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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون تعزیرات حکومتی در اصفهان  اظهار داشته  که افزایش قیمت  دارو
 به صورت خودسرانه انجام می شود؛

از رنجی که می بریم

بیش از 80 درصد از 
 شهرهای استان 
طرح جامع دارد

 صنایع بزرگ استان
  ملزم  به همکاری با 

شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان هستند

پرداخت 15 میلیارد ریال 
تسهیالت کارآفرینی  به 

زندانیان اصفهانی

دستورقضایی ممانعت 
 خرید و فروش

 امتیاز  طرح اقدام ملی 
مسکن در اصفهان 

یمنا
س: ا

عک

درختان سیب در سمیرم 
و آلوچه در غرب اصفهان، 
به دلیل تغییرات دمایی 
ناگهانی به بار ننشسته اند؛

احوال ناخوش 
باغ های سیب

 رییس اتحادیه صنف فروشندگان
 و تعمیرکنندگان موبایل استان:

بازار موبایل راکد است

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:
ساخت 5 هزار  واحد 

نیروگاه خورشیدی در 
استان اصفهان
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5

5

3

3
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سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبر داد:
کبود ذخیره گروه خونی o منفی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان مطرح کرد:
الزام درج شناسه رهگیری بر  همه  کاالها

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به فروشنده  واجد صالحيت واگذار نمايد

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دو شــنبه مورخ 1401/01/29 تا ساعت 00 : 18  روز دوشنبه  
مورخ 1401/02/05 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشــنهادات : از روز دوشــنبه مــورخ 1401/02/05 تا ســاعت 08:00 صبح روز 
 ســه شــنبه مورخ 1401/02/20 بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت 
یکی از طرق ذیل: 1(ضمانت نامه بانكی معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه 
مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 4(فیش واریزی به حساب 
جاری سپهر صادرات به شــماره 0105042522005  بنام شركت توزیع برق استان اصفهان ارائه 
دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از میزان مقرر و چك شخصی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود – سیاست روز 
به عهده برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  

4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت 

پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4-  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا 
الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی كه پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری 

مناقصه الزامی است . 
6-آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7-الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات 
الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir و دریافــت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس1456 -دفتر 
ثبت نام 33999818                                                                                                                                                                           

موضوع مناقصه  واگذاری اجرای پروژه های  تعمیرات در شهرستان رديف
شماره 
مناقصه

تاريخ بازگشايی  
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی  
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

08/30983/000/000 2152/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان نجف آباد1

08/45726/000/000 2153/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان مبارکه2

09/00735/000/000 2154/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان لنجان3

09/15752/000/000 2155/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان گلپایگان4

09/45770/000/000 2156/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان نطنز5

10/00932/000/000 2157/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان کاشان6

10/15667/000/000 2158/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان شهرضا7

10/30752/000/000 2159/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان شاهین شهر8

10/45667/000/000 2160/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان برخوار9

11/00950/000/000 2161/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان خمینی شهر10

11/15727/000/000 2162/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات به صورت خط گرم، شبکه فشارمتوسط در شهرستان اردستان11

11/30805/000/000 2163/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان نجف آباد12

2164/14011401/02/2011/45693/000/000مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان مبارکه13

12/00677/000/000 2165/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان گلپایگان14

12/15725/000/000 2166/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان فالورجان15

12/30765/000/000 2167/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان شهرضا16

12/45797/000/000 2168/14011401/02/20مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان شاهین شهر17

2169/14011401/02/2013/001/045/000/000مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان کاشان18

2170/14011401/02/2013/15885/000/000مناقصه پروژه های تعمیرات روشنایی معابر ، در شهرستان خمینی شهر19

2171/14011401/02/2013/30800/000/000مناقصه پروژه های تعمیرات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت خط سرد ، در شهرستان کاشان20

3

شهر را چشم زدیم!
ترافیک اصفهان و گرهی که روز به روز بسته تر و پیچیده تر می شود؛
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زلنسکی: 

جهان برای استفاده روسیه از بمب هسته ای آماده شود
زلنســکی می گوید جهان باید برای مقابله با تهدیدات هســته ای روســیه آماده شود.»ولودیمیر 
زلنسکی«، رییس جمهور اوکراین بار دیگر هشدار داد که جهان باید برای دستور احتمالی »والدیمیر 

پوتین« جهت استفاده از سالح های هسته ای آماده باشد.
زلنسکی گفت: »ما نباید منتظر لحظه ای باشیم که روســیه تصمیم به استفاده از سالح هسته ای 
بگیرد. باید برای انجام این حمله آماده شویم. آنها می توانند از هر سالحی استفاده کنند.«ولودیمیر 
زلنسکی گفت که داروی ضد تشعشع و پناهگاه های حمله هوایی در اوکراین را بیشتر خواهد کرد، 

چون این امکانات اکنون مورد نیاز است.

محبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین میزان رسید
جدیدترین نظرسنجی  در آلمان نشان می دهد که تایید عملکرد صدراعظم این کشور در حال حاضر 
پایین ترین میزان از زمان حضورش در این سمت است.براســاس نظرسنجی  مرکز »ای ان اس 
آی« به درخواست روزنامه بیلد آو سونتاگ مشخص شد که تقریبا نیمی از مردم آمریکا از عملکرد 
اوالف شولتس صدراعظم این کشور نارضایتی دارند. آمارها نشان می دهد که این پایین ترین میزان 
تایید عملکرد شولتز از زمان حضورش در سمت صدراعظمی آلمان از هشتم دسامبر گذشته است.

در این نظرسنجی، مشخص شد که ۴۹ درصد از مردم آلمان از عملکرد شولتز رضایت ندارند و  فقط 
۳۸ درصد از مشارکت کنندگان اعالم رضایت کرده اند.بیش از نیمی از شرکت کنندگان )۵۵ درصد( 
اعالم کرده اند که عملکــرد دولت فدرال آلمان را تایید نمی کنند و فقــط ۳۵ درصد از فعالیت های 

دولت کنونی برلین رضایت داشته اند.

هند، تجهیزات آموزشی اس 400 روسیه را دریافت کرد
رسانه های محلی گزارش دادند، در بحبوحه جنگ کنونی روســیه-اوکراین، هند تجهیزات دفاعی 
برای آموزش اسکادران سامانه دفاع موشکی سطح به هوای پیشرفته اس-۴۰۰ روسی را دریافت 
کرد.هند در دسامبر سال گذشته میالدی اعالم کرد، روسیه ارسال سیستم های دفاعی دوربرد اس-

۴۰۰ به هند را آغاز کرد.رســانه محلی »خبرگزاری بین المللی آسیا«  گزارش داد، هند دستگاه های 
شبیه ساز و دیگر تجهیزات را از مسکو دریافت کرد. به رغم جنگ در اوکراین، ارسال تجهیزات دفاعی 
از مسکو ادامه دارد. تازه ترین تجهیزاتی که از روسیه وارد هند شــده شامل موتورهای تعمیر شده 

جنگنده ها و قطعات یدکی برای ناوگان هواپیماست.

کاخ سفید؛ میزبان نشست کشورهای عضو »آ سه آن«
کاخ ســفید با صدور بیانیه ای گفت:  آمریکا ماه آینده میزبان کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق 
آسیا موسوم به »آسه آن« خواهد بود. کاخ سفید افزود: نشست کشورهای آسه آن ۱۲ تا ۱۳ ماه می 
)۲۲ تا ۲۳ اردیبهشت( در واشنگتن برگزار خواهد شد.کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، 
مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام اعضای این گروه هستند.  کاخ سفید قبال اعالم 
کرده بود که این اجالس در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس برگزار می شود، ولی کشورهای عضو گروه آسه 
آن زمان بندی این نشست را تغییر دادند. در ۴۵ سال گذشته آمریکا روابط خوبی با کشورهای جنوب 
شرقی آسیا داشته است.این گردهمایی پس از شرکت بایدن در اجالس اکتبر ۲۰۲۱ صورت گرفت 
که در آن آمریکا ۱۰۲ میلیون دالر به کشــورهای عضو این گروه برای تجدید سیستم های بهداشتی 
برای مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد.جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید روز شنبه در بیانیه ای گفت: 
این یک اولویت برای دولت بایدن برای کمک به متحدانش در شرق آسیاست. سیاست آمریکا در 

این منطقه تقویت تعهد مشترک در اقیانوس هند-آرام است.

باالخره دو فوریت طرح»شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی« تصویب شد؛

شفافیت یک گام به جلو

با موافقت نمایندگان دو فوریت طرح »شــفافیت قوای سه گانه و دستگاه 
های اجرایی و سایر نهادها« به تصویب رسید.در نشست علنی یکشنبه ۲۸ 
فروردین مجلس شورای اسالمی دو فوریت»طرح شفافیت قوای سه گانه 
و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها« مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۹۳ رای 
موافق و ۵۳ رای مخالف تصویب شد.دو سوم نمایندگان مجلس به ۲ فوریت 
طرح شفافیت قوای سه گانه رای موافق دادند، کلیات این طرح باید به سرعت 
در دســتور کار صحن مجلس قرار گیرد.در صورت تصویب نهایی این طرح، 
قوای سه گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطالعات مربوط به حوزه 
فعالیت دســتگاه های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ 
شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این 

اطالعات و آرا فراهم شود.

»آزادیخــواه« در موافقت:مجلس انقالبی برای یک بــار باید تکلیف 
شفافیت را روشن کند

احد آزادیخــواه، نماینده مردم مالیــر در موافقت بــا دو فوریت این طرح 
گفت: شفافیت موضوعی است که مردم شــریف ایران اسالمی همواره از 
ما نمایندگان مطالبه می کنند. یکی از اولویت ها و مهمات مجلس انقالبی 
یازدهم، موضوع شفافیت است.مجلس ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش 
های مجلس در شفافیت پیشگام هستند و علم شفافیت را مجلس انقالبی 
بلند می کند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: آیا مردم صرفا 
شفافیت را از مجلس می خواهند یا مطلق شــفافیت را می خواهند؟ باید 
عملکرد شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،شوراها ،وزارتخانه ها 
و سایر نهادها هم شفاف شود و این قانون همه نهادها را شامل شود.نماینده 
مردم مالیر با اشاره به مطالبات پیوسته مردم درباره شفافیت در حوزه های 
انتخابیه، یادآور شد: وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بالغ بر ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان است صحبت می کنیم باید مشخص شود که این مبالغ 
در مجلس است یا دستگاه های اجرایی؟بنابراین شفافیت باید جایی باشد 
که بودجه در آن جا است از این رو باید مراقب باشیم که آدرس اشتباه به مردم 
ندهیم و مجلس باید آدرس دقیق به مردم دهد.آزادیخواه با اشاره به جزئیات 
طرح شفافیت بیان داشت: طرح شفافیت شامل تصمیمات هیئت وزیران، 
موسسات شرکت های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، 
کمیته امداد امام، جمعیت هالل احمر، شوراهای شهر، شورای عالی استان 
ها، قوای قضاییه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکال، اتاق 
های بازرگانی، اصناف و تعاون باشــد. مجلس انقالبی بــرای یک بار باید 
تکلیف شفافیت را نه تنها برای خود بلکه برای همه مجموعه ها مشخص کند.

»نجابت« در مخالفت:  سراغ تصویب قوانین جدید نرویم
در ادامه روح ا... نجابت در مخالفت با درخواســت دو فوریت بررسی طرح 
شفافیت گفت: هرچند به عنوان نماینده مخالف دو فوریت ثبت نام کردم؛ اما 
تمامی آرای  بنده در مجلس شفاف بوده و در پرتال شخصی من به تفکیک 
روز و ماه آمده است. افزون بر آن لیست هزینه های تبلیغاتی من نیز شفاف 
است یعنی با شفافیت موافق هستم و علت مخالفت من مربوط به موضوع 
دیگری است.نماینده مردم شیراز و زرقان در تشریح دالیل مخالفت خود 

با درخواست دوفوریت بررسی طرح شــفافیت تشریح کرد: در فرمایشات 
مقام معظم رهبری خطاب به مجلس یازدهم و در پیام ایشان به مجلس، 
رهبری صراحتا فرمودند که باید به سراغ تنقیح قوانین برویم. این فرمایش 
به این معناست که قوانین مازاد را کم کنیم و اگر در حوزه ای قانون داریم به 
ســراغ تصویب قانون جدید نرویم.وی خطاب به نمایندگان اضافه کرد: در 
حال حاضر دو قانون ارتقا و ســالمت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات در این زمینه وجود دارد. در ماده )۳( 
قانون ارتقا و ســالمت نظام اداری و مقابله با فساد اشخاص مشمول این 
قانون عبارتند از افراد مواد )۱( تا )۵( قانون خدمات کشوری یعنی تمامی 
مقامات در ســطوح مختلف، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری شامل 
نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان مقدس با موافقت ایشان - که در قانون 
پیشنهاد شده این بند وجود ندارد- موسسات خصوصی و حرفه ای عهده دار 
ماموریت عمومی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون.
وی تصریح کرد: در ماده )۳( قانون مذکور تصریح شــده که تمامی قوانین 
و مقررات اعم از دستور العمل ها، بخشنامه ها، تصمیمات مربوط به حقوق 
شــهروندی نظیر فرآیندهای کاری، ماموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها، 
تســهیالت اعطایی، عوارض، مراحل مربوط به واردات و صــادرات باید به 
اطالع مردم برسد.سخنگوی کمیسیون شــوراها تصریح کرد: طرح مذکور 
یک رویکرد خوب داشته و آن اصل شفافیت است. اگر قوانین کنونی ایراد 

دارد آنها را اصالح کنیم.

»احمدی بیغش« در مخالفت:  هیچ کس با شفافیت مخالف نیست
محمود احمدی بیغش در مخالف درخواســت دوفوریت بررســی طرح 
شفافیت گفت: هیچ کس با شفافیت مخالف نیســت و اگر من به عنوان 
مخالف ثبت نام کردم به دلیل آن نبود که با شــفاف شدن مسائل مخالف 
هستم بلکه با شیوه آن مخالفم.نماینده مردم شــازند با بیان اینکه درباره 
طرح مذکور سواالتی از رییس مجلس دارم، افزود: ما نمایندگان نمی خواهیم 
که احساســی رای دهیم و همه اعتقاد داریم که امورات باید شفاف شود.
احمدی بیغش تصریح کرد: برخی طرح شفافیت را امضا کردند؛ اما نام آنها 
در مخالفت با این طرح ثبت شده است. در این شرایط باید پرسید که کجای 
این روند شفاف اســت.وی خطاب به رییس مجلس گفت: آقای رییس 
مجلس!  ما پیش از این طرح شفافیت داشتیم، این طرح چه شد. ما دو 
سال به مردم وعده دادیم، چرا یکباره به سراغ طرح دوفوریت رفتیم، کارهای 
طرح قبلی انجام شده بود، چرا طرح دوفوریت مربوط به شفافیت که اکنون 
در دســتور قرار گرفته را خارج از قانون آوردید.بیغش افزود: در حال حاضر 
۲۵ طرح دوفوریتی در نوبت بررسی است و بر اساس آیین نامه طرح های 
دوفوریت باید بر اساس نوبت ارائه شوند، بنابراین اگر قرار است به طرح های 

دو فوریت رسیدگی کنیم باید ۲۴ طرح قبلی بررسی شود.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت:وزارت 
اقتصاد برنامه نظامات اقتصــادی بعد از توافق وین 
را به مجلس ارائه داد.محمدرضا پور ابراهیمی اظهار 
داشــت: وزارت اقتصاد و دارایی گزارشــی را در مورد 
برنامه های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشــور 
بعد از توافقات برجامی آماده کرده اســت و در این 
گزارش الزاماتی تعیین شده که پس از توافق ، مسیر 
اقتصاد ایران چه جهت گیری باید داشــته باشد که 
انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کالن کشورانتفاع 
قابل توجهی باشد.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: این گزارش در قالب طرح 

و الیحه نیست ، یک گزارش تحلیلی است و توصیه ها 
و تاکیداتی مطرح شده است که دولت از اختیارات 
خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور چگونه 
استفاده خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون 
هم حتما نظراتش را به استناد گزارش وزارتخانه اعالم 
خواهد کرد ، که می تواند مبنای تصمیم گیری باشد، 
گفت: اقتصاد کشــور را پس از تحریــم نمی توانیم 
با روش هــای قدیمی اداره کنیم،بنابراین  فلســفه 
ارائه این گزارش قابل قبول اســت و  نفس این کار 
ارزشــمند اســت.پور ابراهیمی اظهار داشت: منابع 
ارزی جمهوری اسالمی در برخی ســال ها ۹۰ تا ۱۰۰ 

میلیارد دالر بوده است، تراز تجاری ایران نیز همیشه 
مثبت بوده و تقریبا دو برابر مصارف ارزی، منابع ارزی 
داشته ایم. میزان واردات در کشور در سال هایی که 
منابع ارزی عددهای باالیی را شامل  بوده، هیچ گاه از 
۴۵ میلیارد دالر بیشتر نشده است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس اظهار داشــت: با توجه به تجربه 
تحریم ها در سال های اخیر،باید اولویت های کشور 

برای تخصیص ارز مشخص شود.

نماینده مجلس خبر داد:

 دولت»برنامه مسیر اقتصاد ایران بعد از توافق وین«
را به مجلس ارائه داد

مدیر امور بین الملل بانک مرکزی، جزئیات جدید از مذاکرات اخیـــر درخصوص آزادسازی وجوه مســدودی ایران را اعالم کرد.به دنبال اظهارنظر اخیر وزیر و 
سخنگوی امور خارجه کشورمان درخصوص توافقات برای آزادسازی منابع ایران و سفر هیئت منطقه ای به ایران در این خصوص و متعاقب آن، موضع گیری ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره این موضوع، خبرگزاری ایرنا ضمن پیگیری این موضوع از یک مقام بانک مرکزی، به جزئیات بیشتری در 
این باره دست یافت.مدیر امور بین الملل بانک مرکزی ضمن تایید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این 
مذاکرات، گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که بصورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به صورت جدی در دستور 
کار قرار گرفته و در همیـن راستـــا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سـال، توسط انگلیـس مسـدود شده بود، به طور 
قطعی وصول شــد.وی در ادامه، به اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و 
همچنین اخبار مربوط به سفر هیئت منطقه ای به تهران در این خصوص، اشــاره کرد و ضمن تایید این موضوع، افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای 
آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیئت منطقه ای به تهران نیز به منظور جمع بندی جزئیات اجرایی 
کردن این توافق صورت گرفته است.وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیـق اشاره نکرد، اما گفت: این مبلغ چندین برابر مبلغی است 

که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد. 

