:بازیکنان
ذوبآهناعتقادداشتندکهرأیتناسببهتریداشتهباشداما،ماازآن

قضیهدیگرعبورکردیموتمرکزمانرارویمسابقاتگذاشتیم.

مشایخی مصدومیت دارد
کوهیانبابیاناینکهدوتیمهرچهبیشــترباهمبازیمیکنندبیشتر
باهمآشنامیشوند،خاطرنشانکرد:درنیمهنهاییسهبازیباسیرجان
داشتیمکهدوتیمبهنقاطضعیفوقوتهمپیبردهبودیم،همچنین
مامادوبازیرابردهبودیموبرایبازیسومشــرایطبهتریازلحاظ
روانیداشتیم.تعدادیازبازیکنانماندرزمینتمرکزباالییداشتندو
مجموعهاینمواردباعثشدبرندهبازیهاسومباشیم.ویدرخصوص
مصدومانتیمش،گفت:عضلهپشتپایسجادمشایخیکشیدگی

شدیدداردوتعدادیدیگرازبازیکنانهمآسیبدیدگیدارند.

یک تیم همدل
ارســالنکاظمیبسکتبالیســتتیمذوبآهندرگفتوگوباخبرنگار
ایمنا،دررابطهبامرحلهنیمهنهاییاظهارکرد:ســیرجاننمایشخوب

برابرماداشــت.دوبازیدرمرحلهاولمقدماتیبااینتیمداشتیمکه
بهسختیتوانستیمآنهاراشکستدهیمومیدانستیمبازیسختی
پیشروداریم،امادرنهایتباعملکردخوبیکهمقابلسیرجانداشتیم
باوجودبازیکنانآسیبدیدهموفقشدیمدرســهبازیآنهاراازپیش
روبرداشتیم.ویادامهداد:بسکتبالیکبازی۴۰دقیقهایاستوما
نسبتبهشناختیکهازسیرجانداشتیم،سعیکردیمسهکوارتردربازی
بمانیمودرکوارترچهارمبازیراازحریفمــانبگیریمکهایناتفاقهم
افتاد.ملیپوشتیمبسکتبالذوبآهنبابیاناینکهبازیکنانخارجی
سیرجانخوببودند،خاطرنشانکرد:پونکراشفچندینسالدریورو
لیگبازیکردهودراگویچهمبازیکنخوبیاست،حضورایندوبازیکن
باعثشدهبودسیرجاندرسطحباالییبسکتبالبازیکند.کاظمیدر
جواببهسوالخبرنگارمبنیبراینکهذوبآهنبدونبازیکنخارجی
وبابازیکنانآســیبدیدهبهفینالرسید،چهچیزیدراینتیمباعث
نتایجدرخشانشدهاست؟گفت:درذوبآهنهمدلیوجوددارد،مهم
نیســتکدامبازیکناقداممیکندیاامتیازمیآوردوپنجنفریکهبه
انتخابکوهیاندرزمینهستندباتوجهبهقابلیتهاییکهدارندتالش
میکنندوتنهانتیجهبازیبرایآنهااهمیــتداردواینموضوعذوب

آهنرانسبتبهتیمهایدیگرمتمایزکردهاست.

سوژه روز

 »ستاره پرسپولیس«جانشین مهدی قائدی 
در الشباب می شود؟

شــنیدههاحکایتازآنداردکهتیماماراتیخواهانمهدیترابیاســتوبعیدنیستبهزودی
شــماره۹پرســپولیسبهدوســتصمیمیخودشاحمدنوراللهیملحقشــود!پیشازاین
نوشــتهبودیممهدیترابیازباشــگاه
خواســتهاســتطلبشرابپردازد؛اما
مدیرانپرســپولیسبــهاوفقطوعده
دادهاند.شماره۹برایتمدیدقراردادش
باپرســپولیسنیزشــرطپرداختدو
ســومازمبلغقراردادفصلجاریاش
راگذاشتهکهاینیکیهمعملینشده
واحتمــاالبهاینزودینخواهدشــد.
بنابراینمحتملاســتمهــدیترابی
بخواهدتصمیمجدیــدیبگیرد.گرچه
اینهافبکسرعتیوتکنیکیخاطرهخوبیازبازیدرقطرولیگهایعربیندارد؛اماشایددرآن
مقطعمصدومیتوبدشانســیگریبانگیراوشد.حاالاماراتمیتواندمقصدجدیدوخوبیبرای
مهدیترابیباشد؛اماشــایدخبرجالبتراینباشدکهشــنیدیممهدیترابیاحتماالجانشین

مهدیقائدیدرتیمشباباالهلیخواهدشد!


خریدهای پرسپولیس افتضاح هستند
مهاجمپیشینپرسپولیسدرپاسخبهاینپرســشکه»آیاقبولداریدپرسپولیسخریدهای
خوبیدراینفصلانجامندادهاســت؟«،گفت:»قســمتمهمیازانتقادهابههمینموضوع
برمیگرددوغیرازرامینرضاییانبقیهخریدهامتوســطیابدبودند،بهعنوانمثالاینمهاجم
خارجیپرسپولیسخریدخوبینبودهاستومناینبازیکنرادرحدپرسپولیسنمیدانم.«
ســهرابانتظاری،راجعبهگمانهزنیهایمختلفکهازسرنوشــتگلمحمدیدرپرسپولیس
صورتمیگیرد،گفــت:»نمیتوانپیشبینیخاصیدرموردآیندهکادرفنیداشــتوبایداین
ششبازیآخرهمبرگزارشودتاببینیمباشگاهوسرمربیچهتصمیمیخواهندگرفت.امیدوارم
تیمگلمحمدیدراینشــشبازیباانگیزهباالبازیکندتااگراســتقالللغزشداشتازاین

فرصتنهایتاستفادهراببرد.«


گزارشدیلیمیروردربارهایرانوجامجهانی:

هواداران انگلیس به»جزیره مهمانی« ایران دعوت شدند
هــوادارانانگلیسدعــوتنامهشــگفتانگیــزیدریافتکردهاندتــابرایحضــوردرفینال
جامجهانی۲۰۲۲درجزیــرهایرانی»کیش«بمانند.آنهاســپسازکیشبــهقطررفتوآمد
خواهندکرد.ازهوادارانفوتبالانگلیسدعوتشــدهتادرجامجهانیامسالدرقطردریکیاز

جرایزایرانیبمانند.
ایندرحالیاستکهمردانگرتساوتگیتدربازیافتتاحیهخودبهمصافایرانخواهندرفت.
کیشکهباناممرواریدخلیجفارسشناختهمیشود،۴۰دقیقهپروازیا۶ساعتباقایقازقطر
فاصلهدارد.درحالیکهاینجزیرهدرغربشناختهشدهنیست،اماباسرزمیناصلیایرانکامال
متفاوتاست.همهچیزدرکیشموجوداست.اینجزیرهدارایهتلهایسطحباالوامکانات
زیبایدیگراســت.باوجودجنجالهادرســالهایاخیر،دولتایراناصرارداردکهازطرفداران

همهکشورهااستقبالخواهدشد.

