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سکانس اول:
 جان و جهان مایی شما

»امام رضا جان ما و جهان ماســت.« امام الرئوف، حتما سایه رحمتش بر سر آنها که انکارش 
می کنند هم گسترانیده می شود؛ اما عجیب است که عده ای، امام خود را به این ارزانی بفروشند. به نخل 
طالیی که نخل بال می شود. اگر قرار باشــد خطی به خال ابروی عشق ایران زمین، امام هشتم شیعیان، 
حضرت عیسی تر از مسیح مان، علی ابن موســی الرضا بیفتد که اگر تصویر افتتاحیه فیلم با آن نقش و 
نمای شبهه دار و غرض ورزانه از شهر مشهد و شبیه ســازی جاهالنه کارگردان را زودتر دیده بودیم، حتما 
پیش از اینها می گفتیم و می نوشتیم هزار نخل طال فدای یک لحظه طواف در صحن و سرای آسمانی ات 

آقا. فدای یک دقیقه دیدن شما و حتی یک سالم از راه دور ...

سکانس دوم:
 داستان یک فیلم و یک پوستر توهین آمیز

 تصاویری از پوستر و نمایی از فیلم »عنکبوت مقدس« منتشر شد که به خاطر توهین به امام 
رضا)ع( خشم کاربران را به همراه داشت. در نمایی از این فیلم و همچنین پوستر تازه منتشر شده آن نام 
فیلم یعنی عنکبوت مقدس روی تصویر مشهد با مرکزیت حرم مطهر امام رضا)ع( نمایش داده می شود و 
این حس را به مخاطب القا می کند که گویی در حال تماشای یک تار عنکبوت بزرگ است. فعاالن فرهنگی 
و رسانه ای در واکنش به این اتفاق و اهانت این فیلم به ســاحت مقدس حضرت رضا)ع( که عزیزترین 

داشته و باور مردم ایران و شیعیان است، اعتراض خود را نشان دادند.
وزیر ارشاد در توئیتی درباره این فیلم  از بازنمایی های وارونه علیه اسالم و ایران در جشنواره های خارجی 
انتقاد کرد و نوشت: »ایران زمین به هنرمندانی افتخار می کند که با عشق آل ا... قدرشناس ایثار حافظان 
امنیت و سربلندی سرزمین مان هستند، هنرمندانی که زرق  و برق جشنواره های سیاست زده و تبلیغات 
رسانه های مزدور اجنبی پرســت، آنان را در مقابل باورهای بلند ملت قهرمان قرار نمی دهد، سالم بر امام 

مهربانی.«
سیدمهدی دزفولی، فعال رسانه ای نوشت: »فیلم عنکبوت مقدس متاســفانه فیلمی کامال ضد ایرانی 
و ضد اسالمی اســت و توجیه کننده احساسی برای تحریم های بیشــتر ایران. متاسفانه ایرانیانی که از 
این دست اقدامات حمایت یا در این کارها مشارکت می کنند، تسهیل  کننده فشار بیشتر بر مردم و کشور 

هستند.« 
حامد عســگری از چهره های فرهنگی با انتشار یک اســتوری نوشــت: »امام رضا)ع( مهربان تر از این 
حرفاست که برشــما غضب بگیرد، من هم فحش و توهینی نمی کنم. مهربان ترین آقای جهان را خیلی 
ارزان فروختید.« کاربر دیگری با اشــاره به تحریف های جدی در روایت ماجرای قتل های موســوم به 
قتل های عنکبوتی سعید حنایی، این فیلم را تالشی برای ارتباط دادن مذهب بااین قتل ها و فاقد ارزش 

استنادی و حتی سینمایی دانست.
آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات با انتشار تصویری از حرم حضرت رضا)ع( و نوشتن مصرعی از شعر 
محمد حسین ملکیان به این اتفاق واکنش نشان داد. دانیال معمار، سردبیر همشهری  در توئیتی نوشت: 
»از دادن جایزه به امیرابراهیمی خوشحال هستید؟ ضد دینی بودن فیلم »عنکبوت مقدس« به کنار، با 

ضد ایرانی بودنش چطور کنار آمدید... .«
کیهان هم در مطلبی نوشــت: »جشنواره کن فرانسه که به خاطر رویکرد نژادپرســتانه و تبلیغ سیاسی با 
انتقاداتی مواجه شــد، در جهت همین رویکرد به اســتقبال یک فیلم ضعیف ضدایرانی و ضداســالمی 
رفت!...اما جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره کن 2022 به بازیگر این فیلم که یک مهاجر ســابقا ایرانی 
است اعطا شد و او در ســخنان خود از درد و رنج مردم ایران و به خصوص آبادان عزیز گفت. او علی رغم 
اینکه در تمام این سال ها هیچ محدودیتی برای سفر به ایران نداشته ترجیح داده هرگز به ایران بازنگردد 
و درنتیجه سال هاست در انتخابی خودخواســته ارتباطی با مردم ایران نیز ندارد که اکنون داغدار رنج و 
درد آنها باشد! بر این اساس بهتر بود در تریبون این جشنواره از مشکالت و دردسرهای جامعه مهاجران 