نقل قول روزجزئیات جدید از مذاکرات اخیـر درخصوص آزادسازی وجوه مسدودی ایران

وز عکس ر

تجدید میثاق 
فرماندهان و کارکنان 
ارتش با آرمان های 

بنیانگذار انقالب
 فرماندهان و کارکنان نیروهای چهارگانه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در آستانه 
روز ارتــش و به منظــور گرامیداشــت 
حماســه آفرینی های ارتش قهرمان با 
حضور در مرقد مطهــر بنیانگذار انقالب 
اسالمی با آرمان های امام راحل تجدید 

بیعت کردند.

کمک 7 میلیارد ریالی سران قوا به گلریزان ستاد دیه کشور
 سران قوای مجریه، قضاییه و مقننه به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در مجموع با اختصاص 
رقمی بالغ بر 7 میلیارد ریال، در ســی و پنجمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور مشارکت کردند.به 
گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، رمضان امسال حجت االسالم سید ابراهیم رییسی با اهدای 
مبلغی معادل ۵ میلیارد ریال، حجت االسالم اژه ای با اختصاص رقم یک میلیارد ریال و محمدباقر 
قالیباف نیز با واریز مبلغ یک میلیارد ریال، در راســتای آزادی محکومان جرائم غیرعمد همیار این 
نهاد حمایتی شدند.هم اکنون تعداد چهار هزار و ۴6 بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیه به دلیل 
جرائم غیرعمد در بند زندان های کشور تحمل حبس می کنند که بیشتر این زندانیان تحت حمایت 

ستاد دیه در شمار بدهکاران مالی هستند.

سوال از وزیر خارجه در مجلس اعالم وصول شد
طرح تاسیس سازمان حفاظت اطالعات قوه قضاییه و همچنین دو سوال ملی از وزیر امور خارجه 
از سوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.محمد رشیدی، عضو هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی اخیر  موارد اعالم وصولی را به شر ح زیر قرائت کرد:بر این 
اساس  ســوال ملی ســید مجتبی محفوظی، نماینده آبادان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین کمیته فنی غیر فنی برای گزینش نفرات فنی سوال 
ملی جالل محمود زاده، نماینده مهاباد از وزیر امور خارجه در خصوص دلیل عدم اعالم نظر رسمی 
درباره سدســازی بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه های مرزی دجله و ارس و همچنین علت 
عدم شفاف سازی درباره ســند ۲۵ ساله چین و ۲۰ ساله روســیه برای نمایندگان مجلس  سوال 
ملی حبیب ا... دهمرده نماینده زابل و زهک از وزیر امور خارجه در خصوص عدم انجام اقدام جدی 

درباره رودخانه های مرزی از جمله هیرمند از جمله موارد ذیل اعالم وصول این سوال بوده است.

واکنش »خطیب زاده« به هتک حرمت قرآن در سوئد
 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هتک حرمت قران کریم در یکی از شهرهای سوئد اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران آتش زدن کالم ا...مجید در شهر لینکوپینگ سوئد توسط یک عنصر 
نژادپرست و افراطی دانمارکی که به بهانه آزادی بیان تحت حمایت پلیس این کشور صورت گرفت 

را شدیدا محکوم می کند.
سعید خطیب زاده، تکرار عمدی این اقدام هتاکانه در ماه مبارک رمضان را عامل جریحه دار شدن 
احساسات مسلمانان در سوئد و در سراسر جهان دانســت و افزود: این اقدام موهن مصداق بارز 
نفرت پراکنی و مغایر با آزادی بیان بوده و می بایست توسط تمامی معتقدان به همزیستی و گفت 
وگوی بین ادیان محکوم شود.خطیب زاده تاکید کرد: ضمن پاسخگو دانستن دولت سوئد، مترصد 
واکنش فوری، شدید و صریح این کشور در برخورد با عوامل این اقدام توهین آمیز و انجام اقدامات 

روشن و عملی جهت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی هستیم.

سفیر پاکستان در تهران: 

مشتاق تعامل با ایران در باالترین سطوح هستیم
سفیر پاکستان در تهران با تشکر از پیام تبریک ابراهیم رییسی به نخست وزیر جدید پاکستان تاکید 
کرد که اســالم آباد خواهان افزایش تعامل با ایران در باالترین سطوح است.رحیم حیات قریشی 
با انتشار پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر از تبریک ابراهیم رییسی به نخست وزیر جدید 
پاکستان قدردانی کرد.وی در پیام خود نوشت: من به نمایندگی از دولت پاکستان از ابراهیم رییسی 
برای ارسال پیام تبریک به شهباز شریف در پی تصدی عنوان نخست وزیری جدید پاکستان تشکر 

و قدردانی می کنم.

کافه سیاست

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 برخی چهره های موثر 
 مجلس از ابتدا  چند وزیر

 را نمی خواستند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: هم 
اســتیضاح و هم تغییر توسط دولت کمتر از 
یک سال با هیچ عقلی ســازگار نیست، به 
دلیل اینکه به صورت عرفی یک وزیر کمتر از 
یک سال نمی تواند کارهایی که می خواسته 
را انجام دهد یا بسترهای مناسب برای کار 

خود را فراهم کند.
حســین میرزایی ، در رابطه با اینکه »برخی 
نماینــدگان مباحثی را پیرامون اســتیضاح 
تعــدادی از وزرا مطرح می کننــد و گروهی 
دیگر نیــز احتمال می دهند کــه ترمیمی از 
سوی رییس جمهور در کابینه صورت گیرد«، 
گفت: هــر دو اقدام یعنی هم اســتیضاح و 
هم تغییر توســط دولت کمتر از یک سال با 
هیچ عقلی ســازگار نیســت، به دلیل اینکه 
به صورت عرفی یک وزیر کمتر از یکســال 
نمی تواند کارهایی که می خواســته را انجام 
دهد یا بسترهای مناســب برای کار خود را 

فراهم کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به 
انگیزه های مختلف از مطرح کردن مســاله 
تغییرات کابینه اشــاره کرد و ابراز داشــت: 
ببینید چند انگیزه برای این مســائل وجود 
دارد، ما هم انتقاداتی داریــم در عین حال 
جای قدردانی و تشــکر از بعضی از رفتارها 
وجــود دارد، شــاعر می گویــد: »عیب می 
جمله چو گفتی هنرش نیز بگــو«. در عین 
حال انگیزه هــا متفاوت اســت، بعضی از 
موثران مجلــس ۲-۳ تــا از وزرا را از ابتدا 
نمی خواســتند و امروز نه به خاطر عملکرد 
سوء این ها بلکه چون از ابتدا نظرشان تامین 
نشــده و مجلس رای دیگــری خالف نظر 
این ها داده، روزانه مشــکالتی را برای وزرا 
درســت می کنند، یک گوشه از واقعیت این 
اســت.وی اضافه کرد: یک گوشــه ای هم 
نه، واقعا ســوء عملکردهایی بعضی از وزرا 
یک جاهایی داشــتند و خــب اعتراضات 

نمایندگان را به دنبال داشته است.

بین الملل
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 امتیاز  طرح اقدام ملی مسکن در اصفهان 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان اصفهان گفت: خرید و فروش امتیاز طرح اقدام 
ملی مسکن غیرقانونی و دراین زمینه دستورات قضایی برای پیگرد تخلفات احتمالی صادر شده است.
محمد محسنی افزود: از شــهروندان درخواست می شــود ضمن توجه به ابعاد حقوقی قراردادهای 
تخصیص امتیازات و آگاهی از شرایط قانونی واگذاری و احتمال سلب آن در صورت نقض تعهدات، از 
هر گونه خرید یا فروش امتیازهای تعیین شده خودداری کنند.وی تصریح کرد: به این منظور دستورات 
قضایی به ضابطان برای شناسایی و تشــکیل پرونده به منظور برخورد با دفاتر و بنگاه های امالک که 
مبادرت به خرید و فروش امتیازات طرح ملی مسکن می  کنند، صادر شده است.معاون پیشگیری از 
وقوع جرم دادستانی اصفهان افزود: این قبیل اقدامات حسب مورد و با جمع شرایط می تواند مشمول 
عناوین کیفری کالهبرداری و فروش و انتقال مال غیر باشد. سهم استان اصفهان از طرح اقدام ملی 

مسکن  ساخت ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد تعیین شده است.  

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان مطرح کرد:

الزام درج شناسه رهگیری بر  همه  کاالها
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان گفت: همه کاالها باید شناسه رهگیری داشته باشند 
و فروشندگان می توانند این شناسه را از ســامانه جامع تجارت دریافت کنند.اکبر عادل مرام  اظهار کرد: 
بحث اجرایی شدن طرح شناسه دار شــدن کمک فنر و باتری انجام شده و در استان واحد های تولیدی 
داریم که این طرح را اجرایی می کنند.وی گفت: در خصوص کمک فنر در اســتان تولید کننده کمک فنر 
نداریم و کمک فنر های موجود از استان های دیگر تامین می شود.معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت 
استان اصفهان افزود: در بحث بازرسی تیم های سازمان صمت فعال است و اخیرا برنامه های جدیدی 
برای بازرسی و برخورد با تخلف گران عملی شده است.عادل مرام معتقد است: آنچه دارای اهمیت است 
این است که واحد های عرضه کننده قبل از اینکه بازرسان به واحد آن ها مراجعه کنند، وظیفه دارند شناسه 
کاال هایی که بدون شناسه هستند را روی آن درج کنند.به گفته وی، مشموالن این طرح باید در سامانه جامع 
تجارت خودشان را معرفی کرده و از سامانه کد رهگیری را دریافت می کنند.عادل مرام گفت: فروشندگانی 

که می خواهند از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال خریداری کنند موظف به ثبت نام در سامانه هستند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل استان:

بازار موبایل راکد است
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل استان اصفهان در رابطه با میزان استقبال 
مردم نسبت به خرید موبایل گفت: تلفن همراه کاالیی اســت که در سبد اصلی خانوار قرار گرفته؛ اما 
با توجه به افزایش نسبی قیمت ها و بالتکلیفی بازارها به دلیل توقف مذاکرات، بازار در رکود قرار دارد.

اصغر میرشمشیری بااشاره به افزایش قیمت برخی از گوشــی ها اظهار کرد: با تصویب دولت برای 
تخصیص نیافتن ارز نیمایی به گوشی های باالتر از ۶۰۰ دالر، قیمت آن ها تقریبا افزایش پنج درصدی 
داشته است و به دنبال آن، قیمت ســایر تلفن های همراه در بازار افزایش یافت.وی افزود: افزایش 
قیمت تلفن همراه به دلیل اعمال قوانینی مانند رجیستری اتفاق افتاد که منبع درآمد خوبی هم برای 
دولت به محسوب می شد؛ اما با این اتفاق، ممکن است به دلیل گرانی برخی از گوشی ها مردم به سمت 
گوشی های مسافری کشش پیدا کنند و دوباره بازار ناسالم شود.رییس اتحادیه صنف فروشندگان 
و تعمیرکنندگان موبایل اســتان اصفهان در رابطه با میزان استقبال مردم نســبت به خرید موبایل 
خاطرنشان کرد: تلفن همراه کاالیی است که در سبد اصلی خانوار قرار گرفته است؛ اما با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی، افزایش نسبی قیمت ها و بالتکلیفی بازارها به دلیل توقف مذاکرات، بازار در رکود قرار 
دارد.میرشمشیری تصریح کرد: از طرفی واردکننده سردرگم است که واردات را با چه ارزی انجام دهد؛ 

از سویی نرخ دالر نابسامان بوده و فروشنده نسبت به آینده بازار نااطمینان است.

درختان سیب در سمیرم و آلوچه در غرب اصفهان، به دلیل تغییرات دمایی ناگهانی به بار ننشسته اند؛

احوال ناخوش باغ های سیب

در اوایل فصل بهار، تصاویر متاثر کننده ای  مهسا نعمتی
از برافروختــن صدها مشــعل در میان 
درختان پسته برای حفاظت محصوالت از سرمازدگی منتشر شد. سال 
هاست هوای سرد، بادهای شدید و گرامای بی موقع در فصل بهار که 
بیشتر ناشی از تغییرات اقلیمی و گرم شــدن دمای هوای اصفهان و 
خشکسالی  است، بســیاری از محصوالت باغی اصفهان را در آستانه 

نابودی قرار داده است. 
باغ های گالبی و به در غرب اصفهان قربانی خشکسالی های پی در پی 
و نبود آبیاری کافی شده اند و حاال امسال درختان سیب در سمیرم و 
باغات آلوچه هم گرفتار این تغییرات آب و هوایی خسارت بار هستند. 
امســال آلوچه ســبز های نوبرانه در بازار اصفهان به کیلویی 2۰۰ هزار 
تومان هم رسیده اســت؛ قیمت های خیره کننده که کارشناسان می 
گویند به دلیل ســرمازدگی باغات میوه اتفاق افتاده است. این سرما 
به حدی اســت که اغلب درختان آلوچه اصفهان قادر بــه تامین نیاز 

استان نخواهند بود. 
نوروزعلی اســماعیلی در خصــوص قیمت های نجومــی میوه های 

نوبرانه گفته اســت: امســال میوه های نوبرانه همانند آلوچه اصفهان 
دچار ســرمازدگی شــدند، اما ناامید نشــدیم و فقط به شهر شهریار 
امیدواریم کــه بتواند میوه بار آلوچه امســال را تامین کنــد، البته در 
شــرایط فعلی و گرانی ها میــوه های نوبرانه در ســبد هــای غذایی 
مردم بســیار کم یافت می شــوند و به نظر من ۱۰ درصــد مردم هم 
مصرف آلوچــه ندارند، چراکه قیمتش بســیار افزایــش پیدا کرده و 
 فروختن و خوردن میوه هــای نوبرانه با چنین قیمــت هایی واقعا به

 صرفه نیســت.رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان 
افزود: همچنین این قیمت ها در آینده مشــکل ســاز است؛ اما کاری 
نمی توان انجام داد، اکنون آلوچه در خرده فروشــی ها با قیمت 2۰۰ 
هزار تومان به فروش می رسد و فروشــندگان هم با قیمت ۱۶۰ هزار 

تومان می فروشند.
 به گفته این فعال، بازار میوه چشــم انداز فــروش محصوالت و میوه 
ها در بهار و تابســتان به دلیــل مطلوب نبودن وضعیــت باغات میوه 
خوب نخواهد بود. اســماعیلی اذعان داشــت: آینــده قیمت چنین 
میوه هایی برای میوه های ســردرختی همانند زردآلو و گیالس اصال 

 مطلوب نیســت، چراکه قیمت میوه های نوبرانه باعث افزایش قیمت
  میوه های ســردرختی می شــود و مــا باید انتظار داشــته باشــیم 
 میــوه هــای نوبرانــه تابســتان را هــم بــا چنیــن قیمت هایــی

 خریداری کنیم. 
وضعیت ســایر محصوالت اصفهان هم چندان خوب نیست. درختان 
سیب در سمیرم امسال به شکل بی سابقه ای گل نداده و در پاییز نباید 
منتظر محصول این منطقه باشیم. گفته می شود در سمیرم گرم شدن 
ناگهانی هوا و بادهای شدید موجب عدم گل دهی درختان شده است. 
آنگونه که کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی سمیرم گفته: گل ندادن 
یا کاهش گل دهی درختان ســیب چندین علت دارد که مهم ترین آنها 

وزش بادهای شدید و گرماست.
کیارش سامی اظهار کرد: امسال پدیده کاهش گل دهی و حتی عدم 
گل دادن درختان ســیب در باغ های متعددی در شهرستان مشاهده 
شد. این پدیده کم ســابقه علل و عوامل زیادی دارد که برخی از آنها را 
می توان اصالح و یا درمان کرد. ضمن اینکه برخی دالیل همیشــگی 
و پایدار نیستند.وی افزود: برخی ســال ها به دالیل ویژه مانند وزش 
بادهای بسیار شدیدی که در اسفند سال ۱۴۰۰ و اوایل فروردین امسال 
اتفاق افتاد، گل دهی کمتر می شود که راه درمانی هم ندارد.کارشناس 
باغبانی جهاد کشاورزی سمیرم با بیان اینکه با انجام برخی اقدامات 
می توان از این دست پدیده ها پیشگیری کرد، خاطرنشان کرد: تغذیه 
مناسب، هرس اصولی، آبیاری به موقع و گذراندن دوره سرما به تعداد 

ساعت های الزم از جمله این عوامل است.
ســامی ادامه داد: برخی عوامل دیگــری هم وجــود دارد که گاهی 
نمی شود از آن اجتناب کرد چراکه این عوامل قهری و طبیعی هستند 
که از جمله آن ها می توان به وزش باد در ســال گذشته اشاره کرد.وی 
خاطرنشان کرد: وزش باد شدید هنگام تمایزیابی اندام های زایشی 
گیاه بود که به عدم ذخیره ســازی کربوهیدرات ها در اندام های اصلی 
منجر شد و از طرفی اندام های زایشــی کربوهیدرات نیز ذخیره کافی 
برای نمو در زمستان نداشــتند و به جای گل دادن، برگ های تجمعی 

دادند.
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی سمیرم به گرمای بی سابقه در فصل 
تابستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: این عامل نیز از جمله مواردی 
است که از تمایزیابی و تشکیل اندام بارده درختان و گیاهان جلوگیری 
کرد. البته عامل »سال آوری« هم یکی از دالیل اصلی کاهش گل دهی 
در برخی باغ ها به ویژه درختان سیب گلدن بوده و درختان سیب گلدنی 

که سال گذشته بار زیادی داشتند، امسال کمتر گل داده اند.

معاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــرکل اداره راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان، گفت: فرونشست زمین 
مسئله ای بسیار فراگیر است که پایین رفتن سفره های 
آب زیرزمینی یکی از دالیل آن امحســوب می شود، 
مرکز تحقیقات مسکن و شهرســازی متولی بررسی 
فرونشست ها در کل کشور است. با توجه به حساسیت 
این مسئله تیم ویژه ای برای بررسی آن در حال تحقیق 
هستند.علیرضا قاری قرآن، اظهار کرد:  نیازمند تامین 
نقشه جامع از فرونشست در کل کشور هستیم. پس از 
تامین این نقشه مانیتورینگ انجام شده و تغییراتی که 

در آستانه بحران قرار ندارد، ترمیم خواهد شد.وی افزود: 
طرح جامع شــهر اصفهان با رویکرد نوین نخستین 
طرح کشور با رویکرد برنامه ریزی راهبردی و فضایی 
اســت که در حال تهیه اســت. این طرح از دو مرحله 
اصلی تشــکیل شــده؛ به گونه ای کــه در مرحله اول 
مسائل، نیازها و ظرفیت های شهر تحت عنوان »گزارش 
تشخیص« شناسایی می شــوند و در مرحله دوم بر 
اســاس خروجی های مرحله اول، »دســتور کارها« 
تهیه شــده و مبنای تهیه برنامه های پیشنهادی قرار 
می گیرند. در مرحله اول این طرح مسائل و مشکالت 
شهر اصفهان از چهار مسیر متمایز و البته مرتبط با هم 
مورد کاوش، بررسی و شناسایی قرار گرفته است.جمعا 
تعداد ۸۸2 مشکل در 2۹ حوزه مورد بررسی در مرحله 
اول طرح شناســایی شــد که به موضوع فرونشست 

زمین در دو حوزه موضوعی بافت فرســوده و آب و در 
قالب چهار مشــکل اولیه فرونشست تدریجی زمین 
و عدم امکان نشت یابی در بافت های فرسوده، پدیده 
فرونشست دشت و تخریب آبخوان زاینده رود، پدیده 
فرونشســت به علت تخلیه آب ها و برداشت های بی 
رویه در برخوار و عاشــق آباد، نبود طــرح و مدیریت 
جامع فرونشست زمین اشاره شده است. وی افزود: 
پهنه های اصلی و حســاس فرونشست در کل کشور 
موجود اســت. بیش از ۸۰ درصد از شهرهای استان 
طرح جامع و تفصیلی دارد؛ این تعداد تا ســال ۱۴۰۱ 
به صددرصد خواهد رسید. طرح جامع نوین اصفهان 
مرحله شــناخت را پشت سر گذاشــته و الزم است با 
همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری 

اصفهان مراحل بعدی آن انجام شود. 

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان : 

بیش از 80 درصد از شهرهای استان طرح جامع دارد

خبر  روز

آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین پروژه مسکن ساز در اردستان
فرماندار اردستان گفت: انجمن خیران مسکن ســاز شهرستان اردستان، عملیات اجرایی بزرگ ترین 
پروژه مسکن ساز شامل ۴۵۰ واحد مسکونی را آغاز کرد.حمیدرضا تاملی ، اظهار کرد: از دو سال گذشته 
تاکنون برنامه های مقدماتی پروژه مسکن کریمان شامل تهیه زمین، تعیین کاربری با هدف خانه دار 
شدن اقشار ضعیف، آسیب پذیر و فاقد مسکن در سطح شهرستان اردســتان انجام شد.وی با بیان 
اینکه شاهد آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین پروژه مسکن ساز شهرستان بودیم، افزود: انجمن خیران 
مسکن ساز در این پروژه تعداد ۴۵۰ واحد مسکونی در سه شهر اردستان، زواره و مهاباد را خواهد ساخت 
و تاکنون پروژه 22۰ واحد مسکونی شهر اردســتان با زیر بنایی حدود 2۷ هزار مترمربع و اعتباری ۶۰ 
میلیارد تومان شروع شده است و پیشرفت ۱۰ درصدی دارد.فرماندار اردستان با اشاره به آغاز عملیات 
2۴ واحد مسکونی طرح کریمان در شهر مهاباد گفت: اعتبار پروژه مهاباد حدود ۵ میلیارد تومان است 
که در حال اجرای آرماتوربندی کف قرار دارد. همچنین برای پروژه شهر زواره در حال انتخاب پیمانکار 

هستیم و امیدواریم در هفته های آینده عملیات اجرایی مسکن در این شهر آغاز شود.

جلوگیری از ورود دام عشایر به اصفهان تا 20 اردیبهشت ماه
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه تا 2۰ اردیبهشت موظفیم تا از ورود دام ها 
به مراتع استان جلوگیری کنیم، گفت: استان اصفهان نســبت به ورود عشایر و دام آنها به مراتع استان 
جلوگیری می کند، اما اگر دام گرسنه و در حال تلف شدن باشد، ناگزیر به اجازه و ورود دام عشایر به مراتع 
اصفهان هستیم.حسینعلی نریمانی درباره کوچ زودهنگام عشایر به سمت استان اصفهان، اظهار کرد: طرح 
ملی مدیریت کوچ با هدف جلوگیری از ورود زودهنگام دامداران روستایی و عشایر به مراتع در حال انجام 
است.وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد دامی ورودی به مراتع استان روستایی هستند، گفت: البته این 
دامداران زمان ورود به مراتع را به دلیل نزدیکی مراتع به روستاهای آن ها رعایت می کنند.معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی استان اصفهان همچنین با بیان اینکه ۱۵ درصد دام های ورودی به مراتع استان مربوط 
به عشایر بختیاری، قشقایی و عرب جرقویه هستند، توضیح داد: عشایر قشقایی عمدتا از سمت سمیرم 
و از استان های بوشهر، خوزستان و فارس و همچنین عشایر بختیاری از سمت خوزستان و کهگیلویه و 

چهارمحال و بختیاری وارد مراتع استان می شوند.

معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:
 افزایش طرح های کنترل سیالب

 در مناطق بیابانی اصفهان ضروری است
معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: این استان به دلیل شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی مستعد جاری شدن سیل است و بدین سبب افزایش طرح های آبخیزداری و کنترل و مهار 
سیالب در مناطق بیابانی ضروری و مستلزم تخصیص اعتبارات کافی است.ابوطالب امینی افزود:  شرایط 
مناطق خشک و نیمه خشک به گونه ای است که سیالب هایی با مدت زمان کم و با شدت باال شکل می گیرد 
و به دنبال آن تخریب مناطق پیرامونی مانند روستاها یا اراضی کشــاورزی را به همراه خواهد داشت و 
استان اصفهان نیز چنین ویژگی را دارد و تجارب و سوابق گذشته نشان می دهد که سیالب های متعددی 
در مناطق بیابانی سبب آسیب و ضرر فراوان شده است. وی تصریح کرد: کنترل و مهار اصولی سیالب ها 
از یک سو و استفاده از این منابع آبی برای تغذیه آب های زیرزمینی و سفره های زیرسطحی از طرف دیگر 
از جمله موارد با اهمیت در مناطقی مانند استان اصفهان است. معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: حتی این سیالب ها زمانی رخ می دهد که در مناطق پر بارش یک میلی 
متر بارندگی گزارش نشده؛ اما در یک منطقه بیابانی شاهد سیالب هستیم. امینی با اشاره به ورود رسوب 
به مخازن سدها به عنوان یکی از چالش های اساسی در منابع آبی اظهارداشت: ساالنه 2۵۰ میلیون تن 

خاک وارد دریاچه سدها در کشور می شود که کاهش حجم این مخازن را در پی دارد. 

کافه اقتصاد

اخبار

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر ارائه برنامه اجرایی به منظور حمایت قاطع از شرکت های دانش بنیان تصریح کرد و گفت: صنایع 
بزرگ تولیدی برای پروژه های توسعه ای خود  باید پیوستار فناوری که به تایید شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان رسیده باشد، اعالم و ارائه کنند. امیررضا نقش، 
با ارائه خط مشی حرکت ویژه علم و فناوری استان در دوره جدید، تشکیل کارگروه های تخصصی را از جمله مولفه های بنیادین این نشست عنوان و اظهار کرد: 
سند کاربردی و عملیاتی توسعه اقتصاد دانش بنیان استان و زنجیره دانش تا ثروت باید به شیوه ای کامال کارشناسی و تخصصی پیگیری، تهیه، تنظیم، تدوین و 
عملیاتی شود.وی، در ادامه بر مشخص ساختن درگاه های ارتباطی و پنجر ه های اتصال بی المللی اقتصاد دانش بنیان با قرارگاه علم و فناوری استان، تاکید کرد و 
افزود: ایجاد قرارگاه علم، فناوری و صنایع دانش بنیان می تواند، به شیوه ای شگرف زمینه ساز توسعه، پیشرفت، عمران و آبادانی روزافزون استان شود.سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به نقش تاثیرگذار دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی در رشد پایه ای اقتصاد علم و اقتصاد فناوری، اظهار کرد: 

تجاری سازی و تامین مالی شرکت های دانش بنیان از مواردی است که باید با حمایت، مساعدت و پشتیبانی حاکمیت محقق و اجرایی شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری:
صنایع بزرگ استان ملزم به همکاری با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هستند

 کارگاه آجر پزی
 در  بنگالدش

با افزایش تقاضا در صنعت 
آجر در نتیجه شهرنشــینی 
سریع و افزایش سازه های 
بتنی،کارگاه های آجر پزی 
در شهر داکا در بنگالدش  به 

وفور دیده می شود.

وز عکس ر

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:

ساخت 5 هزار  واحد 
 نیروگاه خورشیدی
 در استان اصفهان

معــاون وزیــر نیرو گفــت: پیــش بینی 
شده اســت که امســال پنج هزار نیروگاه 
خورشــیدی در ســطح اســتان اصفهان 
ســاخته شــود.محمود کمانی در حاشیه 
سفر به اصفهان با اشــاره به ضرورت قطع 
وابستگی به انرژی و درآمدهای نفت اظهار 
داشــت: همه ما می دانیم که اســتخراج 
نفــت روزی به پایان می رســد و از این رو 
باید طرح هــای جایگزین هــم در زمینه 
 تامیــن انرژی و هــم تامیــن منابع مالی

 داشته باشیم.
وی با بیان اینکه انــرژی های تجدیدپذیر 
یک راه حــل مطمئن بــرای تامین انرژی 
اســت، ابراز داشــت: اســتفاده از انرژی 
خورشــیدی با توجه به اینکــه مخاطرات 
کمتری نیز برای محیط زیست دارد، توصیه 

تمام کارشناسان این حوزه است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به مناسب بودن 
و تنوع مناطق جغرافیایی اســتان اصفهان 
برای بهــره منــدی از انرژی خورشــیدی 
تصریح کرد: این اســتان حدود ۳۰۰ روز از 
سال را بهره مند از تابش نور خورشید است 
و از ایــن رو می توان با یــک برنامه ریزی 
صحیح از ایــن نعمت خــدادادی بهترین 

بهره را برد.
وی با اشــاره به اینکه پیش بینی می کنیم 
با حمایت های انجام شــده امســال پنج 
هزار واحد نیروگاه خورشــیدی در استان 
اصفهان احداث شــود، خاطرنشــان کرد: 
تاکید دولــت بر قطع وابســتگی به انرژی 
های فسیلی اســت چراکه این انرژی ها 
هم تولیدشــان هزینه بر است و هم باعث 
آلودگی محیط زیســت می شــود.وی با 
اشاره به اینکه میزان حجم تولیدی انرژی 
خورشیدی در کشور افزون بر ۹۰۰ مگاوات 
اســت، تاکید کرد: بیش از ۱۰ هزار مگاوات 
هدف توســعه انرژی های تجدید پذیر در 

سطح کشور است.

عکس: بازار
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بارش های بهاری  نشانه های  خویی از سالی پرآب ندارد؛

تازیانه خشکسالی بر تن بام ایران

قصه کم آبــی و خشکســالی چهارمحــال و بختیاری ســر دراز دارد و 
بارش های زمســتانه و آب های روان بهاری، گویی نشانه های چندان 
خوشــی از ســال آبی پرآب ندارد.آب هایــی که اکنــون در جوی ها و 
رودخانه های اســتان چهارمحال و بختیاری خروشان است بر خالف 
تصور حاکی از پایان زودهنگام آن و ناکافی بــودن برای تامین آب در 
تابستان گرم اســت چراکه جان زمین، خود تشنه اســت و آبی برای 
بخشــیدن ندارد.این بهار، بهاری است که از اواســطش انتظار کم آبی 
 می رود و تابســتانی که پشــت ســر آن می آید نیز طبیعتا خشــک تر 
خواهد بود و آب، همچون سال های گذشــته در سرچشمه جیره بندی 
 می شــود و مانور دادن هــای گــذرا بــر روی فراوانی آب براســاس

 مشــاهده روان آب های موقتی و چشــمه ها و آبشــارهای فصلی کار 
بیهوده ای بیش نیست. 

نیاز امروز جامعه؛ اقدامات کارشناسی برای حل مسائل آبی
آب نه تنها در گذران زندگی روزمره نقش اساســی دارد که در مســائل 
اجتماعی و حتی آینده نیز اثرگذار بوده و از همین رو نمی توان از موضوعی 

که چندین دهه است مردم را دچار مشکل کرده به سادگی عبور کرد.
باید برای اســتفاده صحیح از منابع آبــی محدود تدابیــر مختلف از 

 ابعاد گوناگــون در نظر گرفته شــده و تا جــای ممکــن از پدید آمدن
  مســائل اجتماعــی و درگیــری مــردم بــا مســائل بین بخشــی 

جلوگیری شود. 
کار کارشناسی شده براساس داده های علمی و اقدامات حقیقی عملی 
نیاز امروز جامعه ما برای تامین آب مورد نیاز اســت که باید همراه با در 
نظر گرفتن چالش های بعدی آن اجرا و مردم نیز مطلع بوده و مشارکت 

صحیح داشته باشند.

بارش های امسال جبران خشکسالی نکرد
مهران چراغ پور، مدیرکل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری  اظهار 
داشت: بارش های امسال تاکنون نســبت به بلندمدت مشابه 9درصد 
کاهش داشته و در شرایط خشکسالی قرار داریم. وی افزود: آب های 
جاری در جویبارها و رودها، روان آب های ناشی از بارش های ناچیزی 
است که در زمستان داشتیم و به هیچ وجه جبران خشکسالی چندین 
ساله را نمی کند. مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مدیریت مصرف صحیح آب، بیان داشت: در اواخر فصل بهار و تابستان 
قطعا دچار کم آبی خواهیم بود و باید از منابع آبی موجود نهایت استفاده 

صحیح را داشته باشیم. 

کم آبی در راه است
مراد محمودی، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان نیز عنوان داشت: آب های موجود کنونی بیشتر به صورت فصلی 
بوده و در تابستان امســال با توجه به کمبود بارش زمســتانه و بهاره با 
کم آبی و خشکســالی مواجه خواهیم بود. وی با اشاره به تغییر بارش 
و اقلیم جهانی و به تبع آن کشور و اســتان ما ادامه داد: برای استفاده 
از آب باران که جزو آب های سطحی است، باید چاه های جذبی در کنار 
هر ســاختمان احداث شــده تا آب باران در آن فرو رفته و به آب های 
زیرزمینی تبدیل شــود. وی تصریح کرد: در گذشــته این چاه ها تحت 
عنوان چاه فاضالب در کنار هر ســاختمانی احداث می شد و آسیبی به 
فونداسیون ساختمان وارد نمی کرد االن هم باید این گونه چاه ها برای 
جذب روان آب ها حفر شــود، اما متاسفانه بســیاری از مشترکین آب 
باران را روانه شــبکه فاضالب می کنند که از حوضه آبی خارج شده و به 
علت افزایش حجم آب تصفیه خانه به این بخش نیز آسیب  جدی وارد 
می شود. محمودی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر 
پیگیر اجرای طرح مذکور است ، گفت: پس از انجام مراحل قانونی این 
طرح اجرا خواهد شــد که کمک بزرگی به احیای آب های زیرزمینی و 

کاهش خشکسالی خواهد بود.

 پرداخت 380 میلیارد ریال تسهیالت گردشگری
 در چهارمحال و بختیاری 

معاون گردشگری، ســرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۳۸۰ میلیارد ریال تســهیالت برای اجرای طرح های بخش 
گردشگری در این استان پرداخت شد.فرجام سمیعی تاکید کرد: این میزان تسهیالت برای اجرای ۷۴۷ 
طرح از محل اشتغال روستایی، تبصره ۱۸ و صندوق توسعه ملی به متقاضیان واجدشرایط پرداخت شد 
و زمینه اشتغال مستقیم یک هزار و ۶۶9 نفر را فراهم کرده است.وی افزود: سال گذشته مجوز ایجاد ۱۶ 
طرح با اشتغال زایی مستقیم ۱9۳ نفر فراهم، وسعت ۱۷۳ هزار و 9۰۳ متر مربع و زیربنای ۱۳ هزار و ۸۲۳ 
متر مربع شامل هتل و هتل آپارتمان، اردوگاه گردشگری، اقامتگاه بوم گردی، سفره خانه سنتی و اقامتگاه 
سنتی با ســرمایه گذاری ۶۲۵ میلیارد و ۴۸9 میلیون ریال در استان صادر شد.سمیعی تصریح کرد: در 
سال ۱۴۰۰ همچنین موافقت اصولی برای راه اندازی ۳9 طرح با اشتغال زایی مستقیم ۴۲۸ نفر فراهم 
شد، وسعت ۷9۲ هزار و ۴۲9 متر مربع و زیربنای بیش از ۱۵۵ هزار متر مربع شامل هتل و هتل آپارتمان، 
اردوگاه گردشگری، اقامتگاه بوم گردی، سفره خانه سنتی، مرکز تفریحی و سرگرمی و مجتمع گردشگری 
با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۳۳۲ میلیارد و 9۳۴ میلیون ریال در استان صادر شد است.وی با اشاره به نظارت 
بر ۲۳ طرح در حال ساخت دارای مجوز بخش گردشگری از ســال های قبل در استان یادآور شد: برای 
اجرای این طرح ها تاکنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

 

 5 طرح برای تامین آب شرب پایدار چهارمحال و بختیاری 
در دستور کار قرار گرفت

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، تامین آب پایدار را از 
مهم ترین برنامه های این استان عنوان کرد و گفت: در همین راستا اجرای پنج طرح در دستور کار قرار 
گرفته است.محسن حسین میرزایی افزود: تکمیل سد باباحیدر یکی از مهم ترین برنامه های استان 
برای تامین آب پایدار است که با بهره برداری از آن آب شرب تعدادی از شهرها و روستاهای پایین دست 
این سد تامین می شود.وی ادامه داد: تکمیل سد گهرو و شبکه آبرسانی آن از دیگر برنامه های مهم استان 
است که در دستور کار قرار دارد.به گفته سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری، تامین اعتبار برای اجرای سد بیدکان و اجرای شبکه آبرسانی این سد، اجرای سد آقبالغ و 
بخش بلداجی به همراه شبکه آبرسانی و انتقال آب از سد خرسان از دیگر طرح های موردنظر برای تامین 
آب شرب پایدار برای مردم استان است.حسین میرزایی، بدون اینکه موعد بهره برداری از این طرح ها را 
اعالم کند، خاطرنشان کرد: به مردم استان اطمینان خاطر می دهیم با پیگیری مسئوالن این پنج طرح 

به مرحله اجرایی برسد و هدیه ای از طرف نظام برای مردم استان باشد.
 