مستطیل سبز

ادامه دیدارهای سپاهان 
فقط از شبکه ورزش

ایمنانوشــت:لیگقهرمانانآسیاامسالهم
بهصورتمتمرکزدرکشــورعربســتانبرگزار
میشودوسپاهانوفوالدخوزستان،نمایندگان
کشورمادررقابتهایامسالهستند.یکیاز
نکاتمهمایندورهازرقابتها،حضورنداشتن
سرخابیهایپایتختبهدلیلمشکالتناشی
ازدریافتمجوزحرفهایاســت.باوجوداین
غیبت،انتظارمیرفتکهدیدارهایدونماینده
دیگرکشورمانازشبکهســومبهصورتزنده
پخششــود،اماتاکنونایناتفــاقرخنداده
است!جالباینکهحتیباشگاهسپاهانقبلاز
عزیمتبهعربستان،باارسالنامهایبه»پیمان
جبلی«رییسسازمانصداوسیما،درخواست
خودرامبنیبرپوشــشدیدارهایشازشبکه
ســوم،دادهبود؛اماتاکنونبهایندرخواست
توجهینشدهاست.باشروعفصلجدیدلیگ
قهرمانانآســیا،عواملبرنامهدیداربرترشبکه
اصفهان،دستبهکارشدندتاوظیفهپخشزنده
دیدارهایتیممحرمنویدکیارابرعهدهبگیرندو
دســتبرقضاباهمکاریمدیرکلصداوسیما
مرکزاصفهان»بهرامعبدالحسینی«،ایناتفاق
رخداد.درابتــدایکار،دودیــدارطالییهای
اصفهانیباپاختاکــوروالدحیلقطرباگزارش
اختصاصیازآنتنشبکهاصفهانپخششد.
نکتهجالباینجابودکهســاعت۰۰:۴۵دقیقه
بامدادجمعهبیستوششمفروردینماهکهتیم
سپاهانباالتعاونعربستانبازیداشت،برنامه
دیداربرترازشبکهاصفهانپخشنشدوبازی
همرویآنتننرفت؛بااینوجودتنها۱۰دقیقه
بهشروعمســابقهماندهبودومشخصنبود
کدامشبکهرسانهملی،دیدارحساسنماینده
زایندهرودراپوشــشمیدهد؛درنهایتشبکه
ورزشپخشبازیحساسبرگشتبارسلونا-
فرانکفــورتازمرحلهیکچهــارمنهاییلیگ
اروپارانیمهتمامگذاشتتادیدارتیمسپاهانرا
پوششدهد!طبقشنیدههاازعواملنزدیکبه
برنامهدیداربرترشبکهاصفهان،اینشبکهازاین
پس،بازیهایآیندهسپاهانرابهصورتزنده
رویآنتننخواهدبرد؛چراکهاینوظیفهتاپایان
دیدارهایســپاهانبهمسئوالنشبکهورزش

محولشدهاست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

یک فریم از تنهایی؛ 
 هوادار بارسا، تنها

 در خانه 
آندســتهازهوادارانبارســاکه
بلیتفصلیخودرادربازارســیاه
نفروختهبودند،شــبیعجیبرا
پشتســرگذاشــتند.جمعیت
زیــادیازهــوادارانبارســلونا
بلیتهایفصلیخودرابهصورت
دستهجمعیبهرقیب)آینتراخت

فرانکفورت(فروختند.

یکنشــریهانگلیســیضمنمعرفیپــرگلترین
دیدارهایجامجهانــیازدیدارانگلیــس-ایرانبه
عنواندیداریکهمیتواندپرگلتریندیدارتاریخجام
جهانیشود،یادکرد.حداقلرویکاغذ،انگلیسمقابل
ایران،آرژانتینمقابلعربستانسعودیوبلژیکمقابل
کاناداپتانسیلیکطرفهبودنبازیرادرایندورهجام
جهانیدارند.اما،حتیباوجودهریکین،لیونلمسی
وکویندیبرویندربهتریــنحالتخوداینتیمها
نیازبهثبتیکروزفوقالعادهازسویهمهبازیکنان
خوددارندتابردیتاریخیوپرگلدرجامجهانیثبت
شود.مجارستانباالهامازهتتریکهفتدقیقهای
الزلوکیس–تنهابازیکنتعویضیکهتابهحالسهگل

دریکبازیجامجهانیبهثمررســاندهاست–چهار
دههپیش،السالوادوررا۱۰بر۱شکستداد.هیچتیم
دیگریتابهحالدریکبازیجــامجهانیدورقمی
نشدهاست.مجارســتانباهدایتفرانسپوشکاش
وســاندورکوچیسافســانهای،دررقابتیپرگلکره
جنوبیرابانتیجه۹برصفرشکستدادند.یوگسالوی
نیزدرسال۱۹۷۴با۹گلزئیرراپشتسرگذاشت.در
همینحال،سوئد،کوبارا۸بر۰درسال۱۹۳۸شکست
داد.اروگوئهمقابلبولیویدرسال۱۹۵۰وآلمانمقابل
عربستانسعودیدرسال۲۰۰۲نیزایننتیجهراثبت
کردند.میروسالوکلوزه،رکورددارگلزنیجامجهانیسه
گلاز۱۶گلخوددرجامجهانیرادربرابرتیمعربستان

بهثمررساند.چهاربازیدرتاریخجامجهانیبانتیجه
۷برصفربهپایانرسیدهاست.اروگوئه-اسکاتلندو
ترکیه-کرهشمالیدرسال۱۹۵۴،لهستان-هائیتی
درسال۱۹۷۴وپرتغالمقابلکرهشمالیدرسال۲۰۱۰
وچهباورکنیدچهنه،کریستیانورونالدودرآنروزتنها
یکگلبهثمررساند.بایددیددرایندورهجامجهانی
میتوانیمامیدوارباشیمتایکدیداربهفهرستپرگل
تریندیدارهایتاریخجامجهانیواردشودیاخیر.

گزارشیکنشریهانگلیسیازدیدارهایپرگلتاریخ:

انگلیس - ایران پرگل ترین دیدار جام جهانی می شود؟



یکشنبه 28 فروردین  1401 / 15 رمضان 1443 / 17 آوریل  2022 / شماره 3507
تصادف مرگبار ،جان کارگر شهرداری اصفهان را گرفت

بی احتیاطی راننده دهه هشتادی، جان کارگر ۴۷ ساله شهرداری اصفهان را گرفت.ساعت ۷ و ۲۳ 
دقیقه صبح جمعه، ۲۶ فروردین ماه کارگر زحمت کش شرکت خدماتی سبز صفه تمیز، از شرکت های 
متولی نظافت شهر، بر اثر تصادف با یک دســتگاه خودروی پژو پارس سفید در خروجی خیابان 
هشت بهشت محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی، جان خود را از دست داد.رییس اداره خدمات 
شهری منطقه ۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه صبح جمعه و در خلوتی معابر شهر اتفاق 
افتاد، گفت: کارگر متوفی، لباس مخصوص پاکبانی به تن داشته و پس از پایان کار خود، از بزرگراه 
درحال خروج بوده که متاسفانه در رمپ خروجی خیایان هشت بهشت دچار سانحه می شود.مجتبی 
حق شناس،  با بیان اینکه سعید رضایی کارگر ۴۷ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد، افزود: 
راننده متخلف خودرو متولد سال ۱۳۸۱ و بسیار جوان است و تاکنون هیچ مدرکی دال بر دارا بودن 

گواهینامه رانندگی به پلیس راهور ارائه نکرده است.
 

 اجرای طرح بهار قرآن در دانشگاه معارف قرآن 
و عترت)ع( اصفهان

رییس دانشــگاه معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان از اجرای طرح بهار قرآن در ماه مبارک رمضان 
خبر داد.محسن حاج کاظمیان اظهار کرد: رمضان ماهی اســت که درهای آسمان به روی بندگان 
گشوده می شود و فرصتی است برای سفر انســان به درون خود و زدودن اخالق ها و رفتارهایی که 
فرصت بندگی را در طول سال از فرد سلب می کند و مانع این می شود که انسان به قرب الهی و جایگاه 
اصلی اش در نظام خلقت دست پیدا کند و برای مسلمانان بسیار فرخنده و با برکت است.وی ادامه 
داد: باتوجه به اهمیت قرآن در این ماه مبارک و خط مشی این دانشگاه در عرصه انس بیشتر با قرآن، 
طرح بزرگ بهار قرآن را با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی با حضور عالقه مندان به قرآن اجرا 
می کند.حاج کاظمیان افزود: باتوجه به حضور گســترده دانشجویان و عالقه مندان در این طرح و 
گستره فراوان و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در این دوران، ارسال محتواهای قرآنی به سهولت 
امکان پذیر است، بنابراین ما با استفاده از این فضا به تبلیغ قرآن می پردازیم.وی ادامه داد: در این 
طرح دانشجویان فارغ التحصیل و دانشــجویان در حال تحصیل با ما همکاری می کنند تا مبلغان 
خوب قرآن باشند. امید است بتوانیم با این طرح قدم کوچکی در راستای اعتالی هرچه بیشتر قرآن 

کریم در ایام مبارک برداشته باشیم.
 

شیدایی در اصفهان
نمایشگاه شیدایی؛ آثار نقاشــی فریبا فرقدانی تا ۲۲ اردیبهشت در گالری امروز اصفهان برپاست.

فریبا فرقدانی درباره کار هنری در اصفهان می گوید: همیشه ترجیح داده ام در اصفهان کار کنم و در 
اصفهان باشم. این برای من هم مایه مباهات است و هم اینکه این شهر پر از نور، رنگ و فضاست و 

قدم زدن در آن، آدم را جذب کار هنری می کند.
وی ادامه می دهد: البته منظورم از فضا، جنبه گردشگری این شهر نیست، بلکه حال و هوای اصفهان 

برای کار هنری خوب و شگفت انگیز است.  
این نقاش با اشــاره به اینکه اصفهان هم از نظر تعداد هنرمند و هم منظــر فضا و محیط وضعیت 
مطلوبی دارد، اما هنرمندان برای ارائه کار بسترهای کافی ندارند، می گوید: ارائه کار در اصفهان همچون 
سایر شهرستان ها و در مقایسه با تهران ضعیف اســت، اما خب ما چند گالری خصوصی فعال در 
اصفهان داریم که عملکرد قابل قبولی دارند و به نوعی تمام این بار را به دوش می کشند.وی با توضیح 
اینکه نمایشگاه شیدایی شامل مجموعه ای از نقاشی های تازه و آلبومی از آثار گذشته اوست، ادامه 
می دهد: آثار فعلی با موضوع طبیعت بی جان طی سه سال گذشته به ثمر رسیده است و در کنار این 
نمایشگاه، کتاب شیدایی که آلبومی از نقاشی های من از سال ۱۳۷۳ تا امروز است و به همت گالری 

امروز تدوین شده، معرفی می شود.

تحقق شهر هوشمند با همکاری شرکت های دانش بنیان؛

 اصفهان؛ شهر شگفتانه هوشمند نشده! 

یکی از طرح هایی که برای چشم انداز شهری نصف  عیسی صادقی  
جهان مطرح است، مسئله هوشمند سازی است 
که می توان این شهر را از لحاظ استانداردهای بین المللی به شهرهای گران جهان 
نزدیک کند که این امر قرار است در سال جدید با همکاری شرکت های دانش بنیان 
تحقق یابد.اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقدامات خالقانه ای که در آن 
صورت گرفته، چندسالی است نام نصف جهان و شهر شگفتانه را با خود یدک می 
کشد، اما امروزه به واسطه پیشرفت فناوری و تکنولوژی اساس هر شهر پیشرفته 
و خالقی در استفاده بهینه و مطلوب از این امکانات برای رفاه بیشتر شهروندان 
خود است. استان اصفهان هم در سال جدید با تحقق تولید دانش بنیان قرار است 

با همکاری دستگاه های مربوطه، گام مهمی در حوزه شهر هوشمند بردارد .