 یک واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری
 به چرخه تولید بازگشت

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: یک واحد تولیدکننده ظروف یک بارمصرف گیاهی 
در شهرک صنعتی سفیددشــت اســتان که پیش از این تعطیل بود به چرخه تولید بازگشت.سجاد 
رستمی با اعالم این خبر افزود: بازسازی این کارخانه از سال ۱۳99 با افزون بر ۸۰ میلیارد ریال آغاز شد 
و هم اکنون با اشتغال مستقیم ۱۵ نفر توانایی تولید ساالنه ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع ظروف یک بار مصرف 
را دارد.وی با اشاره به قابلیت استفاده این ظروف در دستگاه های تند پز الکتریکی گفت: مواد اولیه این 
ظروف از آرد ذرت است و پس از استفاده، در مدت ۶ تا 9 ماه تجزیه می شود.رییس سازمان صمت 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای توسعه این کارخانه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
و ۱۰۰ میلیارد ریال آورده شخصی هزینه شده است و با بهره برداری از بخش توسعه ای این کارخانه، 

تولید محصول به چهار هزار تن در سال افزایش و برای ۶۰ نفر اشتغال زایی می شود.

اخبار

کار کارشناسی شده براساس داده های علمی و 
اقدامات حقیقی عملی نیاز امروز جامعه ما برای 
تامین آب مورد نیاز است که باید همراه با در نظر 
گرفتن چالش های بعدی آن اجرا و مردم نیز مطلع 

بوده و مشارکت صحیح داشته باشند

بام ایران
م

سنی
: ت

س
عک

تحدید حدود اختصاصی
1/123 شــماره نامــه : 140185602024000554-1401/01/21 نظــر به 
اینکه به موجب رای شــماره 3088  مــورخ 1400/10/02 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت جنوب اصفهان ششــدانگ یکبــاب خانه پالک  
4483/5003 مجزی شــده از 108 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
94/88 متر مربع به نام مرتضی شــاوردی شــهرکی فرزند محمد مفروز گردیده 
و تاکنون تحدید حدود نگردیده اســت لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
 تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
 در روز دوشــنبه مــورخ 1401/02/26 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
 و به عمل خواهد آمد و بــه موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
و مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس 
تحدید حــدود و فقــط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معتــرض طبق ماده 
86  آئین نامــه قانون ثبت بایــد از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره، ظرف 
یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصــالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتــی ارائه نماید، درغیــر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت را دریافــت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت 
 بدون توجــه به اعتــراض عملیات ثبتــی را با رعایــت مقررات ادامــه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/29  م الف: 1300695 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

1/124 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 53  فرعي از 8  اصلي واقع 
در رباط نعلبند  گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایگان به نام علی اکبر شهیدی فرزند جواد  
در جریان ثبت مي باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز چهارشنبه 
مورخ 1401/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام مي گردد 
لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار مي گردد که در روز و 

ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدي تا 30 روز اعتراض 
پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده 
واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایســتي توسط معترض 
ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایي صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/29 م الف: 1303639 

محمد سلماني رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصي

1/125 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 23  فرعي از 8  اصلي واقع 
در رباط نعلبند  گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایــگان به نام  محمد علی گنجی فرزند 
حاجی آقا در جریان ثبت مي باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبــرده  تحدید حدود پالک فوق در روز 
شنبه مورخ 1401/02/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
 صورت مصادف شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام 
مي گردد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مي گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدي تا 30 روز 
اعتراض پذیرفته خواهد شــد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضــوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایســتي 
توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم 
 دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایي صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/29 
م الف: 1303631 محمد سلماني رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصي

1/126 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 50  فرعي از 8  اصلي واقع 
در رباط نعلبند  گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایگان به نام  شــهربانو ابراهیمی فرزند 
غالمرضا و سایر شرکا  در جریان ثبت مي باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک 
بنا به دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحدید حدود پالک 
فوق در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از 
 تعطیلي انجام مي گردد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 
تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایستي 
توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم 
 دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایي صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/29 
م الف: 1303659 محمد سلماني رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصي

1/127 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 36  فرعي از 8  اصلي واقع 
در رباط نعلبند  گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایگان به نام  شــهربانو ابراهیمی فرزند 
غالمرضا و سایر شرکا  در جریان ثبت مي باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک 
بنا به دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحدید حدود پالک 
فوق در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از 
 تعطیلي انجام مي گردد لذا به موجب این آگهي به کلیه  مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 
تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایستي 
توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم 
 دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایي صورت گیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/29 
م الف: 1303646 محمد سلماني رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپایگان 
فقدان سند مالکیت

1/128 شماره نامه: 140185602015000150- 1401/01/23  خانم بیگم انتظام 
سیاه تن فرزند علی اکبر   با ارائه گواهی حصر وراثت مرحومه زهرا مهدی پور اصلی  

مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک 18824 فرعی 
از 582-  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که به نام خانم زهرا مهدی پور اصلی 
ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده است و در حال حاضر سند مالکیت پالک 
فوق الذکر نزد احدی از وراث به نام احمد پابوسی می باشد که طی اخطاریه شماره 
11491 مورخ 1400/12/05 به نامبرده اخطار گردید که ظرف مدت 10 روز نسبت 
به تحویل سند مالکیت مزبور به این اداره اقدام نمایند. لیکن طبق گواهی دبیرخانه، 
تاکنون سند مالکیت مزبور تحویل این اداره نگردیده لذا با توجه به مراتب فوق و در 
اجرای تبصره 3 ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود و 
چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی سند مالکیت پالک فوق را تســلیم این اداره ننماید، سند مالکیت وراث 
متوفی با رعایت کلیه مقررات قانونی و وفق تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
صادر و تسلیم خواهد شد.  م الف: 1301605 مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

1/129 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک شماره  
1201 فرعی از 445 اصلی واقع در بخش 16 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمدعلی غفوریان جزی فرزند اسماعیل و شــرکاء  در جریان ثبت است و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 1401/02/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 و 56 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یکماه از تاریخ  تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.   

تاریخ انتشار : 1401/01/29 
م الــف : 1304167  محمدرضا بیکیــان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان برخوار

  فرمانده ســپاه حضرت قمربنی هاشم )ع( گفت: 
۲۸۳ مســکن مددجویی و یک هزار و ۲۵٠ پروژه 
محرومیت زدایــی، غســالخانه و... تحویــل داده 

می شود. 
ســردار علی محمد اکبری در آیین اختتامیه ۲۸۳ 
واحد مســکن مددجویی و یک هــزار و ۲۵٠ پروژه 
محرومیت  زدایی اظهارکرد: از مهم ترین رسالت های 
ســپاه توجه بــه محرومیت زدایــی،  مردم یاری و 
مردم داری اســت و به تعبیر فرمانده سپاه،  »سپاه 
مکمل کار دولت هاســت« بنابراین هرکجا که الزم 

باشد بچه های جهادی ورود می کنند.
 وی با اشاره به اینکه به مناسبت میالد امام حسن 
)ع(  آیین اختتامیه اقدامات ارزشمندی که در این 
استان با تعامل سپاه و بسیج و سایر ادارات صورت 
گرفته برگزار می شــود، تصریح کرد:  در این راســتا 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی به صورت 
مســتقیم  و منابع طبیعی و آبخیــزداری،  محیط 
زیست،  جهاد کشاورزی،  بنیاد مسکن و... به صورت 

غیرمستقیم نقش داشتند. 
سردار اکبری یادآور شد:  ۲۸۳ مسکن مددجویی 
و یــک هــزار و ۲۵٠ پــروژه محرومیت زدایــی، 
غســالخانه و... تحویــل داده می شــود. فرمانده 
ســپاه حضرت قمربنی هاشــم )ع(  چهارمحال و 

بختیاری اضافه کرد:  رســم ســپاه حضور در آیین 
های کلنگ زنی نیست و معتقد است باید طرح ها 
سریعا افتتاح شــوند ؛اما کلنگ زنی ۴٠٠ مسکن و 
 ۱۵ کارگاه اشــتغال زایی کوچک زودبــازده را نیز در

 برنامه داریم.
 وی بیان داشــت: همچنین توزیع بیش از ۱۵ هزار 
بسته معیشــتی به یمن میالد کریم اهل بیت )ع( 
در شهرستان های ده گانـــه توزیع از دیگر برنامه ها 
بود، از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون ۴۶٠ میلیارد 
تومان کمک در قالب کمک های مومنانه جمع آوری 

و در بین نیازمندان توزیع شده است.
 ســردار اکبری ادامه داد: عالوه بر این ۳۵٠ سری 

جهیزیه نیز در بین نیازمندان توزیع شد.

سرپرست شــهرداری شــهرکرد گفت: در راستای 
ســاماندهی دستفروشــان، وانت بارهای سیار و 
جلوگیری از سدمعبر کسبه در سطح شهر دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان حمایــت الزم را به 
عمل خواهد آورد و طبــق قانون با متخلفان برخورد 

می شود.
لصــادق نجفــی در جلســه ســاماندهی  عبدا
دستفروشان و رفع مشکالت سدمعبر در سطح شهر 
گفت: متاسفانه برخی از کسبه حقوق شهروندی را 
رعایت نکرده و تمام اجناس خود را در پیاده رو قرار 
داده اند. وی اظهارداشــت: باید با مغازه  دارانی که 

نسبت به رعایت حقوق شــهروندی به ویژه حقوق 
معلولین و نابینایــان بی تفاوت هســتند، برخورد 

قانونی شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دادستان مرکز استان 
در موارد الزم با شهرداری شهرکرد همکاری می کند، 
افزود: وانت بارهای ســیار فروش میوه و... توسط 
شــهرداری شناسایی و پس از دســتورات قضایی 
برخورد الزم صورت می پذیرد و در موضوع سدمعبر، 
ضمن تکریم افراد با قاطعیت و اقتدار و در چارچوب 

قانون عمل خواهیم کرد.
سرپرست شهرداری شــهرکرد بیان کرد: برخورد با 
هرگونه ســدمعبر و تابلوهایی کــه ایجاد مزاحمت 
از سوی اصناف باشــد ابتدا به صورت اخطار انجام 

می شود و در صورت عدم توجه به این تذکر، ماموران 
شهرداری نســبت به جمع آوری اجناس این افراد 
اقــدام می کننــد و در مراحل بعدی مغــازه پلمب 

می شود.
نجفی خاطرنشــان کرد: بازارچه های محلی میوه 
و تره بار باید به اندازه ای توســعه پیدا کنند که همه 
دستفروشــان و وانت بارهای ســیار در بازارچه ها 

مستقر شوند.
وی از مغازه دارها و کسبه خواست نسبت به رعایت 
حقوق شــهروندی همکاری داشــته و نســبت به 
ایمن ســازی پیاده روها برای عابریــن اقدام کنند 
تا با تعامل بتوانیم محیطی آرام برای شــهروندان 

مهیا سازیم.

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

   تحویل 283 مسکن مددجویی
 و بیش از یک هزار پروژه محرومیت زدایی

سرپرست شهرداری شهرکرد مطرح کرد:

 حمایت دادستان برای برخورد
 با سدمعبر کنندگان در شهرکرد
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 مهلت ثبت نام در آزمون های ورودی مدارس سمپاد
 تمدید شد

 با صدور اطالعیه ای، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از تمدید 
مجدد مهلت ثبت نام در آزمون های ورودی پایه های هفتم و دهم مدارس اســتعدادهای درخشان تا 
۲۹ فروردین)امروز( خبر داد.در  اطالعیه این وزارتخانه آمده است: بنا به درخواست های مکرر اولیای 
دانش آموزان مبنی بر تمدید مجدد مهلت ثبت نام، به اطالع می رســاند مهلت ثبت نام در آزمون های 
ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سامانه azmoon.medu.ir تا پایان  امروز  تمدید شد.بر 
اساس دستورالعمل ابالغی ثبت نام این آزمون، تمام فرآیندها، اعم از ثبت نام اینترنتی داوطلبان، صدور 
اقالم پیش از آزمون، چاپ، بسته بندی و ارسال دفترچه های سواالت بر اساس حوزه بندی، تصحیح 
پاسخ برگ ها، اعالم نتایج و پاسخگویی به درخواست های تجدید نظر، به صورت ستادی و متمرکز انجام 
و مسئولیت برگزاری دقیق و مطلوب این آزمون ها در استان بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش است.

آزمون ورودی پایه هفتم، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه و آزمون تکمیل ظرفیت پایه 
دهم، رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۷ خردادماه برگزار می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی:

کمبود انسولین در اصفهان صحت ندارد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: انسولین در اصفهان موجود است و در این 
زمینه مشکلی وجود ندارد و ذخیره خوبی در استان برای انسولین انجام شده است.محمود اعتباری، 
در پاسخ به این سوال که آیا کمبود انسولین در اصفهان صحت دارد، اظهار داشت: انسولین در اصفهان 
موجود است و در این زمینه مشــکلی وجود ندارد.وی با بیان اینکه فقط یک برند خاص از انسولین 
کمبود داشت که برطرف شد، افزود: اغلب قلم های انسولین در اصفهان موجود است و ذخیره خوبی در 
استان برای انسولین انجام شده است.اعتباری با بیان اینکه داروخانه های مشخصی در اصفهان اقدام 
به توزیع انسولین می کنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، گفت: خود بیماران دیابتی نیز فهرست 
داروخانه ها را دارند و مراجعه و انسولین را دریافت می کنند.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بیان کرد: در استان اصفهان ۱۸۰ داروخانه انسولین توزیع می کنند و اگر بیماری برای دریافت 
انسولین با مشکل روبه رو شد، با شــماره تلفن ۱۹۰ سازمان غذا و دارو تماس بگیرد تا محل هایی که 

انسولین توزیع می شود را به اطالع بیمار برساند.

 پرداخت 15 میلیارد ریال تسهیالت کارآفرینی
 به زندانیان اصفهانی

مدیر بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان گفت: ۱۵ میلیارد ریال تســهیالت بانکی سال گذشته به 
کارآفرینان زندان در استان اصفهان پرداخت شد که امسال نیز این روند ادامه دارد.محمدرضا نطنزی 
اظهار کرد: هم اینک ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان در زندان های استان اصفهان مشغول کار هستند و 
دستمزد دریافت می کنند.مددجویان زندان تحت آموزش های فنی و اشتغال قرار دارند به گونه ای که 
بسیاری از این افراد به استاد کار ماهر تبدیل شده اند و به دیگر افراد آموزش هایی را ارائه می دهند و یا 
پس از آزادی، بیرون زندان مشغول کار و حرفه شده اند.به گفته وی، این اقدام از بازگشت افراد به زندان 
و بروز مشکالت اجتماعی جلوگیری می کند.نطنزی به همکاری کارآفرینان و صاحبان حرفه در استان 
اصفهان با زندان ها پرداخت و گفت: این افراد  با ایجاد کارگاه در زندان و یا ایجاد فرصت شغلی در بیرون، 
برای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان همکاری کردند.ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور نیز بسته های حمایتی برای کارآفرینان در داخل زندان پیش بینی کرده که همت و اراده آنان را 
برای چنین سرمایه گذاری هایی افزایش داده است.مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان افزود: ۷۵ کارگاه 

اشتغال زایی در زندان های استان اصفهان توسط صاحبان مشاغل ایجاد شده است.

معاون تعزیرات حکومتی در اصفهان  اظهار داشته که افزایش قیمت  دارو به صورت خودسرانه انجام می شود؛

از رنجی که می بریم

گرانی دارو در کشور هر چند از اواخر سال  پریسا سعادت
گذشته آغاز شد؛ اما در هفته های سپری 
شده از ســال جدید رشد قیمت ها سرســام آور بوده است. گفته می 
شود قیمت های دارو های خارجی و تولید داخل از ۱۰ تا ۶۰ درصد باالتر 
رفته است. هر چند مسئوالن امر می گویند حذف دالر 4۲۰۰ ربطی به 
افزایش قیمت ها ندارد؛ اما نمی توان منکر تاثیر گذاری این اقدام بر 
بازاری شد که بخش زیادی از مواد اولیه و کاالهای عرضه شده در آن 
وارداتی است. مسئوالن می گویند قیمت دارو در کشور و به تبع آن در 
استان اصفهان خودسرانه صورت گرفته است از جمله معاون تعزیرات 
حکومتی کــه در جریــان معارفه رییــس جدید ســازمان تعزیرات 
حکومتی اصفهان ســخنرانی می کرد با اشاره به اینکه در زمان حاضر 
دلیلی برای گرانی دارو نیست، اذعان کرد : افزایش خودسرانه قیمت 

دارو، سوء استفاده از شرایط موجود است. 
محمدعلی اسفنانی افزود: دولت در تالش است که کاالهای اساسی 
و دارو را که متاثر از شرایط جهانی است، با اختصاص ارز  ویژه تامین 
کند که شاهد گرانی آنها هم نباشیم.وی ادامه داد: اینکه فردی عنوان 

کرده است  ارز ترجیحی در مورد دارو هم حذف می شود ،باوجود اینکه 
دولت هنوز چنین چیزی را اعالم نکرده و خالف آن را اعالم می کند، به 
طور قطع خالف قانون است و باید با آن برخورد تعزیراتی شود.معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات ســازمان تعزیرات حکومتی 
اظهار داشت: شعب تجدید نظر مربوط به کاالها و خدمات و بهداشت 
و درمان در استان ها وجود دارد و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد.

وی خاطرنشــان کرد: شــعبه تجدید نظر مربوط به قاچاق کاال و ارز 
مدتی در استان ها و از جمله اصفهان هم دایر بود؛ اما سیاست گذاری 
کلی مبنی بر این قرار گرفت که تمام شــعب رسیدگی کننده به عنوان 
تجدید نظر قاچاق در تهران مستقر شــود و به همین دلیل این شعب 
 به تهران منتقل شــد و امیدواریم که تعلل و یا تاخیری در رســیدگی

 انجام نشود.
با وجــود  این اظهــارات اما اخیــرا معاون غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان افزایش قیمت داروها را نتیجه طبیعی تغییرات 
ارزی سال های گذشته دانسته اســت. به گفته وی، دو سال پیش، 
ارز برخی اقالم دارویی از ترجیحی به نیمایــی تغییر یافت و افزایش 

قیمت ها مربوط به دو ســال گذشته اســت؛ تغییرات اتفاق افتاده در 
دولت سیزدهم شــامل اقالم دارویی اندکی است.محمود اعتباری با  
بیان اینکه افزایش قیمت ها مربوط به دو ســال گذشته است، افزود: 
البته در دولت ســیزدهم نیز تغییراتی پیرامون داروها رخ داده است، 

اما شامل اقالم دارویی اندکی می شود.
وی بــا بیــان اینکه مذاکــرات در حــال انجام اســت تا براســاس 
سیاست های دولت و سازمان غذا و دارو، تمام تغییر قیمت ها توسط 
بیمه ها جبران شود، خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو و بیمه ها در 
حال آماده کردن زیرساخت ها برای اعمال قیمت ها و کاهش پرداخت 
از جیب مردم هســتند تا هماهنگی ها به ســرعت انجام شود و مردم 

کمترین مشکل را داشته باشند.
نکته مهم اما این اســت که با گران شــدن دارو و درمان حاال بیمه ها 
هم از زیر بار تحمل هزینه های دارویی شانه خالی می کنند و هر روز 
شاهد خروج بخشی از داروها از چتر حمایتی بیمه ها هستیم، هر چند 
دولت وعده هایی برای ثبات قیمت ها در بازار می دهد و گرانی را بدون 
دلیل می خواند؛ اما کارشناسان در بازار آزاد می گویند گرانی فعلی بازار 
دارو نتیجه اقدامات دولت در سال گذشته است و با توجه به تغییرات 
موجود برای امســال باید منتظر گرانی های بیشتر باشیم. با توجه به 
کســری بودجه قابل توجه دولت بیمه ها هر روز داروهای بیشتری را 
از لیست خارج می کنند و در برابر بدقولی پرداخت حق بیمه، پزشکان 
و داروخانه های بیشتری حاضر به دریافت نسخ بیمه ای نیستند در 
این میان تامین اجتماعی که بار درمانی قشــر کارگــر را بر عهده دارد 
جزو پایین ترین ســطح پرداختی های بیمه قرار دارد و همین عاملی 
شــده تا بخش دارو کفه سنگین ســبد هزینه های کارگری را به خود 
اختصاص دهد. موضوع وقتی ســخت تر می شود که بیماران خاص 
برای تامین داروها با سطح حمایتی بیمه ای اندکی دست به گریبان 
باشند.درواقع کسی پاســخگوی خانواده های دارای بیمار سرطانی، 

پروانه ای، دیابت و ... نیست. 
بارها نیز این خانواده ها مقابل مجلس تجمع کرده اند، ولی هیچ نتیجه 
ای دریافت نکرده اند. از سوی دیگر داروهای این بیماران سقف ثابتی 
ندارد و هر داروخانه ای به جز داروخانه هــالل احمر ، هزینه متفاوتی 
را برای آن طلب می کند و این تنها  زمانی اســت که داروخانه آن دارو 
را داشته باشد، چرا که این روزها زیاد می شــنویم، این دارو به دلیل 

تحریم ها در بازار موجود نیست. 

با مسئولان جامعه

سرپرســت روابط عمومــی اداره کل انتقال خون 
اســتان اصفهان گفت: در شــب های قدر ساعات 
کاری مراکز اهدای خون بیشــتر شــده و در شب 
های نوزدهم و بیست و سوم از ساعت ۸ تا ساعت 
یک بامداد و شب بیست و یکم تا ساعت دو بامداد 
فعالیت خواهد شد.فرشته آرامش اظهار کرد: مراکز 
اهدای خون در ماه مبارک رمضان از ساعت هشت 

تا دوازده دایر اســت و شــهروندان می توانند برای 
اهدای خون مراجعه کنند.سرپرست روابط عمومی 
اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: پزشک 
مرکز، مراجعه کنندگان را معاینه و مشاوره می کند، 
فشار بدن شــان را چک می کند و در صورت صالح 
دید پزشک مرکز، خون گیری انجام می شود؛ مرکز 
اهدای خون هرروز و هرســاعت استریل می شود 
همچنین فاصله اجتماعی بیــن مراجعه کنندگان 
رعایت شــده و مراجعه کنندگان باید ماســک زده 
باشند و در صورت نداشتن ماســک، از طرف مرکز 
ماســک در اختیارشــان قرار می دهیم.وی افزود: 

در شب های قدر ســاعات کاری مراکز اهدای خون 
بیشتر شده و در شب های نوزدهم و بیست و سوم از 
ساعت ۸ تا ساعت یک بامداد و شب بیست و یکم تا 
ساعت دو بامداد فعالیت خواهد شد.آرامش ادامه 
داد: ذخیره خونی اســتان اصفهان تا ۲4 فروردین 
در شهرستان اصفهان ۷ و در استان ۸ روز است که 
حاکی از شــرایط مطلوب در اصفهان است.فرشته 
آرامش با دعوت مردم بــرای اهدای خون در مراکز 
بیان کرد: در حال حاضر ذخیره گروه خونی o منفی 
در استان با کمبود روبه رو است و نیاز بیشتری برای 

اهدای خون این گروه خونی وجود دارد.

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبر داد: 

 کبود ذخیره گروه خونی o منفی

ضیافت افطاری 
در حرم حضرت 
معصومه)س(

خادمان حــرم مطهر حضرت 
فاطمــه معصومــه )س( به 
مناســبت والدت امام حسن 
مجتبی)ع( با برپایی ســفره 
افطــاری، میزبان زائــران و 

مجاوران حرم بودند.

طرح مقابله با خرده فروشان موادمخدر آغاز شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از آغاز طرح مقابله با خرده فروشان موادمخدر درمناطق حاشیه ای 
شهرستان های استان به منظور افزایش امنیت، رضایتمندی مردم و کاهش توزیع مواد مخدر خبر 
داد. سردار محمدرضا میرحیدری افزود: در مرحله نخست به منظور اجرای طرح پاک سازی نقاط 
آلوده،  ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدرشهرســتان برخوار با مشارکت کالنتری ها و پلیس های 
تخصصی، موفق به شناسایی چهار پاتوق توزیع و مصرف مواد مخدر شدند.وی اظهار داشت: در این 
عملیات ماموران ضمن دستگیری ۱۹نفر از ســوداگران مرگ و معتادان سارق، در بازرسی از محل 
مقادیری بیش از یک کیلو و ۷۹۰ گرم انواع مواد مخدر و ۳۰ عدد شیشــه پایپ آماده عرضه  کشف 
کردند.رییس پلیس استان اصفهان با بیان اینکه پلیس همواره مبارزه با موادمخدر را به عنوان یک 
اصل در اولویت برنامه های خود قرار داده اســت ، گفت: در استان هم با اشراف اطالعاتی و تعاملی 
که با سایر دستگاه های امنیتی وجود دارد در سال جاری موفق تر از ســال گذشته این مهم دنبال 
می شود.وی با یادآوری اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ باند قاچاق مواد افیونی توسط ماموران 
فرماندهی انتظامی استان شناسایی و منهدم شــدند ،گفت: برنامه مقابله با توزیع کنندگان خرد 
موادمخدر امسال با جدیت بیشتر و متفاوت تر از سال گذشته اجرا می شود.سردار میرحیدری افزود: 
از این باندها در مجموع یک تن و 4۰۰ کیلو موادمخدر شــامل یک تن و ۲۳۰ کیلوگرم تریاک و ۱۷۰ 
کیلوگرم حشیش کشف و پنج دستگاه خودرو شامل یک دستگاه کامیونت و چهار دستگاه خودروی 

سواری پژو توقیف شده است.

  برقراری بیش از 4 میلیون تماس
 با مرکز فوریت های پلیس در سال گذشته

سرپرست معاونت عملیات انتظامی استان اصفهان گفت: ســال گذشته بیش از 4 میلیون و ۲۰۰ 
هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گرفته شــده است.ســرهنگ محمد دالوند اظهار کرد: 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مصادف با ســالروز والدت امام علی )ع( در ۲۰ مهرماه ۱۳۷۹ با هدف 
خدمت رسانی سریع و به موقع به مردم و همچنین تسهیل در امورات مردم راه اندازی شد و اثر های 
ارزشمندی در پیشگیری از ناهنجاری ها و مقابله با جرائم به همراه داشت، در این راستا مردم نیز به 
وسیله تبلیغات صورت گرفته آشنایی کاملی با مرکز فوریت های پلیس پیدا کردند.وی افزود: روزانه 
بیش از ۱۱ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ انجام شده به گونه ای که در هر دقیقه ۸ تماس 
با این مرکز گرفته می شود. در ســال ۱4۰۰ بیش از 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ گرفته شده که بیش از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تماس عملیاتی بوده و به تفکیک ۵۵ درصد 
مشاوره، راهنمایی و ارشاد، 4۰ درصد عملیاتی و ۵ درصد مزاحمت و غیرقابل رسیدگی بود.سرهنگ 
دالوند گفت: مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ سریع ترین و راحت ترین پل ارتباطی میان مردم و نیروی 
انتظامی به شمار می رود، از این رو از شهروندان خواســتاریم که از هرگونه تماس غیر اظطراری و 
همچنین ایجاد مزاحمت خودداری کنند و تماس با این مرکز را برای سایر افرادی که نیاز فوری به 

مرکز فوریت های پلیس دارند، راحت سازند.

کشف 200 کیلوگرم شیشه در  اردستان 
فرماندار اردســتان گفت: با رصد اطالعاتی و اشــراف ســربازان گمنام امام زمان)عج( شهرستان 
اردســتان، ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدرصنعتی از نوع شیشــه در محور ترانزیتی شناســایی و کشف 
شد.حمیدرضا تاملی اظهار کرد: با رصد اطالعاتی و اشراف سربازان گمنام امام زمان)عج( شهرستان 
اردستان یک محموله ســنگین مواد مخدرصنعتی در یک علمیات پیچیده اطالعاتی با هماهنگی 
مقامات قضایی در محور ترانزیتی شناسایی و کشف شد.وی افزود: این محموله که در یک کامیون 
به طور ماهرانه جاسازی شده بود، شامل ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه بوده که با هوشیاری 

سربازان گمنام امام زمان)عج( کشف و ضبط شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس دادگستری اصفهان:

تشریفات اداری به 
اهداف سازمان تعزیرات 

حکومتی ضربه می زند
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان 
گفت: تشریفات، فرآیند و مسائل اداری 
به اهــداف تعزیــرات حکومتــی ضربه 
می زنــد و از تحقــق کامل اهــداف این 

سازمان جلوگیری می کند.
اســدا... جعفری اظهار کرد:  ســازمان 
تعزیرات حکومتی در خط مقدم برخورد 
بــا اخاللگــران در بخش احتــکار، گران 
فروشی، توزیع خارج از شــبکه و توزیع 

خارج از تعرفه قرار دارد.
وی افــزود: مبــارزه بــا فســاد و فقر از 
آرمان های بزرگ انقالب اسالمی است که 
مولفه های تاثیرگذار در تحقق این آرمان 
شامل شــکوفایی اســتعدادها، تقویت 
بنیه های موجود و انجام کار های ایجابی 
از یک ســو و مبارزه تمام قد با مفاســد، 
رانت، احتکار، زراندوزی و اخالل در نظام 
اقتصادی از سوی دیگر است.تحقق این 
امر مســتلزم این اســت که نگاه واحد و 
جدی در این حوزه وجود داشــته باشــد 
و موانع تحقق آن شناســایی و آســیب 
شناســی شــود و به طور جدی، قاطع و 

فراگیر با آن ها برخورد شود.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان 
ادامــه داد: امــروز بایــد بــه مجموعه 
استانداری به عنوان نماینده عالی دولت 
و مجموعــه دولت کوچک در هر اســتان 
که بودجه، امکانات و نیرو ها را در اختیار 
دارد بنگریم و نباید به صورت بخشــی و 
جزیره ای به مســئله نــگاه کنیم.به گفته 
وی، برای مقابله با متخلفان باید تدبیر و 
تصمیم جدی گرفته و متعاقب آن اقدام 
جدی تر انجام شــود که دادگستری کل 
اصفهان آمادگی الزم را دارد تا حتی فراتر 
از وظایف قانونی خود و در هر کجا که الزم 
باشــد با تمام ظرفیت به میــدان بیاید، 
همچنان که در دوره های گذشــته نیز این 

کار انجام شده است.

مدیر عامل یک شرکت فناور و عضو انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان از راه اندازی گلخانه کشت گیاه کارال در اصفهان خبر داد.غالمحسین نصوحی گفت: 
کارال، گیاهی یک ساله از خانواده کدوئیان و بومی مناطق گرمسیری کشور های آسیای شرقی با ظاهری شبیه به خیار با سطحی کنگره دار و همانند پوست سوسمار 
و دارای طعم تلخ مزه است که تمام قسمت های این گیاه شامل ریشه، ســاقه، برگ، میوه و بذر آن مصارف غذایی و دارویی فراوان دارد.در ایران به علت تلخی 
میوه، تازه خوری آن با استقبال روبه رو نیست و بنا براهمیت خواص غذایی و دارویی این گیاه و اصالح الگوی ذائقه آحاد جامعه و برای سالمتی بیشتر، اکنون 
توانسته ایم با فراهم کردن شرایط اقلیم اســتوایی مورد نیاز، تولید این گیاه را درگلخانه به سرانجام برسانیم.وی افزود: گرمای تابستان بهترین زمان کشت این 
گیاه است که توانسته ایم این محصول را در گلخانه کشت دهیم.نصوحی گفت: این محصول درمانی برای دیابت است که این گیاه در کشور های آسیای شرقی و 
آمریکای مرکزی به عنوان یک نوع سبزیجات خوراکی و یک گیاه دارویی در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت استفاده می شود، از این رو در صدد تولید 
این گیاه برآمدیم.وی یکی از خواص گیاه کارال را وجود مقدار زیادی ویتامین ث در آن دانست و گفت: همچنین نوع دیگری از آن سرشار از ویتامین آ است. ارزش 
دارویی کارال برای تنظیم و کنترل دیابت و مبارزه با بیماری ها، موجب شده تا توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب کند. به تازگی  بذر یکی از ارقام کارال از 
هندوستان وارد ایران شده و برای مصارف دارویی کشت شده است و می توان گفت تولید کارال در مناطق گرمسیری ایران مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

و بوشهر امکان دارد و امیدواریم کشت این گیاه که در درمان دیابت بسیار موثر واقع شده است، با موفقیت انجام شود .

کشت گیاه کارال و تولید پودر گیاهی برای درمان دیابت در اصفهان

عکس: تسنیم



طالیی پوشان اصفهانی برای بازگشت به روند موفقیت باید شکست مقابل التعاون را به دست فراموشی بسپارند.روز بد سپاهان 
مقابل التعاون در شرایطی رقم خورد که تقریبا هیچ یک از بازیکنان این تیم نتوانستند نمایشی در خور داشته باشند؛ در 
همان ابتدا گولسیانی سر خورد تا عزت پورقاز مجبور به خطا شود؛ خطایی که اگر انجام نمی شد و حتی اگر منجر به 
گل هم می شد برای سپاهان بهتر بود. در خط دروازه هم رشید مظاهری روز خوبی نداشت و یک بار هم با اشتباهی 
که داشت، می توانست منجر به گلی بادآورده برای لوئیس، مهاجم التعاون شود. داستان در خط میانی و خط 
هجومی نیز برای سپاهان که محمدرضا حسینی را به دلیل ده نفره شدن خیلی زود از دست داده بود، بهتر نبود 
تا شب تلخی در ورزشگاه ملک عبدا... برای سپاهانی ها رقم بخورد.با این حال نتیجه این مسابقه هر چه که 
باشد، سپاهان همچنان سه بازی دیگر پیش رو دارد و در صورت پیروزی مقابل التعاون می تواند به شرایط 
خود در جدول رده بندی سر و سامان ببخشد. این مربی و شاگردانش حاال باید از نظر روحی خودشان را برای 
سه بازی باقی مانده ریکاوری کنند و در تمرین به جای چهره های عبوس و ناراحت، چهره ای خندان داشته 

باشند؛ مانند خنده امیدوارکننده ای که در آخرین تمرین سپاهان در چهره دانیال اسماعیلی فر دیده می شود.

»دانیال«چهرهمتفاوتتمرینطالییپوشان
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اتفاقعجیبدرتمرینپاریسنژرمن
مدافع پاری ســن ژرمن به خاطر چند دقیقه تاخیر با برخورد عجیبی از ســوی باشــگاه مواجه 
شد.به نقل از اکیپ، پاری سن ژرمن خود را آماده بازی حساس برابر مارسی در هفته سی و دوم 

رقابت های لیگ فرانسه می کند.
در تمرین اخیر پاری سن ژرمن یک اتفاق عجیب رخ داد. کورزاوا مدافع باتجربه تیم پاریسی ۱۵ 
دقیقه دیر به تمرین رســید. او که خود را به جلوی در ورزشگاه رساند درخواست حضور در تمرین 
را کرد؛ اما کســی در را به روی او باز نکرد و به همین خاطر مجبور شد که محل تمرین را ترک کند.

کورزاوا یکی از بازیکنانی اســت که در دوران پوچتینو کمتر فرصت بازی به او رســیده است و به 
احتمال خیلی زیاد تیم پاریسی را در تابستان ترک کند.پاری سن ژرمن با ۷۱ امتیاز در صدر جدول 
رده بندی رقابت های لیگ فرانسه قرار دارد این درحالی اســت که مارسی نزدیک ترین تعقیب 

کننده تیم با ۵۹ امتیاز در رده دوم است.