زمینه های شهر هوشمند اصفهان کدام هستند؟
علی ابطحی، مدیر شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان اظهار داشت: مسئله 
شهر هوشمند در حال حاضر در گام اولیه خود قرار دارد و طی بررسی که از شرکت 
های دانش بنیان اصفهان انجام گرفت تصمیم بر این شد که این طرح به شرکت 
های داخلی واگذار شود.وی افزود: خوشبختانه توانایی های الزم در این طرح 
داریم و قرار است بودجه خوبی هم از سوی سازمان های مربوطه دریافت کنیم.

مدیر شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان گفت: طرح شهر هوشمند قرار است 

در حوزه های عمران، زیباسازی شهری، ارتباطات و فناوری، شهرک های صنعتی 
و گردشگری اصفهان کلید بخورد.ابطحی ادامه داد : در حوزه عمران تمرکزمان 
بر روی ساختمان های جدید، مدرن و آسیب ناپذیر در برابر حوادث طبیعی و 
انسانی هستند.وی اضافه کرد:در زمینه زیباسازی شهری هم طرح هوشمند 
سازی را وارد فضای سرگرمی و نشاط مثل پارک های جنگلی، شهربازی ها و 

رستوران ها می کنیم .

ارتقای سطح سالمت با هوشمند سازی حوزه های پزشکی
محمد چاوشی، مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان استان اصفهان اظهار داشت: 
در مسئله هوشمند سازی شــهری، توانایی های الزم رو برای تامین بخش های 
درمان و سالمت شهروندان در اختیار داریم. وی افزود: این شرکت دانش بنیان در 
این طرح قرار است مسئله ساخت بیمارستان های جدید به شکل کروی را در مدت 
زمان یک ماه با آسیب پذیری در قبال حوادث طبیعی و انسانی به اجرا در بیاورد 
و مسئله کمبود تجهیزات پزشکی را در تمامی بیمارستان های سطح شهر برطرف 
کند.مدیر شــرکت دانش بنیان اصفهانی تاکید کرد: در طرح ساخت بیمارستان 
های جدید در حال حاضر مناطق فاقد مراکز درمانی و بهداشتی در سطح شهر در 
حال بررسی است .چاوشی گفت: با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش 

بنیان در حوزه های خدمات شهری بازدهی آن را خیلی زود دریافت خواهید کرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان از اجرای پروژه تجمیع 
فروشــندگان موتورســیکلت و دوچرخــه در یک 
مجموعه تجــاری خبــر داد.علیرضــا برهانی پور 
گفت: یکــی از اقداماتی که به طور جدی توســط 
سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته، ورود به 
پروژه هایی است که در قالب ساماندهی مشاغل از 
طریق سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشــاغل شــهرداری عملیاتی می شــود.یکی از 

شاخص ترین پروژه هایی که در سال های اخیر در 
دســتور کار قرار گرفته، پروژه بازار موتور سیکلت و 
دوچرخه است.به گفته وی، در خیابان سروش با 
تراکم فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت مواجه 
هستیم که مسائل و مشــکالت شهری مختلفی را 

ایجاد کرده است.
 در همین راستا ســازمان میادین میوه و تره بار با 
همکاری صنف موتورسیکلت و دوچرخه فروشان، 
مطالعاتی برای ســاماندهی این مکان انجام داد.
زمینی برای تجمیع و متمرکز کردن این واحد های 
صنفی در یک مجموعه تجاری پیش بینی شده و به 
فراخوان سرمایه گذاری گذاشته شد. این فراخوان 
با استقبال معامله گران مواجه شده و قرارداد مورد 

نظر در سال گذشته، منعقد شد.
برهانی پور اظهار کرد: ارزش این قــرارداد بالغ بر 
هزار میلیارد تومان بوده که ســهم شهرداری از آن 

۲۵ درصد و سهم سرمایه گذار ۷۵ درصد است. این 
پروژه ۸۰ هزار متر زیربنا دارد و محل آن در نزدیکی 
محل فعلــی قرارگیــری این واحد هــای صنفی 

فروش دوچرخه و موتور سیکلت است.
یکــی از ویژگی هــای منحصر به فرد ایــن پروژه، 
انجام آن با همکاری صنف مورد نظر است. فعاالن 
حوزه فروش موتورســیکلت و دوچرخــه در همه 
مراحل این پروژه حضور داشــته و از آن استقبال 
کردند.مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان معتقد 
 است نمی توان چنین پروژه هایی را با الزام افراد، به

 نتیجه رساند.
 در واقــع امتیازاتی که در این طــرح برای فعاالن 
صنفی در نظر گرفته شده و نیاز های آنان را برطرف 
می کند منجر به استقبال آنان از این پروژه خواهد 

شد.

 راه اندازی بازار موتور سیکلت و دوچرخه
 در یک  مجموعه تجاری

در شهرستان فالورجان؛

یادواره اولین شهید مدافع حرم ارتش برگزار می شود
فرمانده مرکز بهینه سازی شهید قوطاسلو گفت: در روزهای پایانی فروردین ماه یادواره اولین شهید 
مدافع حرم ارتش در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم شهرستان فالورجان برگزار می شود.مهدی 
اسحاقیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: این یادواره روز ۳۰ فروردین ماه با حضور خانواده های شهدای 
ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار و در این مراسم  از خانواده شــهید تجلیل به عمل  می آید.

وی افزود: همچنین از تاریخ ۲۷ فروردین ماه و همزمان با هفته گرامیداشت ارتش، نمایشگاهی از 
دستاوردها و تجهیزات نظامی در محل اردوگاه شهید بهشتی برگزار و از محصوالت فرهنگی رونمایی 
خواهد شــد.وی گفت: امروز ادامه راه شهدا در حفظ دســتاوردهای انقالب اسالمی نقش موثری 
دارد و باید تالش کرد تا آرمان ها و اهداف شــهدای واالمقام و ایثارگران در جامعه گســترش یابد.