جایزهنوبلشخصیتمیرسدبهکاپیتان»نوبل«
کاپیتان وفادار تیم فوتبال وستهم پس از پایان بازی مقابل لیون و صعود به نیمه نهایی لیگ اروپا 
به تمیز کردن رختکن تیمش پرداخت.تیم فوتبال وســتهم پنجشــنبه هفته گذشته موفق شد با 
برتری سه بر صفر مقابل لیون به نیمه نهایی لیگ اروپا صعود کند. وستهمی ها پس از پایان بازی 
برای این صعود، جشــن دیوانه واری در رختکن برپا کردند. پس از پایان این جشن مارک نوبل 
کاپیتان ۳۴ ساله وســتهم که به عنوان یکی از نمادهای وفاداری در فوتبال انگلستان و جهان به 
شمار می رود، به تمیز کردن رختکن پرداخت و نشــان داد که اسطوره و الگوی مناسبی برای تیم 

وستهم است.
این بازیکن که از سال ۲۰۰۴ تا کنون در تیم وستهم حاضر دارد، در پایان فصل بازنشسته می شود، 
پیش از این هم اعالم کــرده بود که برای احترام به کارکنان ورزشــگاه، همیشــه رختکن را تمیز 

می کند.    

فقطیکنفرعزاداردرگذشت»رینکون«نیست!
پسر فردی رینکون، بازیکن ســابق و فقید رئال مادرید به شــایعاتی که درباره درگیری پدرش و 
خامس  رودریگز وجود داشــته واکنش نشــان داد. چندین حکایت و جزئیات در مورد زندگی 
ورزشی و شخصی فردی رینکون، هافبک سابق رئال مادرید، پس از درگذشت وی در ۱۳ آوریل، 

منتشر شده است.
پس از بازنشستگی از فوتبال، رینکون در تلویزیون و رادیو کارشناس شد. او به دلیل نظرات قوی 
اما اغلب دقیقش محبوبیت زیادی در بین طرفداران به دست آورد. رینکون اخیرا از تیم ملی کلمبیا 
به دلیل نتایج آنها در زمین و عملکرد برخی بازیکنان خاص، از جمله خامس رودریگز، انتقاد کرده 
بود. شــایعاتی در مورد درگیری بین این دو نفر وجود دارد، اما فردی استیون، پسر رینکون، روز 
پنجشنبه هنگام صحبت با رسانه ها وضعیت را در این باره روشن کرد. او گفت: »مشکل در تفسیر 
این مسئله بوده است. او هرگز نمی خواست به نام خود یا دیگران آسیب برساند. چیزهایی را می 
دید که خوب پیش نمی رفت و دوست نداشت، اما هرگز به قصد دست کم گرفتن کسی نبود. این 
مسائل ما را دچار مشکل کرد و به او گفتیم هی بابا، دست از این کار بردار، زیرا به دردسر می افتی. 

او در جواب گفت چرا وقتی راست می گویم این حرف ها را نزنم.« 
بعد از این که کلمبیا نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۲ راه یابد، خامس چیزی در صفحات رسانه های 
اجتماعی خود منتشر نکرده است. کسانی هســتند که معتقدند بازیکن سابق رئال مادرید هرگز 
نمی تواند بر انتقادات غلبه کند، برخی دیگر فکر می کنند که او به سادگی آن را نادیده گرفته است 

و برخی دیگر مطمئن هستند که او هنوز تحت تاثیر حذف قرار دارد.

سکوتی که نگران کننده است؛

فدراسیون قجری!

تغییر و تحوالت اخیر در فدراسیون فوتبال  مرتضییعقوبی
و وجود جریان های مختلف برای گرفتن 
عنان اختیار ایــن مجموعه، می تواند تیم ملی فوتبال ایران را در ســال 
منتهی به جام جهانی از مسیر درست خود خارج کند و تبعات غیرقابل 
جبرانی را هم به دنبال داشــته باشــد.تیم ملی فوتبال ایران در یکی از 
حساس ترین برهه های تاریخی قبل از حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
با شرایط نه چندان مساعد مدیریتی در فدراسیون فوتبال رو به رو است؛ 
به نحوی که در این روزها که تیم ملی نیازمند ســازماندهی و تعیین و 
تکلیف اردوها و دیدارهای تدارکاتی است، هر کسی ساز خود را در این 
فدراسیون می زند و نقل و قول های مختلفی از ارکان فدراسیون خارج 
می شود. فدراسیونی که به نظر نفرین شده است، چراکه این فدراسیون 
نتوانسته در بیش از یک دهه گذشته روی آرامش به خود ببیند.  میرشاد 
ماجدی که به شکلی عجیب و غیرمنتظره در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
و در پی عزل موقت شــهاب الدین عزیزی خادم به سرپرســتی این 
فدراسیون رســید، از آن زمان تاکنون و در شرایطی که انتظار می رفت با 
استراتژی قوی و ورزشــی و نگاه فوتبالی خود پای به عرصه مدیریت 
فدراسیون بگذارد و در این دوره گذار فوتبال ایران را از دره  عمیق مشکالت 
عبور دهد، اما به نظر می رسد او نیز راه مدیران پرحاشیه گذشته فوتبال 

را در پیش گرفته و به جای تمرکز بر مشــکالت فوتبال، حضور در برخی 
محافل بی اهمیت ورزشــی و در عوض دوری از رســانه ها و مردم را در 
دستور کار قرار داده است.تعیین اســتراتژی برای درآمدزایی، اجرای 
برنامه هــای تیم ملی در ســال منتهی بــه جام جهانــی، جلوگیری از 
بحران های جدید از طریق تعامل با دولت، کاهش اختالفات درونی در 
فدراســیون و یک پارچه کردن مدیران برای اجرای برنامه های مدنظر 
می توانست از جمله اقدامات انجام شده از سوی ماجدی و تیم همکار 
او در این فدراسیون باشد؛ اما در عوض متاسفانه در فدراسیون فوتبال 
شاهد سوءمدیریت و جنگ قدرت و البی های متضادی هستیم که تنها 
هدف آن منافع فردی است.سکوت ماجدی در ماجراهای بازی ایران و 
لبنان، قدرت گرفتن برخی از اعضای مجمع و جریان سازی برای اتفاقات 
ناخوشــایند در ماه های آینده و نقــل قول های متناقــض در ارتباط با 
بازی های تیم ملی از مسائلی است که در این مدت  بارها خودنمایی کرده 
است.جالب ترین این موضوع جایی اســت میرشاد ماجدی به عنوان 
سرپرست فدراسیون فوتبال از اظهارات دبیرکل در ارتباط با انجام بازی 
تیم ملی با برزیل یا آرژانتین اظهار بی اطالعی می کند، دبیرکلی که باید 

زیر نظر او فعالیت کند!
به نظر می رســد این روزها عمــده فعالیت ماجدی به دیــدار با برخی 

دوستان)!( می گذرد. سرپرستی که از رسانه ها گریزان است و با چراغ 
خاموش و بدون هیچ بازخورد اجرایی، سکاندار فوتبال ایران شده است.
در دومین ماه از مدیریت ماجدی در این فدراسیون، روند مدیریتی به 
سمت و سویی رفته که به نظر می رسد فدراسیون فوتبال چندین و چند 
آقا باال سر دارد و ماجدی هم برخالف رؤســای قبلی، برای عبور از این 
برهه، ظاهرا هیچ اعتراضی نســبت به مدیریت هــای چندگانه ندارد تا 
شاید کسی دلگیر  نشود و برنامه های احتمالی چیده شده نیز خدشه دار 
نشود.حال و روز کنونی فدراسیون فوتبال بی شباهت به حکومت های 
قاجاری نیست که در پی ضعف شــاهان زمانه، افراد مختلف داخلی و 
خارجی، امور مملکت را در اختیار می گرفتند و در نهایت شــاهد تجزیه 
کشــور و زوال روز افزون دولت های مختل بودیــم. قطعا ادامه چنین 
وضعیتی در فدراســیون فوتبال به خصوص در مقطــع کنونی که ایران 
باید با قدرت برای جام جهانی آماده شــود، می توانــد فجایع غیرقابل 

پیش بینی را، آن هم در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ خلق کند.
امید اســت که وزارت ورزش و دلســوزان منافع ملی برای فدراسیون 
فوتبال و آینده آن هوشیار عمل کنند تا فدراسیونی که مدیریت آن کمتر 
از یک وزارتخانه نیست بعد از سال ها تشنج و درگیری در ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ 

به آرامش برسد. 

سوژه  روز

»عزیزیخادم«شکایتکرد!
رییس عزل شده فدراسیون فوتبال با شکایت از اعضای هیئت رییسه این فدراسیون برکناری خود را 
غیرقانونی خواند.شهاب الدین عزیزی خادم با ثبت شکایت خود از اعضای هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال، روند برکناری و عزل خود را طبق قوانین موجود غیرقانونی دانست.بر اساس بند ۲ ماده ۳۷ 
در زمان برکناری و عزل رییس فدراسیون می بایست مدارک و مستندات الزم و مرتبط ارائه شود که 
این مسئله در مورد شهاب الدین عزیزی خادم رعایت نشد و وی به همین دلیل روند برکناری خود را 
غیرقانونی خوانده است. با توجه به روند غیرقانونی برکناری رییس وقت فدراسیون فوتبال، عزیزی 
خادم در نشست آخر خود با اعضای هیئت رییسه و به نشانه اعتراض جلسه را ترک و اکنون شکایت 
خود از اعضای هیئت رییسه فدراســیون فوتبال را به کمیته اخالق ارائه کرده است. این شکایت در 

کمیته اخالق ثبت و اعالم وصول شده است.
 

پایانکار»صالحیامیری«درکمیتهملیالمپیک؟
»فرهیختگان« نوشت: مجمع کمیته ملی المپیک روز ۱۷ اسفندماه سال گذشته برگزار شد که یکی 
از مهم  ترین تصمیمات آن تعویق انتخابات این کمیته از بهار به بعد از بازی های آسیایی بود که اوایل 
مهرماه به پایان می رســد. به این ترتیب با مجوزی که مجمع این کمیته به امیررضا صالحی امیری  
داد، وی  حداقل تا مهرماه همچنان بر مسند ریاست باقی خواهد ماند مگر اینکه در این مدت اتفاقات 
دیگری رقم بخورد. طبق اطالعاتی که به »فرهیختگان« رســیده است، اســنادی در اختیار ما قرار 
گرفته که نشان می دهد درخواست صالحی امیری برای تمدید ماموریت او از نهاد ریاست جمهوری 
به کمیته ملی المپیک مورد موافقت قرار نگرفته و او از روز اول اردیبهشــت سال جاری)پنجشنبه 
این هفته( ماموریتش به پایان می رسد و باید تکلیف پست سازمانی خود را مشخص کند. برخی 
تحرکات اخیر در کمیته ملی المپیک نشــانه هایی از تمایل او برای ماندن در این جایگاه و متقاعد 

کردن اعضای مجمع برای ادامه حضورش به عنوان رییس دارد.
 

ازاستعفاهای»یحیی«جوکمیسازند
بهروز رهبری فرد، بازیکن سال های نه چندان دور پرسپولیس گفت: یحیی نباید با هر اتفاقی استعفا 
دهد. خودش می داند که این موضــوع چقدر تاثیر منفی روی تیم می گذارد. اصال مگر قرار اســت 
همیشه یک تیم قهرمان شود؟ پرسپولیس پنج سال قهرمان شده، حاال این فصل اصال پنجم شود. 
باید بروند کار کنند تا نقاط ضعف برطرف شود. این دوران برای بارسلونا، رئال و چلسی هم پیش آمده 
است. همین منچستر بعد از فرگوسن هنوز نتوانســته در لیگ قهرمان شود. در واقع فوتبال همین 
است. بزرگ ترهای تیم هم باید در این شرایط بزرگی کرده و تیم را کنترل کنند. برای یحیی هم خوب 
نیست که برای این استعفا هایش جوک بسازند. االن شرایط فرق کرده و مثل گذشته نیست که در 

یک محله فقط یک خانه تلفن داشته باشد، االن خیلی باید مراقب رفتارهای مان باشیم.
 

قطعی؛ایران-نیوزلندپشتدرهایبسته
اولین بازی دوستانه تیم ملی ایران در راه آماده سازی برای جام جهانی قطعی شد.بعد از انجام قرعه 
کشی جام جهانی ۲۰۲۲ تیم های حاضر حریفان خود را شناختند. تیم های حاضر با توجه به تعداد 
کم فیفا دی های پیش رو تا جام، برگزاری تورنمنت های قاره ای در طول این مدت و نداشتن اردوی 
قبل از مسابقات، با مشکالت بسیاری در راه آماده سازی مواجه هستند.یکی از دغدغه های تیم های 
حاضر در جام جهانی، برگزاری بازی های دوستانه در فرصت های محدود با بهترین گزینه هاست. در 
حالی که طی هفته های اخیر نام های بسیاری همچون برزیل و آرژانتین به عنوان حریفان دوستانه 
احتمالی تیم ملی مطرح شده بودند، دبیرکل فدراســیون فوتبال از قطعی شدن دیدار دوستانه با 

نیوزلند خبر داد.

مستطیل سبز

چالش جدید آبی ها در مسیر قهرمانی؛

سرمربیحاشیهدرستکن!
فرهاد مجیدی، ســرمربی آبی ها در کنفرانس 
پس از بازی با نســاجی مازنــدران اظهاراتی را 
علیه یک پیشکســوت داوری مطــرح کرد که 
حاشــیه های جدیدی برای استقالل به وجود 
آورد. اظهارات مجیدی با واکنش تند و عجیب 
علی خسروی و دوستانش همراه بود در حالی 
که مجیدی اسمی از شــخص مد نظر نبرده و 
با کدهایــی او را معرفی کرده بــود؛ اما واکنش 
خسروی همه ظن و گمان ها را به سوی او برد. 
واکنش عجیب خســروی و دوستانش باعث 
شکایت باشگاه استقالل از آن ها شد و در ادامه 
هم برخی رســانه ها از شــکایت کمیته داوران 
علیه فرهاد مجیدی خبر دادند. البته این خبر از 
سوی عضو کمیته انضباطی تایید نشد و حسین 
عبداللهی، عضو کمیته انضباطی در واکنش به 
شکایت کمیته داوران از سرمربی استقالل به این 
کمیته گفت: »در جریان این موضوع نیستم و از 
طریق رسانه ها چنین قضیه ای را شنیده ام. البته 
احتمال دارد کمیته اخالق به بحث ورود کند.« 
پیرو این ماجرا مصطفی آجورلــو، مدیرعامل 
باشگاه استقالل ضمن اعالم حمایت از سرمربی 
تیمش پیشنهاد تشــکیل کارگروه ویژه  داوری 
را برای شــش هفته پایانی لیــگ داد و تاکید 
کرد:» توهین کنندگان به مجیدی نباید داوران 
را چینش کنند.« مدیرعامل باشــگاه استقالل 
فقط به پیشنهاد تشــکیل کارگروه ویژه داوری 
بسنده نکرد و طی نامه ای خطاب به سرپرست 
فدراســیون فوتبال، مراتب اعتراض و نگرانی 
این باشــگاه را از روند داوری هــای چند هفته 
گذشته اعالم کرد.مشخص بود که این پیشنهاد 
و اظهارات مدیرعامل باشگاه استقالل با واکنش 
هایی از ســوی کمیته داوران و دپارتمان داوری 
مواجه خواهد شــد و زنــگ اول را در این باره 
خداداد افشــاریان ،رییس کمیتــه داوران به 
صدا در آورد و در واکنش به پیشنهاد مدیرعامل 
باشگاه استقالل گفت:»آقای آجورلو باید بداند 
که ما کار خودمان را بلد هستیم تا حق به حق دار 
برسد و تیم ها کمتر دچار چالش داوری شوند. 
اجازه نمی دهیم هیچ باشــگاهی در کار کمیته 
داوران دخالت کند همان طور که خودمان در کار 

باشگاه ها دخالت نمی کنیم.«

حال و روز کنونی فدراسیون فوتبال بی شباهت به 
حکومت های قاجاری نیست که در پی ضعف شاهان 
زمانه، افراد مختلف داخلی و خارجی، امور مملکت را 
در اختیار می گرفتند و در نهایت شاهد تجزیه کشور و 

زوال روز افزون دولت های مختل بودیم

فوتبال جهان

وز عکس ر

چهرهمتفاوترییس
سابقفدراسیونفوتبال

علیرضا کفاشــیان با چهــره ای تازه در 
مراســم افطاری فدراســیون حضور 
داشت.شامگاه شــنبه در یک ضیافت 
افطاری چهره های شناخته شده و مهم 
تاریخ فوتبال ایران دور هم جمع شدند. 
در این مراسم، علی کفاشیان در حالی 
مقابل دوربین ها قرار گرفت که الغرتر 
از همیشه و شــاید به وزنی رسیده بود 
که در دوران جوانی در آن قرار داشت و 

ورزش می کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری 
از شــهروندان در پوشــش فروش بلیت مسابقات و 
تورهای جام جهانی قطر هشــدار داد.سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی با بیان اینکه کالهبرداران و مجرمان 
سایبری از هر فرصتی برای کالهبرداری و سوءاستفاده 
از مردم اقدام می کنند، گفت: با نزدیک شــدن به ایام 
جام جهانی فوتبال قطر و افزایش خبرها در مورد آن، 
ممکن است برخی از شــهروندان با توجه به مجاورت 
محل برگزاری این دیدارها قصد داشــته باشند که به 
کشور قطر سفر کنند. افراد ســودجو نیز از این عالقه 
با خبر بوده و در همین راســتا هرچه به زمان برگزاری 
مسابقات نزدیکتر شویم، بیشتر اقدام به درج تبلیغات 

با موضوع فروش بلیت  دیدارها یا سفر به قطر خواهند 
کرد.وی با بیان اینکه کالهبرداران با استفاده از عناوین 
جلب توجه کننده مانند بلیت ارزان، ســفر ارزان و ... 
سعی در هدایت کاربران به صفحات خود دارند، افزود:  
افراد ســودجویان  کاربران را به بهانــه خرید بلیت به 
صفحات جعلی فیشینگ هدایت کرده و در آنجا اقدام 
به سرقت اطالعات بانکی آنان و برداشت غیر مجاز از 
حساب شــان کنند.رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
ادامه داد:  همچنین این احتمال وجود دارد که مجرمان 
سایبری کاربران را به لینک های آلوده هدایت کرده و از 
طریق بدافزارها اقدام به سوءاستفاده از اطالعات داخل 
گوشــی آنان کنند که در این شــرایط احتمال سرقت 

اطالعات هویتی کاربران نیز وجود دارد.گودرزی درباره 
شیوه دیگر مجرمان سایبری اظهارکرد:  در مواردی نیز 
ممکن است مجرمان اقدام به فروش بلیت یا تورهای 
سفر به کشور قطر کنند، اما در واقع این بلیت ها  و تورها 
خیالی یا جعلی بوده و در نهایت به دلیل آنکه اصالت 
ندارند امکان تماشای دیدار یا سفر به کشور قطر برای 

خریدار از دست می رود .

باجامجهانی،سرتانکالهنرود
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محدودیت سرویس دهی اتوبوسرانی اصفهان در  روز  ارتش

معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: امروز  به مناسبت روز ارتش 
از چهارراه فرایبورگ تا گلستان شهدا برای انجام رژه مسدود می شود و تردد اتوبوسی در این محدوده 

نخواهیم داشت.
امیرحسن رضازاده با اشاره به مسدود شدن برخی از معابر به مناسبت روز ارتش، اظهار کرد: از ساعت 
۶:۳۰ تا ۱۰ صبح امروز، از چهارراه فرایبورگ مســیر غرب به شرق به سمت گلستان شهدا مسدود و 
مسیر جایگزین خط یک تندرو اتوبوسرانی )خیابان سعادت آباد، شیخ صدوق شمالی، شیخ مفید، 
خیابان آیت ا... ارباب، چهارراه سپهساالر یا قائم مقام، امام سجاد، بزرگمهر و ادامه مسیر تا ترمینال 
باقوشخانه( باز است.وی تصریح کرد: همچنین مسیر شرق به غرب خط یک اتوبوسرانی تا ساعت 
۸ صبح از سمت زیرگذر باز و در صورت ترافیک ســنگین، مسیر مذکور نیز مسدود می شود. معاون 
هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه خط دوم اتوبوسرانی )خط 
۸۰( از سمت صفه تا چهارراه فرایبورگ مسدود است، ادامه داد: مسیر جدید اتوبوس از سمت مصلی، 
شیخ مفید، آیت ا... ارباب، سپهســاالر، کنارگذر بزرگراه همت، پل غدیر، آبشار دوم و ادامه مسیر به 

سمت ملک شهر باز است.
 

محدودیت های ترافیکی روز ارتش در اصفهان اعالم شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از محدودیت های ترافیکی ۲۹ فروردین)امروز(، روز ارتش 
در این کالن شــهر خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمــدی در جمع اصحاب رســانه در خصوص 
محدودیت های ترافیکی ۲۹ فروردین، روز ارتش در اصفهان اظهار داشــت: ضمن تبریک میالد با 
سعادت امام حسن مجتبی )ع( و روز ارتش جمهوری اسالمی ایران به دالورمردان ارتش و تقدیر 
و تشکر از همشهریان به پاس همکاری همیشگی در مراســم های مختلف در راستای هرچه بهتر 
برگزار شدن مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش محدودیت ها تردد و ممنوعیت های 
توقف  از ساعت یک بامداد لغایت پایان مراسم، توقف هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان فرایبورگ، 
خیابان فیض، ضلع شــمالی و جنوبی خیابان آزادگان و خیابان امام سجاد )ع( و دورتادور میدان 

بسیج ممنوع است.
 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: از ســاعت ۶ صبح امروز ، تردد هرگونه وســیله 
نقلیه از تقاطع های آزادی- فرایبورگ، شیخ صدوق- ســعادت آباد، فرایبورگ- سعادت آباد، امام 
سجاد )ع(- ســپه ســاالر، فیض خیابان  آیت ا... حاج آقا رحیم ارباب به ســمت میدان بسیج و 
 گلستان معطر شهدا و همچنین تمام خروجی های بزرگراه شــهید همت به سمت گلستان شهدا 

ممنوع است.

 ویژه برنامه »مهمان شهر« و »جشنواره تمام آسمانی«
 در منطقه 11 اجرا می شود

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: اداره فرهنگی و اجتماعی این منطقه ویژه برنامه مهمان 
شهر و جشنواره تمام آسمانی را برگزار می کند.حسن محمدحســینی  با بیان اینکه اداره فرهنگی 
و اجتماعی منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ویژه برنامه مهمان شهر و جشنواره تمام آسمانی را برگزار 
می کند، اظهار کرد: این برنامه که از ســاعت ۱۸:۳۰ روز دوشــنبه )امروز( در بوستان شهاب محله 
لیمجیر برگزار می شــود، پس از گســتردن ســفره های افطاری و داوری و کارشناســی سفره ها، 
برگزیدگان انتخاب می شوند.وی تصریح کرد: در جشنواره تمام آسمانی مالک های داوری سفره های 
افطاری، زیباترین، سالم ترین و ساده ترین سفره افطار اســت.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: برای ویژه برنامه مهمان شــهر نیز که ساعت ۲۱ برگزار می شــود، محفل قرآنی، تالوت 
قرآن، تواشیح و سرود حضور چهره های قرآنی و حافظ، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز برندگان 

برنامه ریزی شده است.

ترافیک اصفهان و گرهی که روز به روز بسته تر و پیچیده تر می شود؛

شهر را چشم زدیم!

با افزایش تعداد خودروها، به مرور خیابان های بیشتری در شهرها احداث 
شــد و چراغ های راهنمایی و رانندگی افزایش یافت. این شرایط تا جایی 
ادامه یافت که مسئوالن شهری مجبور شــدند در داخل محدوده شهری 
بزرگراه احداث کنند، اما این اقدامات بی نتیجه بود و نتوانســت گره های 
ترافیکی شــهر را به صورت کامل باز کند به طوری که این روزها ترافیک به 
یکی از مباحث چالش برانگیز تبدیل شده و مشکالت زیادی را برای تردد 
شهروندان در شهرهای بزرگی همچون اصفهان ایجاد کرده است.این سوال 
مطرح است که آیا زیرســاخت ها به خوبی فراهم شده، ناوگان حمل ونقل 
عمومی توسعه مطلوب پیدا کرده اســت و باز هم شهروندان رغبت زیادی 
به اســتفاده از خودروی شــخصی دارند؟ قطعا نقص هایی وجود دارد که 
مردم تمایل دارند به جای اتوبوس، مترو و تاکسی از خودرو استفاده کنند.

اختصاص ۷0 درصد بودجه ساالنه شــهرداری برای زیرساخت های 
حمل ونقلی

حمید آقایی، مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهــان می گوید: توســعه حمل ونقل تنها معطوف به زیرســاخت های 
حمل ونقلی نیســت، بلکه این امر باید همزمان با توسعه حوزه های دیگر 
همچون حوزه شهرسازی همراه باشد.وی ادامه می دهد: شهرداری همه 
ساله ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه خود را صرف زیرساخت های حمل ونقل همچون 
شبکه معابر، خطوط مترو و ناوگان اتوبوسرانی می کند این در حالی است 

که عالوه بر این موارد باید به شهرسازی نیز توجه شود.مدیرکل امور اجرایی 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: ناوگان 
اتوبوسرانی با ۱۰۰ خط حدود ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس فعال دارد که در صدد 
هستیم این تعداد تا ۱۲۰۰ دستگاه افزایش پیدا کند، اما برای این افزایش 
حدود ۵۰۰ دستگاهی ناوگان اتوبوسرانی، به بودجه کافی نیاز داریم.وی با 
بیان اینکه خط یک مترو اصفهان راه اندازی شده و در حال سرویس دهی 
به شــهروندان اســت، اضافه کرد: عملیات عمرانی احداث خط دو مترو 
و ایســتگاه های آن نیز در حال انجام اســت.آقایی با بیان اینکه در حوزه 
حمل ونقل زیرساخت ها به مرور توسعه پیدا می کند، تصریح می کند: به طور 
مثال در مطالعات حمل ونقل که هرساله انجام می شود، تاکید شده است 
که این مطالعات باید با سایر موارد همچون موضوعات حمل ونقل و ترافیک 
همخوانی داشته باشد.وی اظهار می کند: یکی از مشکالت ترافیکی، احداث 
مجموعه های تجاری در کنار بزرگراه هاست، زیرا بدون آنکه دسترسی مجزا 

برای آنها در نظر گرفته شود بر ترافیک بزرگراه می افزاید.

مهندسان ترافیک وقف کنترل ترافیک شوند
غالمرضا شــیران، کارشناس ارشــد حمل ونقل شــهری در خصوص زیر 
ســاخت های الزم برای کنترل ترافیک شــهری می گوید: اگر برای ایجاد 
یک زندگی و یک شهر قابل زیست درون شهرها تالش می کنیم، ترافیک 
یکی از موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم و راهکاری علمی، منطقی و 

مقرون به صرفه در نظر گرفته شود، زیرا مردم روزانه برای رسیدن به مقاصد 
خود باید در این شــبکه قرار گیرند.وی با بیان اینکــه عوامل مهمی برای 
داشتن مدیریت و کنترل ترافیک مناسب و تردد روان در شهر موثر است، 
می افزاید: باید استانداردها و قوانین مربوط به هدایت و کنترل ترافیک را به 
خوبی درک و اجرا کنیم و بدانیم کجا، چه ابزاری باید وارد کار شود؛ بنابراین 
ابزار کنترل ترافیک مثل چراغ های راهنمایی، خط کشــی، تابلوها و همه 
ابزارهای هوشمند کنترل ترافیک باید هوشمندانه و به موقع در محل و زمان 
مناسب استفاده شود.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه می دهد: اگر 
مشکالت ترافیکی همچون خط کشی غلط، ناتوانی چراغ های راهنمایی در 
تشخیص حجم ترافیک و اولویت بندی تقاطع ها دچار مشکل شود باید ابزار 
کنترل، هوشمندانه شناخته و استفاده شود.این  کارشناس ارشد حمل ونقل 
شــهری تصریح می کند: برای کنتــرل ترافیک وجود مهندســان به روز، 
فرهیخته، عالقه مند و با اراده اهمیت بسیاری دارد تا بتوانند برای مشکالت 
شهروندان چاره اندیشی کنند؛ مهندسان ترافیک و مدیران حمل ونقل باید 
خودشان را به صورت شبانه روزی وقف کنترل ترافیک کنند، نباید به صورت 
کارمندان اداری در محل کار حضور داشــته باشــند زیرا کنترل ترافیک در 

ساعات غیر اداری با چالش های بیشتری روبه رو است.

زیرساخت های حمل ونقل عمومی اصفهان کامل نیست

هادی کریمی، مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان نیز می گوید: 
پس از تعطیالت نوروز با حجم زیادی از تاخیر و ترافیک در شــبکه معابر 
شهر روبه رو هستیم؛ طبق مقایسه انجام شده، ترافیک این روزهای شهر 
با یک روز عادی در ســال ۱۳۹۸ و شرایط قبل از شــیوع ویروس کرونا که 
مدارس و دانشگاه ها به صورت تمام وقت با تمام ظرفیت فعالیت داشتند 
و سفرهای تحصیلی به صورت کامل در حال انجام بود، صبح ها ۱۳۰ درصد 
و ظهرها در زمان برگشت سفرهای تحصیلی به منزل، ۸۵ درصد افزایش 
داشته است.وی با بیان اینکه سفرهای درون شهری عصرگاهی در مقایسه 
با آبان ماه ســال ۱۳۹۸ با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان کمتر 
شده اســت، می افزاید: در حال حاضر ترافیک عصرگاهی در شهر اصفهان 
۲۸ درصد کاهش یافته است.مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
با اشــاره به افزایش ترافیک معابر شهر با توجه به ســفرهای تحصیلی، 
خاطرنشان می کند: یکی از دالیل ترافیک سنگین، انجام سفرهای تحصیلی 
دانش آموزان توسط والدین است که بی شک با فعالیت بیشتر شرکت های 
حمل ونقل دانش آموزی و ســرویس دهی به آنها از حجم ترافیک معابر 
کاسته خواهد شد.وی با تاکید بر تاثیرگذاری استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی از جمله اتوبوس و مترو برای انجام ســفرهای درون شــهری در 
کاهش ترافیک، ادامه می دهد: شهروندان با نصب نرم افزار ترافیک آنالین 
از طریق نقشه ترافیک اصفهان یا اپلیکیشن بازار، می توانند مسیرهایی که 
امکان استفاده ترکیبی اتوبوس و مترو در آن وجود دارد را مشاهده و از آن 
استفاده کنند.کریمی با بیان اینکه زیرساخت های حمل ونقل عمومی در 
شهر اصفهان کامل نیست، اضافه می کند: هنوز زیرساخت های اطالع رسانی 

و هوشمندسازی تکمیل نشده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان گفت: ســاختمان درمانگاه شــهرداری بر 
مبنای شــاخص های اعالمی دفتر فنــی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بازطراحی شده است.

سعید ابراهیمی در بازدید از ساختمان اداره بهداشت 
و ســالمت و درمانگاه کارکنان شــهرداری واقع در 
ابتدای خیابان طیب، اظهار کرد: درمانگاه شهرداری 

اصفهان طی ســه دهه به کارکنان و خادمان شــهر 
سرویس دهی می کند؛ از این رو نیاز بود تا ساختمان 
این مجموعه بازسازی شود.وی افزود: ساختمان 
درمانگاه شهرداری پس از بازسازی کامل، در فضایی 
جدید و با بخش های اداری، درمانــگاه عمومی و 
تخصصی و دندانپزشکی با امکاناتی جدید و نوین 
به خدمت خود ادامه خواهد داد.معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد: 
تالش مدیریت شهری تسهیل شرایط کاری کارکنان 
خدوم شــهرداری برای خدمت بهتر به شهروندان 
است.منصور سلطانی زاده، مدیرکل سرمایه انسانی 

شــهرداری اصفهان نیز در این بازدیــد اظهار کرد: 
ساختمان درمانگاه بر مبنای شاخص های اعالمی 
دفتر فنی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 

بازطراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: ســاختمان درمانگاه تنها یک 
رأس از زیرســاخت های در نظر گرفته شــده برای 
خدمت رسانی به خانواده بزرگ خادمان خدوم شهر 
خواهد بود و به زودی اخبار جدیدی در همین رابطه 
به اطالع کارکنان شــهرداری خواهد رسید.در حال 
حاضر درمانگاه شهرداری اصفهان در طبقه سوم ارگ 

جهان نما در حال خدمت رسانی است.

معاون شهردار:

درمانگاه شهرداری اصفهان بازسازی می شود

در دیدار مدیران شهری با اهالی منطقه ۳ شهرداری مطرح شد:

طرح نیمه کاره خیابان آقانورا... رها شده است
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: از دو سال قبل طرح نیمه کاره خیابان آقانورا... رها شده 
است و مقرر شد عرض این گذر با حداقل آن اجرا شود که هنوز مصوبه آن به شهرداری ابالغ نشده 

و شهرداری به ویژه ساکنان این محدوده با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند.
حسین کارگر در دیدار با جمعی از شهروندان ســاکن در منطقه سه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
به برکت ماه پر فضیلت رمضان و حضور ریاســت و اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری 
اصفهان در مساجد محدوده منطقه سه، مشکالت و نظرات شهروندان بررسی و رسیدگی خواهد 

شد.
وی در پاسخ به سوال یک شهروند در خصوص بی نظمی و سدمعبر در بازار بزرگ اصفهان، تصریح 
کرد: از سالیان گذشــته در بازار، کسبه نســبت به ارائه نمایش کاالها در خارج از مغازه و تحریک 
به خرید بهتر شهروندان و کشــاندن آنها به داخل مغازه های خود بخش عمده ای از بازار را اشغال 
می کنند که این حریم عمومی از حدود شش یا هشــت متر عرض بازار به دو متر مخصوص تردد 

شهروند تبدیل می شود.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان افزود:طی چند سال گذشته اکیپ رفع سدمعبر در این خصوص 
تالش هایی را انجام داد که با مخالفت شدید کسبه روبه رو شــد و مجددا سطح اشغال مغازه ها 

افزایش داده شد حتی بعضی مغازه ها نسبت به اجاره ویترین جلوی مغازه خود اقدام کرده اند.
وی با اشاره به وقوع حادثه و بحران در بازار، گفت: از عوامل افزایش آتش سوزی در مواقع بحران 
و سرایت سریع به سایر مغازه ها یکی ترافیک و دیگر ســدمعبر بازار است که عوامل آتش نشانی 

نمی توانند به سرعت برای اطفای حریق به محل حادثه نزدیک شوند.
کارگر خاطرنشان کرد: رفع سدمعبر یکی از اولویت های منطقه سه شهرداری اصفهان بوده است 
که در روزهای آینده با تشکیل جلســات خاص به همراه نیروهای انتظامی وارد عمل می شویم و 
ابتدا با اطالع رســانی، آموزش، اخطار و مرحله نهایی اعمال قوانین قضایی با این معضل برخورد 

خواهیم کرد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در پاسخ به سوال شــهروندی مبنی بر اینکه نگذاشتن سطل 
توسط شهرداری باعث بی نظمی و عدم نظافت در بازار شده اســت، اظهار کرد: طبق برنامه زمانی 
اعالم شده بارگیری زباله و نظافت پس از اتمام کار بازار توسط تیم خدمات شهری انجام می شود، 
همچنین تیم آموزش خدمات شهری با تذکر و اخطار نیز به مغازه ها مبنی بر قرار ندادن زباله پیش 
از موعد، عدم شست وشوی تی و نریختن چای در فاضالب سقاخانه اقدام کرده اند که متاسفانه با 

برخورد ناشایست کسبه روبه رو شده اند.
وی افزود: سطل گذاری در بازار خالف قواعد خدمات شهری است، زیرا خود باعث تجمع زباله و 
نازیبایی هایی می شود در هر صورت منطقه با استقرار تیم آموزش و هماهنگی با مقامات قضایی 

در آینده ای نزدیک به صورت جدی با قضیه نظافت بازار مقابله خواهد کرد.
وی با اشاره به تعریض نشدن خیابان هایی که در سال های اخیر با عرض کم احداث شده است، 
گفت: تمایل شــهرداری به احداث خیابان های عریض است، اما کمیســیون ماده ۵ که با حضور 
نمایندگان دســتگاه های متولی همچون میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، 
شهرداری و استانداری برگزار می شود، به دلیل بافت تاریخی و حفظ آثار تاریخی مصوبه احداث 
خیابان را با حداقل عرض صادر می کند، به طوری که در سال ۱۳۹۰ خیابان آقانورا...در کمیسیون 
با عرض ۱۸ متر مطرح شد و رای ۱۶ متر را دریافت کرد که با کش و قوس های فراوان در نهایت با 
عرض ۱۴ متر تصویب شد ؛اما پس از آزادسازی و شروع عملیات، بازهم با مخالفت حامیان آثار 

تاریخی روبه رو شدیم.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ادامه داد: از دو ســال قبل طرح نیمه کاره خیابان آقانورا... 
رها شده است و مقرر شد عرض این گذر با حداقل آن اجرا شــود که هنوز مصوبه آن به شهرداری 
ابالغ نشده و شهرداری و به خصوص ساکنان این محدوده با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند.