شهید محسن قوطاسلو در فروردین ماه ۹۵، پس از به هالکت رساندن تعداد بسیار زیادی از  گروه 
تروریستی داعش در نبرد تن به تن در حلب به شهادت رسید.

 
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش:

هوانیروز در 28 استان کشور اورژانس هوایی را به عهده دارد
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: هوانیروز 
در ۲۸ استان از جمله استان اصفهان اورژانس هوایی را به عهده دارد.سرهنگ خلبان ولی رحمانی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه فوالدشهر اصفهان با اشاره به نام گذاری روز ۲۹ فروردین 
به نام روز ارتش، گفت: این نام گذاری نشــان هوش و درایت امام خمینی )ره( بود.وی به تحمیل 
جنگ هشت ساله علیه مردم ایران اشاره کرد و افزود: ارتش جمهوری اسالمی با آغاز جنگ تحمیلی 
وارد عرصه دفاع شد و طی هشت سال ۴۸ هزار شهید تقدیم راه اسالم و انقالب کرد.جانشین مرکز 
آموزش هوانیروز ارتش با اشــاره به رشادت های هوانیروز در ســال های دفاع مقدس اضافه کرد: 
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در ســال های دفاع مقدس با ۵۰۰ هزار ساعت، یک رکورد 
جهانی را ثبت کرد.وی خاطر نشان کرد: امروز ارتش در کنار سپاه و نیروی انتظامی در مرزهای کشور 
حضور دارد و بخشی از توان خود را در راستای مسئولیت اجتماعی و براساس دستورات فرمانده کل 
قوا در حوزه خدمت به مردم و ایجاد امنیت اجتماعی به کار گرفته اســت.رحمانی ادامه داد: ارتش 
در سیل و زلزله و حوادث طبیعی در کنار مردم بود و حتی در بسیاری از موارد قبل از ستاد بحران در 
کنار مردم به خدمت رسانی پرداخت. وی اضافه کرد: ارتش با راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی در 
مقابله با ویروس کرونا تمام توان خود را به کار گرفت و احداث بیمارستان های صحرایی، آبرسانی به 
مناطق محروم، احداث  مسکن محرومین و خدمات دیگر در کارنامه این قرارگاه ثبت شده است .

عملیات گسترده ساماندهی عالئم ترافیکی در منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از عملیات گسترده ساماندهی تابلوهای ترافیکی و عالئم ایمنی در 
سطح منطقه خبر داد و گفت: در راستای سطح ایمنی معابر و رفاه حال شهروندان طرح آرام سازی و 

ایمن سازی خیابان آتشگاه با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال در حال اجرا است.
سیدسلمان قاضی عسگر  با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح ایمن سازی شمال خیابان آتشگاه 
در دست اقدام است، اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته طرح ایمن سازی خیابان آتشگاه 
تا سه ماه آینده به پایان می رسد. وی تصریح کرد: عالئم و المان های زائد ترافیکی در سطح منطقه 
حذف شده اســت و تاکنون بیش ۵۰۰ تابلوی ترافیکی در معابر منطقه به صورت یکپارچه، منظم و 
به دور از هر گونه پراکندگی نصب شده است. مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان افزود: در راستای 
خدمت رسانی و رفاه شهروندان اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهشت همزمان با احداث ادامه این 
خیابان با هزینه ای معادل چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با اســتفاده از تابلو و عالئم راهنمایی، 

گل میخ، سرعت گیر و خط کشی گذرگاه های عابر پیاده در دست اقدام است.

خبرخوان

اخبار

 موضوع توافق شهردار 
 اصفهان و سفیر لهستان

 چه بود؟

سوال  روز

 علی معرک نــژاد در برنامه رادیویی »صدای 
شــهر«، ضمن تبریــک فرارســیدن میالد 
حضرت امام حسن مجتبی )ع(، اظهار کرد: 
شهر اصفهان نه فقط معرف خود، بلکه معرف 

فرهنگ، هویت و تمدن کشور ایران است.
وی افزود: در بســیاری از نقاط دنیا، ایران را 
به نام اصفهان می شناســند و آثــار بزرگانی 
کــه در اصفهان می زیســته اند، در موزه های 
بزرگ جهانی در معرض دید عموم قرار گرفته 
است؛ حتی بســیاری از افرادی که برای ما 
کمتر شناخته شده هستند، برای مردم دنیا 

شاخص و شناخته شده اند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری 
اصفهــان تاکید کرد: اصفهان بــه عنوان یک 
جهان شهر نه فقط متعلق به مردم این شهر، 
بلکه به کل ایران تعلق دارد و یکی از وظایف ما 
این اســت که در مراودات بین المللی، ریشه 
هویتی این شهر را استمرار بخشیم و فرهنگ 

و تمدن خود را به دنیا معرفی کنیم.
وی ادامه داد: یک رویکرد دیگر در مراودات 
بین المللی، بهره مندی از ارتباطات بین المللی 
در راستای رفع مشکالت شهر اصفهان است.

معرک نژاد با اشــاره به امضای پیش نویس 
تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه احیای 
فضاهای شــهری و فرهنگی بین شهرداری 
اصفهان و سفارت لهســتان در ایران، گفت: 
در توافق نامه ای که بین شــهردار اصفهان و 
سفیر لهســتان امضا شد، بر دو موضوع مهم 
تاکید شده اســت؛ محور نخست این توافق 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری است 
و اتفاقات و رویدادهایی که سالیان پیش در 
شهر اصفهان رخ داده است  وی با بیان اینکه 
محور دوم این توافق نامــه در حوزه معاونت 
شهرســازی و معماری و در زمینه بازسازی 
بافت تاریخی اســت ، تصریح کــرد: بر این 
اساس قرار است در توافق با لهستان و استفاده 
از تجربیات لهســتانی ها در زمینه بازآفرینی 
بافت هــای تاریخی و چگونگــی حفاظت و 

مراقبت از این بافت ها استفاده  شود.