خبرخوان

خبر روزرو در  رو

رییس شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

عزم راسخ مدیریت شهری 
اصفهان برای بازآفرینی 

شهری
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
لزوم توجه به بازآفرینی شــهری مــورد تاکید 
مدیریت شهری و شــورای ششم اســت تا با 
تقویت تعامالت بین بخشی آنچنان که شایسته 
کالن شهر اصفهان است در این خصوص اقدام 
کنیم.محمد نورصالحی با بیان اینکه در نیمه ماه 
مبارک رمضان، ســنت نیکوی تجلیل از خیران 
شــهر در تمامی حوزه ها را شاهد هستیم، ادامه 
داد: از دیرباز کالن شــهر تاریخی اصفهان شاهد 
نقش خیران در رشد و شــکوفایی جامعه بوده 
و ســنت نیکوی وقف نیز موجب آثــار و برکات 
بسیاری شــده است.رییس شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: با فرا رسیدن لیالی 
قدر و شــهادت امام علی )ع( بایــد مدیریت 
شــهری در این ایام به ایجــاد فضایی روحانی 
برای ارائه خدمات مطلــوب جهت حضور مردم 
در برنامه های ســوگواری و مناجات اقدام کند.

وی در خصوص رویکرد شــورای اسالمی شهر 
در ســاماندهی محالت کم برخوردار، اظهار کرد: 
ســاماندهی کالبدی و خدمات حوزه شــهری، 
حمل ونقلی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی از 
جمله رویکردهای شورای اسالمی شهر و بخشی 
از بودجه را به خود اختصاص داده است؛ در این 
راســتا باید پروژه های تعریف شده در محالت 
سریع تر آغاز شود و اگر در ادامه نیاز به اعتبارات 
بیشتری بود، شورای اســالمی آمادگی دارد با 
اصالح بودجــه، رفع محرومیــت را در محالت 
رقم بزند.رییس شــورای اسالمی شهر تصریح 
کرد: لزوم توجه به بازآفرینی شهری مورد تاکید 
مدیریت شهری و شورای ششم است تا با تقویت 
تعامالت بین بخشی آنچنان که شایسته کالن 
شهر اصفهان است در این خصوص اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بافت تاریخی و فرســوده 
نیازمند تفکیک و تمایز مفهومی در برنامه هاست، 
گفت: دستگاه های همکار و مسئول عالقه مند به 
فعالیت در این بخش هستند و تالش می شود 
زمینه فعالیــت دســتگاه های مرتبط و بخش 

خصوصی در این راستا فراهم آید.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و حجمی شهرداری
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بیشترین مراجعه به اعضای شورای اسالمی شهر، مسائلی پیرامون تبعیض نیروهای شاغل قراردادی 
و حجمی در مجموعه شهرداری است؛بنابراین به عنوان یکی از مطالبات جدی از شهردار، تسریع در تبدیل وضعیت نیروها و ساماندهی آنها را خواستارم.فرزانه 
کالهدوزان در نطق میان دستور سی وهشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تبریک میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع(، اظهار کرد: 
پس از دو سال تعطیلی امسال شاهد از سرگیری سفرهای نوروزی بودیم که نظرسنجی ها نشان دهنده رضایت مسافران و گردشگران است.عضو هیئت رییسه 

شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به رویداد مراسم جزخوانی قرآن کریم در چهارباغ، تصریح کرد: امید است برکات تالوت قرآن در این فضا پایدار باشد.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص امیدآفرینی، خاطرنشان کرد: موفقیت ورزشکاران رشته هندبال و تیراندازی در روزهای اخیر نشان دهنده 
تالش و کوشش دختران ورزشکار است. پاسداشت این موفقیت توسط مسئوالن سبب ایجاد امید و انگیزه و تقویت هویت ایرانی اسالمی نوجوانان می شود 
و امید را به جامعه تزریق می کند.وی با بیان اینکه بیشترین مراجعه به اعضای شورای اسالمی شهر، مسائلی پیرامون تبعیض نیروهای شاغل قراردادی و 
حجمی است، گفت: روش های برخورد با نیروهای انسانی، تعریف وظایف و مرخصی ها باعث کاهش انگیزه و کاهش بهره وری سیستم می شود، بنابراین به 

عنوان یکی از مطالبات جدی از شهردار، تسریع در تبدیل وضعیت نیروها و ساماندهی آنها را خواستارم.

جشن بزرگ 
میالد امام حسن 

 مجتبی)ع( 
در اصفهان

جشــن بزرگ نــزول قرآن و 
میــالد امام حســن مجتبی، 
کریم اهل بیــت )ع( در گذر 
فرهنگــی چهاربــاغ اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

عنوان سقای افتخاری آبفای استان اصفهان به راننده شرکت واحد اتوبوسرانی 
اعطا شد.حمید رضا ابراهیمیان، راننده وظیفه شناس شرکت واحد اتوبوسرانی 
ساعت 1۹:30 روز سه شنبه 16 فروردین هنگام سرویس دهی به شهروندان 
متوجه فرونشســت زمین در خیابان شــهید قدوســی )آپادانا اول( شــهر 
اصفهان شد و با بستن مســیر، از ریزش خیابان و سقوط احتمالی خودرو ها 
به داخل حفره جلوگیری کرد.وی ســپس با پلیس راهنمایــی و رانندگی و 
مسئوالن شرکت واحد اتوبوسرانی تماس گرفت و آن ها را در جریان قرار داد. 
بررسی های بیشتر نشان داد علت فرونشست زمین، فرسایش و شکستگی 

خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان با 50 سال قدمت بود.در ادامه گروه 
مدیریت بحران و رســیدگی به حوادث شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
وارد عملیات شد و اقدام به بازســازی و مرمت 10 متر از این خط لوله درعمق 
5/5 متری زمین کرد.به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به پاس احساس مسئولیت و وظیفه شناسی این راننده زحمتکش با اهدای 
لوح تقدیری عنوان »ســقای افتخاری« را به وی اعطا کرد.این لوح همزمان 
با مراسم معنوی محفل انس با قرآن توســط ناصر اکبری ،سرپرست آبفای 

استان به حمید رضا ابراهیمیان اهدا شد.

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان طی نامه ای بیان کرد، با توجه به بخشــنامه 
جدید وزارت صمت وضع عوارض صادراتی، سود خالص از دست رفته سهام 
داران نســبت به بودجه پیش بینی شــده، 3، 045 میلیارد ریال به صورت 

ماهیانه است.
شرکت فوالد مبارکه در خصوص بخشــنامه جدید وزارت صمت و آثار وضع 
عوارض صادراتی شــفاف ســازی کرد.شــرکت فوالد مبارکه اصفهان طی 
نامه ای بیان کرد، با توجه به بخشــنامه جدیــد وزارت صمت وضع عوارض 
صادراتی، در صورت حفظ قیمت ها ی جهانــی محصوالت فوالدی و پیش 
بینی 1،150،000 تن صادرات در سال 1401، سود خالص از دست رفته سهام 
 داران نســبت به بودجه پیش بینی شــده، 3،045 میلیارد ریال به صورت 

ماهیانه است.

سیمان اصفهان در این روزها روند معامالتی خوبی را پشت سر می گذارد و در 
سه ماه گذشته توانسته بازده مثبت 55 درصد را برای سرمایه گذاران به همراه 
داشته باشد که از این حیث قابل توجه است؛ این در حالی است که البته بازده 
ســرمایه گذاری در این نماد طی دوازده ماه به 70 درصد منفی می رسد.  بازار 
ســرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین پشتیبانی های تولید به حساب می آید 
و می تواند پویایی آن جایگزینی برای وام های بانکی خصوصا در کشور ما که 
سود وام ها گاهی با سود تولید همخوان نبوده و ســرمایه را به سمت واسطه 
گری سوق می دهد، به حساب آید.از این جهت است که دولت ها در تفکرات 
اقتصادی خود بازار سرمایه را با درجه اهمیت باالیی مورد توجه قرار می دهند و 
از آن حمایت می کنند،جالل حسینی در مورد وضعیت بورس در این روزها اظهار 
کرد: ما شاهد این هستیم که در این چند ماه بسیاری از سهام های شرکت ها 
توانستند شرایط مطلوبی داشته باشند و سرمایه گذاری در آن ها با سود همراه 
باشد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اولین چیزی که در بازار اهمیت دارد 
نقدشوندگی در آن است که در این روزها در بیشتر روزها و در بیشتر نمادها این 
نکته وجود دارد و باعث می شود سرمایه گذار با استرس کمتری بتواند، خرید 
و فروش داشته باشد.وی افزود: رشد بازار ســرمایه به فاکتورهای مختلفی 
بستگی دارد که حتی بخشــی از آن نیز اقتصادی نیســتند از این جهت اینکه 
پیش بینی برای بازار متصور شویم باید همه این پارامترها را کنار هم لحاظ کنیم.

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر مجموع پارامترها می تواند منجر به رشد 
بیشتر بازار شود، گفت: یقینا این بدان معنی نیست که یک فردی عادی بتواند 
با خرید یک سهم آن هم به صورت شانسی و سفارشی سود ببرد چرا که حضور 
در بازار نیاز به علم و دانایی و آگاهی مختص به خود را دارد و سرمایه گذار با آنچه 
تحلیل می کند می تواند در یک بازار رو به پایین یا باال نیز دستاوردی معکوس 
داشته باشد.جالل حســینی با بیان اینکه ریسک در بازار همیشه وجود دارد و 
جزئی از بازار است، گفت: وقتی تولید می تواند از این بازار بهره کافی را ببرد که 

شرایط بازار ثبات داشته باشد و تصمیمات غیر کارشناسانه گرفته نشود.

تغییر یک درصدی دامنه نوسان بازار اولی ها در بورس و فرابورس
 بورس تهران و فرابورس ایران با اســتناد به بند یک از هفتصد و نود و دومین 
صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در 24 فروردین ماه 
سال جاری برگزار شد از تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول خود برای 
تمامی نمادهای معامالتی حاضر در این بازار از روز دوشنبه 2۹ )امروز(خبرداده 
اند.به این ترتیب دامنه نوسان قیمت در بازار اول فرابورس و بورس تهران برای 
تمامی نمادهای معامالتی درج شده در این بازارها اعم از نمادهای معامالتی 

تابلو بازار فرعی و اصلی در باالترین و پایین ترین حد به ۶± درصد تغییر داده 
می شود.محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام از سال 1378 تاکنون در بورس 
ایران اجرا می شود. در آن زمان ســهام دامنه نوسان مشخصی نداشتند و این 
محدودیت به صورت قضاوتی و کنترل شده بود تا اینکه از سال 1380 سیاستگذار 
تصمیم گرفت با توجه به نســبت قیمت به درآمد شرکت ها دامنه نوسان         های 
متفاوتی از یک تا 5 درصد برای شــرکت ها اعمال کند. این قانون نیز تا خرداد 
82 پابرجا بود و پس از آن تا اواخر سال 84 به صورت متقارن به مثبت و منفی 

5 درصد تغییر کرد.
 این دامنه نوســان نیز تا دو ســال  پابرجا بود و حجم مبنا نیز متولد شد که بر 
اســاس آن باید روزانه تعداد مشــخصی از سهام شــرکت ها مورد دادوستد 
قرار می گرفت تا افزایش یا کاهش 5 درصدی نرخ مشــمول سهام شرکت ها 
         شود. در این سال ها عالوه بر محدوده نوسان و حجم مبنا، عدم فروش سهام 
تا 3 روز کاری نیز اعمال  شــد. این رویه با کاهش  درصد نوسان قیمت از 5 به 
2درصد در سال 84 و به         کارگیری حجم مبنا ادامه داشت تا اینکه هیئت مدیره 
شرکت بورس اوراق بهادار )که براساس قانون بازار اوراق بهادار از سال 86 متولی 
عملیات بازار شده بود( در میانه اردیبهشــت 87 و در پنجاه و چهارمین جلسه 
خود محدوده نوسان قیمتی از2 به 3 درصد را تصویب و برای تایید به سازمان 

بورس و اوراق بهادار ارسال کرد که بعد از تصویب در سازمان بورس، دامنه نوسان 
کلیه شرکت های حاضر در دو تابلوی اصلی و فرعی بورس از 2 درصد به 3 درصد 
افزایش یافت. 5/ 1 سال بعد 5/ 0 درصد به دامنه نوسان افزوده شد و سال بعد 
از آن نیز 5/ 0درصد دیگر تا اینکه در فروردین         ماه ســال ۹4 تصمیم گرفته شد 
تا دامنه نوسان به 5 درصد افزایش یابد. قانونی که تا به امروز پابرجا بوده و در 

برهه         هایی نیز مشمول محدودیت         های نامتقارنی در کوتاه         مدت شد.

اثرات تغییر دامنه در بازار 
ویدا مهاجر در مورد اثرات تغییر دامنه بر بازار اظهار کرد: بحث تغییر دامنه نوسان 
از مدت ها قبل مطرح بود و از جمله مسائلی است که تغییر در آن از سوی شورای 
بورس نیز به هیات مدیره ســازمان بورس تفیض شده اســت.وی ادامه داد: 
چندی قبل نیز عشقی، ريیس سازمان بورس وعده تغییر دامنه نوسان را داده 
بود و به تازگی این مسئله به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسید که این 
تغییر دامنه به میزان یک درصد در بورس و فرابورس بجز بازار پایه اجرایی شود.

مهاجر اظهار داشت: این تغییر برای افزایش کارایی بازار می تواند موثر باشد، اما 
نباید فراموش کنیم که عوامل ناکارایی در بازار ما صرفا دامنه نوســان نیست و 
حجم مبنا نیز سهم عمده ای از این مسئله دارد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه 

داد: در کنار بحث حجم مبنا بازار با این تصمیم شاهد کلکسیونی از دامنه های 
مختلف است یعنی ما 6 درصد، 5 درصد، 3 درصد و 2 درصد بازار نارنجی پایه 
را خواهیم داشت که این وضعیت باعث سردرگمی بازار خواهد شد. بهتر است 
اگر تصمیمی گرفته می شود برای کل بازار اخذ شود. همچنین باید توجه کنیم 
که بازار ما از جمله بازار های پرریسک است و تصمیمات ناگهانی روی بازار تاثیر 
دارد. حذف حجم مبنا و بازکردن دامنه نوسان تاثیرات مثبتی بر بازار دارد، ولی 
نباید برای این کار عجله کرد.وی در انتها گفت: تصمیم سازمان بورس در افزایش 
یک درصدی و بدون شتاب زدگی برای بازار مناســب است و نباید تا کاهش 
ریســک های بیرونی که هر از چندگاهی با یک خبر بازار را به هم می ریزد برای 

بازکردن دامنه نوسان عجله کرد.

وضعیت برخی شرکت های اصفهانی حاضر در بازار سرمایه 
کارخانه قند اصفهان رفته رفته ســرمایه گذاران خود را به سمت سبز سرمایه 
گذاری برده است و در یک ماه اخیر با بازده 17 و در ســه ماه با بازده 10 درصد 
مثبت همراه است؛ اما همچنان بازده سرمایه گذاری در این نماد با منفی 46 
درصد همراه بوده،قیمت هر سهم این شــرکت در محدوده 7 هزار ۹00 تومان 
خرید و فروش می شود.ذوب آهن اصفهان که همچنان نیز به بازار روی خوشی 
نشان نداده به نظر از رشد بازار کمی جا مانده است؛ سرمایه گذاری در این نماد 
با بازده 10 درصدی مثبت در یک ماه همراه است؛ اما بازده سه ماه و دوازده ماه 
این شرکت 13 و 26 منفی است؛ قیمت هر سهم ذوب در محدوده 273 تومان 
خرید و فروش می شود.سهام پاالیش نفت اصفهان در این روزها روند قابل 
قبولی داشته به شکلی که بازده آن در سه ماه به بیش از 2۹ درصد رسیده است؛ 
البته شپنا در یک ماه و دوازده ماه نیز بازده های مثبت 8 و 22 دردصد را برای 
سرمایه گذاران به همراه آورده اســت، قیمت هر سهم شپنا در محدوده 744 
تومان است.فوالد با قیمت هر سهم آن که به یک هزار 200تومان رسیده است 
به یکی نمادهایی تبدیل شــده که بازده آن در یک، سه و دوازده همگی مثبت 
هستند و به ترتیب 12، 1۹ و 36 درصد را نشان می دهند.ذوب روی اصفهان نیز 
یکی از شرکت های دیگر اصفهانی است که در بازار سرمایه حضور دارد و قیمت 
هر سهم آن در محدوده یک هزار و 640 تومان خرید و فروش می شود؛ سرمایه 
گذاری در این ســهام در یک ماه بازده مثبت ۹ درصد را به همراه داشته است.

سیمان اصفهان هم در این روزها روند معامالتی خوبی را پشت سر می گذارد و 
در سه ماه گذشته توانسته بازده مثبت 55 درصد را برای سرمایه گذاران به همراه 
داشته باشد که از این حیث قابل توجه است؛ این در حالی است که البته بازده 

سرمایه گذاری در این نماد در دوازده ماه به 70 درصد منفی می رسد.

کاهش ۳۶۰۰ میلیارد تومانی سود  فوالد مبارکه

 با بخشنامه عوارض صادرات وزارت صمت

سقای افتخاری آبفای استان اصفهان به راننده شرکت واحد اتوبوسرانی

بازده سه ماه سرمایه گذاری در نماد »سصفها« به بیش از 55 درصد رسید

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

منبع: ایسنا
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