دیدار فرمانده گروه 
مهندسی رزمی 40 
با خانواده شهید 

آقادادی
ســرهنگ پاســدار کوروش بیگی، 
فرمانــده گــروه مهندســی رزمــی 
۴۰صاحب الزمان )عج( با مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقيه و مســئول 
حفاظت و جمعی از مســئولین گروه 
۴۰ با خانواده  شهید مدافع حرم سردار 
مهندس حسین آقادادی دیدار کردند.

وز عکس ر

شهردار از تدابیر شهرداری اصفهان برای 
کاهش ترافیک سنگین شهر  می گوید؛

وقِت گِل نی!
شــهردار اصفهان گفت: ســعی کردیم با شناســایی 
مســیرهای پرتراکم، تعدادی اتوبوس به خطوط مورد 
نظر اضافه کنیــم تا حمل ونقل دانش آموزان و ســایر 

شهروندان آسان تر شود.
علی قاسم زاده ضمن تبریک فرارسیدن میالد حضرت 
امام حســن مجتبی )ع(، اظهــار کرد: ایــن روز ها با 
پدیده ای به نام »ترافیک سنگین« به ویژه در دو نوبت 
صبح و بعد از ظهر متاثر از بازگشــایی مدارس روبه رو 
هستیم، زیرا هنوز وضعیت ســرویس دانش آموزی 
بسیاری از مدارس به دلیل تعطیلی دوساله بر اثر شیوع 
کرونا نامشخص اســت.امیدواریم مشــکل مربوط 
به ســرویس های دانش آموزی به همت مســئوالن 
آموزش وپــرورش، مدیــران مدارس و شــرکت های 

حمل ونقل دانش آموزی به زودی برطرف شود.
به گفتــه وی، در روز هــای اخیر گالیه هایی از ســوی 
شــهروندان مبنی بر تاخیر در زمان رسیدن اتوبوس ها 
به ایستگاه ها داشــتیم و اینکه مدت انتظار مسافران 
افزایش یافته اســت کــه دلیل تاخیــر معطل ماندن 
اتوبوس ها در پیک ترافیک سطح شهر است که باعث 

افزایش زمان انتظار مسافران شده است.
در تالش هستیم سرفاصله زمانی فعالیت اتوبوس ها را 
به حداقل ممکن کاهش دهیم، البته شهرداری با تمام 

بضاعت خود در خدمت شهر است.
قاسم زاده افزود: سعی کردیم با شناسایی مسیر های 
پرتراکم، تعدادی اتوبوس به خطــوط مورد نظر اضافه 
کنیم تا حمل ونقل دانش آموزان و ســایر شــهروندان 
آسان تر و نقاط مکث مبدأ و مقصد صفر شود تا در زمان 
تراکم تردد ها نیز ترافیک دائم در حال حرکت باشــد. 
تردد حجم زیاد خودرو ها در یک بازه زمانی در ســطح 
شهر باعث افزایش مشکالت ترافیکی شده است، لذا 

کمی صبوری نیاز است تا مشکل حل شود.
شــهردار اصفهان گفت: امروز بارش های بهاری شهر را 
باطراوت کرده است، اما می تواند باعث اختالل و کندی 
رفت وآمد ها شود، از این رو شــهروندان باید با درایت، 
تدبیر و صبوری کمک کنند تا از مشکل چند هفته آینده 

مدارس به خوبی عبور کنیم.

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف:1303746

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی پیاده رو سازی معابر سطح شهر و منطقه صنعتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
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نخستین نشست باشــگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی استان 
اصفهان به میزبانی شرکت فوالد مبارکه و در راستای ارتقای تعامل و هم افزایی 

میان صنایع استان اصفهان برگزار شد.
محمدجواد براتی، مدیر روابط  عمومی شــرکت فوالد مبارکــه در ابتدای این 
نشست اظهار کرد: تشکل های مختلفی در اســتان در حال فعالیت در حوزه 
روابط عمومی هســتند و این باشگاه قرار نیســت با دیگران رقابت کند و تنها 
تفاوت آن با دیگر اجتماعات این حوزه این اســت که تمــام حاضران در این 

باشگاه اعضای اتاق بازرگانی هستند.
وی، هدف از برگزاری چنین نشستی را هم افزایی و تعامل میان صنایع استان 
اصفهان دانست و افزود: روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی اصفهان باید 
بتوانند از یکدیگر ایده گرفته و گام های موثری در راستای رشد و ارتقای صنعت 

این استان بردارند.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در تشــریح ضرورت برگزاری این 
نشست ادامه داد: در ابتدای تشکیل این باشــگاه، روابط عمومی واحدهای 
صنعتی عضو اتاق بازرگانی به عنوان مخاطبان خاص این باشگاه مورد پایش 
قرار گرفتند؛ مهم ترین دلیل ایجاد این باشــگاه افزایش تعامل و هم گرایی 
میان روابط عمومی های این واحدها جهــت انتقال تجارب و یادگیری نکات 

جدید بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این هم افزایی می تواند منجر به شبکه سازی، استفاده 
ار ظرفیت های شرکت های تولیدی، فراهم شدن فرصتی برای ایده پردازی و 
انتقال تجربیات میان روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی اصفهان شود؛ به 
عبارت دیگر مدیران روابط عمومی ها با فراهم شدن چنین شرایطی می توانند 
دست به دست یکدیگر دهند و باعث رشــد و ارتقای خود شوند. براتی اذعان 
داشــت: انتظار می رود با تشکیل این باشــگاه، روابط عمومی های عضو اتاق 
بازرگانی یک گام به جلو حرکت کنند و نیازهای تشکیالتی و آموزشی خود را 

مطرح کنند تا در این مسیر بتوانند از تجارب یکدیگر بهره ببرند.
وی در پایان اضافه کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، روابط عمومی های 
صنایع با انعکاس فعالیت های انجام شده برای رشد اقتصادی کشور و آنچه که 
به عنوان جهاد تبیین نام گذاری شده، می توانند نقش بسزایی در امیدآفرینی 
به جامعه داشته باشند. در ادامه این نشست، مهدی شایسته فرد، مدیر حوزه 
ارتباطات و روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن قدردانی از میزبانی فوالد 

مبارکه اظهار کرد: هدف از تشکیل این باشگاه آشنایی مدیران روابط عمومی 
شــرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان با یکدیگــر، محصوالت و خدمات 
و دیگر نقاط مثبت این شرکت هاســت که در نهایت، چنین نشست هایی به 

شبکه سازی اعضا و توانمندسازی آن ها منجر می شود.
وی تاکید کرد: اجتماعی از مدیران روابط عمومی در سال گذشته شکل گرفت 
که در نهایت برای شکیل تر شدن فعالیت ها، طی حکمی از سوی رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان، این مجوز صادر شــد و اعضای هســته اصلی این مجمع 
منصوب شــدند که امیدوارم طی مذاکرات انجام شــده با نهادهای ذی ربط 
بتوانیم این مجمع را در سال جاری به صورت رسمی به ثبت رسانیم. عسگری، 
دبیر باشــگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانــی اصفهان نیز در این 
نشست تصریح کرد: یکی از برنامه های پیش روی این باشگاه، برگزاری تور 
بازدید کارخانه های مختلف برای آشنایی و شــناخت بیشتر همکاران ما در 

روابط عمومی شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان است.
وی از اعالم آمادگی شرکت  فوالد مبارکه، پاالیشگاه نفت و شرکت گیتی پسند 
برای میزبانی از بازدیدهای گروهی خبر داد و گفــت: در آینده ای نزدیک نیز 
جشــنواره ای با محوریت تولیدات روابط عمومی در پیش داریم که در حوزه 
تولیدات مکتوب، رسانه ای و دیجیتال مارکتینگ، نوآوری و ایونت مارکتینگ 
برگزار خواهد شد.گفتنی است؛ در این نشست از نشان و نماد باشگاه مدیران 

روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان رونمایی شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در بازدید از فوالد 
مبارکه گفت: نقش صنایع بزرگ استان اصفهان و ظرفیت هاى عظیم این صنایع 
به ویژه فوالد مبارکه براى افزایش تولید و ایفاى نقش در اقتصاد کشور از اهمیت 
زیادی برخوردار است.امیرحسین کمیلی در گفت وگویی اظهار کرد: عزم جدی 
فوالد مبارکه براى افزایش تولید قابل تقدیر اســت که با رفع موانع موجود این 
صنعت به سرعت و بدون وقفه در جامعه امیدآفرینى خواهد کرد.وی با بیان این 
که در شرکت فوالد مبارکه ظرفیت های زیادی برای افزایش بهره وری و عملیات  
دانشی وجود دارد، افزود: بازدیدی از خطوط تولید این شرکت داشتم و متوجه 
این موضوع شــدم که در فوالد مبارکه کارهای بزرگ شــدنی است.سرپرست 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشــان کرد: وظیفه ما 
تسهیل امور است تا صنایعی همچون فوالد مبارکه بتوانند پروژه های خود را به 
نتیجه رسانده و باعث سربلندی کشور شوند.وی اذعان داشت: تمام تالش خود 
را در سطح ملی و اســتانی انجام می دهیم و امیدواریم نتایج برنامه ریزی های 
مدیران فوالد مبارکه و تالش کارکنان این شــرکت به ثمر برســد تا در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد جهش تولید در این صنعت مهم کشــور باشیم. کمیلی با 
بیان این که امروز در فوالد مبارکه بسیاری از زیرساخت های جهش تولید آماده 
اســت، تصریح کرد: اقدامات فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب بسیار قابل 
توجه اســت و بنا دارد در آینده میزان مصرف آب خود در فرایند تولید را بیش از 
پیش کاهش دهد. وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت صنعت اســتان 
اصفهان در راستای جهش تولید کشور عنوان داشت: جنگ امروز برای ما جنگ 
اقتصادی است و اولویت کشــور موضوع تولید است؛ متاسفانه در برخی موارد، 
موانع و سخت گیری های بی موردی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که نیازمند 
تغییر بعضی از سیاست ها در راستای حمایت از صنعت است. سرپرست سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: ما می توانیم با همکاری فوالد 
مبارکه و حمایت از این صنعت بزرگ و دیگر صنایع استان اصفهان به نتایج قابل 
توجهی دســت یابیم که این کار با ظرفیت سنجی و حمایت دستگاه ها می تواند 

موفقیت های بیشتری را به همراه داشته باشد.
وی در پایان ابرازداشت: استان اصفهان سرشار از ظرفیت های بزرگ صنعتی و 
اقتصادی برای کشور است که به همین خاطر با برنامه ریزی های دقیق و منظم 
می توانیم تحوالت اقتصادی بزرگی را در بخش های مختلف کشور محقق کنیم.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در حاشیه بازدید سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و هیئت همراه از خطوط تولید 
این شرکت گفت: عزم ما در فوالد مبارکه برای افزایش تولید ملی، رشد اقتصادی 
در کشــور و اجرای پروژه های توسعه ای بسیار جدی اســت، چراکه معتقدیم 
فوالد مبارکه می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد و این 
موضوع نیاز به حمایت دارد.وی ادامه داد: اگر بخواهیم در این دولت کاری جدی 
صورت گیرد، قطعا فوالد مبارکه نمی تواند به تنهایی از عهده این کار برآید و برای 
ادامه مسیر نیاز به حمایت و رفع موانع توسط دســتگاه های مربوطه است؛ در 
حالی که فوالد مبارکه هیچ گاه موضوع تولید را به تحریم ها گره نزده؛ اما انتظار 
دارد موانع داخلی از سر راهش برداشته شــود؛ بنابراین اگر بخواهیم اتفاقات 
خوبی برای صنعت و اقتصاد کشــور رقم بخورد، می طلبد که مسئولین استانی 
و کشوری سربازان جبهه تولید را یاری کنند. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
پایان بیان کرد: نباید با سنگ اندازی در راه توســعه و تولید و مانع تراشی برای 
پیشرفت موجب کاهش سرعت پیشرفت صنایع کشور شویم، بلکه اگر به دنبال 
رشد اقتصادی کشور و محرومیت زدایی هستیم، باید مشکالت مردم و صنایع 

را برطرف کنیم.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان از مصرف بیش از 6 میلیارد و365میلیون 
متر مکعب گاز در نیروگاه های استان در سال گذشته خبر داد. ابوالقاسم عسکری 
گفت: ســال گذشــته بیش از 16میلیارد و 400 میلیون متر مکعب گازطبیعی در 
بخش صنایع استان به مصرف رسیده که 38 درصد آن  معادل 6 میلیارد و365 
میلیون متر مکعب، در نیروگاه های سطح استان به مصرف رسیده است.وی با 
تاکید بر سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی نظیر مازوت و 
فرآورده های میان تقطیر بیان داشت: استفاده از گاز طبیعی به میزان قابل توجهی 
آلودگی ناشی از سایر سوخت ها را کاهش داده و در تولید برق استان نقش بسزایی 
دارد. این مقام مســئول گفت: مصرف گاز طبیعی عالوه بر مزیت های زیســت 
محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان 
بهره برداری از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است. سرپرست شرکت 

گاز استان اصفهان، با اشاره به افزایش هر ســاله تعداد مشترکین گاز طبیعی و 
میزان مصرف گاز در اســتان، گفت: تداوم تولید برق با سوخت گاز با کمک مردم 
امکان پذیر است بنابراین از هم اســتانی های عزیز درخواست می شود با صرفه 
جویی در مصرف برق و گاز، به تامین مطمئن گاز به ویژه در فصول سرد سال کمک 
کنند و امکان پایداری گازرســانی در تمامی بخش های مصرفی گاز طبیعی را به 
نحو مطلوب و شایسته، فراهم سازند.عسکری، با اشاره به منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در رابطه با نام گذاری ســال 1401 با عنوان؛ تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرد: شتاب بخشی به روند گازرسانی به صنایع، افزون 
بر جهش و رفع موانع تولید، توسعه اقتصادی و خدمات متوازن گازرسانی به منظور 
اشتغال آفرینی، سبب جایگزینی این سوخت پاک با دیگر سوخت های فسیلی 

و کاهش آلودگی هوا و صیانت از محیط  زیست می شود.

حسین عامریان، مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و 
هیئت همراه پنجشنبه 25 فروردین ماه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان، 
با مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین این شرکت دیدار و گفت وگو کرد و در 
مجموعه فرهنگی شفق ذوب آهن طی نشستی با حضور جمعی از بازنشستگان 
این شرکت و مجتبی احمدی، رییس هیئت مدیره کانون بازشستگان ذوب 
آهن اصفهان حضور یافت .مهندس رخصتی، سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن در این دیدار ، بازنشستگان این شــرکت را از جمله پرتالش ترین اقشار 
کشور دانست که در شرایطی سخت و با کمترین امکانات این شرکت را به عنوان 
اولین واحد فوالدی ایران بنا نهادند و صنعت این کشور مدیون آنهاست. وی 
افزود : حفظ کرامت و حرمت این بازنشستگان و استفاده از تجربه و دانش 
گرانبهای آنها همواره مد نظر مســئولین این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد 
.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن افزود:  این شــرکت بدون بهره گیری 
از یارانه انرژی، مواد اولیه را با قیمت های جهانی و به ســختی تهیه می کند و 
مقایسه ذوب آهن با ســایر واحدهای بزرگ فوالدی که از این یارانه برخوردار 
هستند ، عادالنه نیســت .رخصتی افزود : متاسفانه با وجود اینکه ذوب آهن 
اصفهان ، صنایع فوالدی مهمی طی دهه های گذشته در کشور ساخته است 
اما هنگام خصوصی ســازی، معادن خود را با تصمیمات مسئولین وقت از 
دســت داده و هم اکنون با چالش هایی مواجه است .وی اظهار داشت : این 
شرکت با تالش فراوان موفق شد در سال گذشته به باالترین رکورد تولید ساالنه 
خود دســت یابد که یکی از عوامل آن، تغییر نگرش در تامین مواد اولیه بود.

مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد نیز در این دیدار گفت : 

بخش عمده بازنشســتگان این صندوق از اصفهان و دو شرکت ذوب آهن و 
فوالد مبارکه هستند که رسیدگی به امور آنها اهمیت ویژه ای دارد .وی افزود : 
ذوب آهن اصفهان یک شرکت شناخته شده و با عظمت است که نقش آن در 
اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست .حسین عامریان ، حفظ حرمت و جایگاه 
بازنشستگان را بسیار مهم دانست و گفت : این قشر که در صنایع مهم فعالیت 
های سختی انجام داده اند ، اکنون انتظار حمایت دارند و خدمت به آنها وظیفه 
ماست .مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد ابراز امیدواری 
کرد که با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی با واحدهای فوالدی ، شرایط 

رفاهی بازنشستگان این صندوق بهبود یابد . 
عامریان در دیدار با بازنشستگان ذوب آهن گفت : هدف مسئولین در صندوق 
کارکنان فوالد ایجاد آســایش و آرامش برای کســانی اســت که با دستان 
توانای خود صنعت این کشــور را به چرخش در آورده اند .مدیر عامل صندوق 
بازنشستگی کارکنان فوالد با اشاره به اینکه هدف از این دیدار تکریم ، احترام و 
پاسخگویی به بازنشستگان است، گفت : خواسته های بازنشستگان باید سه 
اصل قانونی بودن ، قابلیت اجرا و همچنین منطقی بودن را باید داشته باشد تا 
بتوان را به انجام رساند.وی گفت : تمام تالش خود را به کار خواهم بست تا با 
تغییر برخی زیر ساخت ها آینده ای روشن برای این بازنشستگان که سرمایه 
های صنعت هستند را تامین کنیم .مجتبی احمدی نیز  گفت : بازنشستگان 
صندوق فوالد کسانی هستند که توانستند با دستان توانای خود این صنعت را به 
شکوفایی برسانند و هم اکنون نیاز به یاری دارند و این وظیفه مسئولین است 

که آسایش را برای این قشر فراهم کنند.

در راستای هم افزایی میان صنایع استان اصفهان صورت گرفت؛
 میزبانی فوالد مبارکه از نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی

 عضو اتاق بازرگانی اصفهان

سرپرست سازمان صمت استان اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه: 

عزم جدی فوالد مبارکه برای افزایش تولید قابل تقدیر است

سرپرست شرکت گاز استان اعالم کرد:

مصرف بیش از 6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاه های استان اصفهان

در دیدار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با مسئولین و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

 با تغییر برخی زیر ساخت ها، آینده ای روشن برای بازنشستگان
 تامین می شود

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

منبع: تجارت نیوز
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