در اروپا سخن می گفت...«
سازمان سینمایی کشور هم هم بیانیه ای در محکوم کردن محتوای این فیلم صادر کرد که  ضمن محکوم 
کردن فیلم سینمایی »عنکبوت مقدس« و اعالم برائت خود و سینماگران از عوامل این اثر سیاه تصویری، 
اقدام جشــنواره فیلم کن در تقدیر و تمجید این فیلم را مغرضانه و سیاســی خواند.در بیانیه ســازمان 
سینمایی کشور آمده است:  ...»این بار نیز در جشنواره فیلم کن که تحت سیطره و فرامین دولت فرانسه 
برگزار می شود شــاهد آن بودیم که ساخته ای نه تنها صرفا سیاســی بلکه شب نامه سخیف تصویری که 
ماحصل ذهن مشوش فردی ایرانی تبار و برآمده از زر استکبار است و به اعتقادات و ارزش های میلیون ها 
مسلمان و جمعیت عظیم شــیعیان جهان توهین کرده مورد توجه این جشــنواره قرار گرفته است، این 
ســیاهه  تصویری باســوءگیری اجتماعی، مذهبی و تحقیر باورهای آیینی ایرانی اسالمی درصدد است 
مسیری را رود که سلمان رشدی ها در آیات شــیطانی و آتش زنندگان قرآن کریم رفته اند غافل از اینکه 
ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر ا... ِبَأْفَواِهِهْم َوا...ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َکِرَه اْلَکاِفُروَن. در حالی فیلم موهوم  »عنکبوت مقدس« 
با ارائه چهره ای مخدوش از جامعه ایرانی و با توهین آشکار به باورهای متعالی شیعیان در این جشنواره 
مورد تقدیر قرار گرفته که با انتخاب سیاســی این اثر ضعیف به عقیده بسیاری از منتقدان و کارشناسان 
بین المللی جای سوال مهمی در کارنامه حرفه ای این جشنواره بین المللی به جای گذاشته است.سازمان 
سینمایی، ضمن محکومیت این اقدام جشنواره مذکور و اعالم برائت خود و سینماگران از عوامل این اثر 
سیاه تصویری بر این نکته تاکید می کند که فرانسه و جشنواره فیلم کن می بایست نسبت به احساسات 
جریحه دار شده میلیون ها شیعه مسلمان در جهان پاسخگو باشند و این لکه ننگ ضد فرهنگی را از کارنامه 
حرفه ای خود بزدایند. در انتها مطمئنیم که راه نورانی اسالم و جبهه حق در میان این آماج حمالت فرهنگی 

بیش از پیش و متحدتر از قبل در سپهر فرهنگ و هنر خواهد درخشید.«
اما مداحان اهل بیت)ع( نیز در پی انتشــار پوســتر افتتاحیه این فیلم، واکنش هایی نسبت به توهین 

کارگردان »عنکبوت مقدس« به ساحت حضرت امام رضا)ع( داشتند. 
آنچه بیش از همه باعث ناراحتی شــیعیان ایران شــد، به نمایی از این فیلم باز می گردد که نام آن یعنی 
»عنکبوت مقدس« روی تصویر مشهد با مرکزیت حرم مطهر امام رضا )ع( نمایش داده شده و حاال همین 
نمای اهانت آمیز در تیزر رسمی این فیلم منتشر شده و به پوســتر این فیلم در فضای مجازی نیز تبدیل 
شده است. مداحان اهل بیت)ع( در واکنش به این اتفاق و اهانت این فیلم به صورتی آشکار به ساحت 
مقدس حضرت رضا )ع( که عزیزترین داشــته و باور مردم ایران زمین و شیعیان جهان به شمار می رود، 

اعتراض خود را با انتشار متن و یادداشت هایی در فضای مجازی نشان دادند.
سیدمجید بنی فاطمه با انتشــار تصویری از خود در لباس خادمی امام رضا)ع( شعر زیر را نوشت: »باید 
غبار صحن تو را طوطیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند/ هوهوی باد نیســت که پیچیده در رواق، 

خیل مالئکند رضا یا رضا کنند...«
محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت)ع( در واکنش به این فیلم نوشت: »نوکری امام رضا شرف ماست.

با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد.«
امیر عباسی، مداح اهل بیت)ع( در واکنش به این توهین درد دلی با امام رضا)ع( منتشر کرد و نوشت: 
»امام رضا جان ما قدردان شــما نیســتیم، اون کبوترای حرم قدردان شما هســتن که شب و روز دورت 

می گردن #قربون_کبوترای_حرمت«

       سکانس آخر: 
عزیزترین نقطه ایران ما، مشهد است

شمیم عشق تان از شمال تا جنوب و شرق تا غرب این کهنه ســرزمین را فرا گرفته است. 
مشهد شما، قلب ایران ماست. شما خودتان قلب ایران زمینید. شما پناه و امان ما هستید؛ ما غریب هایی 
که هوای حرم تان کرده ایم یا حضرت غریب نواز. هوای گریه پاییــن پا کرده ایم... خدا خیر بدهد به آن 
کسی که ما را کبوتر حرم تان کرد. بگذارید آنها که قدر نمی دانند و زر نمی شناسند، در جهل و وهم توهین 
باقی بمانند. خاطر شما برای ما آن قدر عزیز هست که هیچ عنکبوتی نمی تواند تار بر روی عشق ما به شما 

ببندد و بسازد. عزتی اگر داریم، از صدقه سری شماست یوسف ترین عزیز دل ایران. 
ولی عهد دل که نه، شما شاه کشور قلبی، که با تو قصه جمشید، در فسانه بیفتد... 

ایران زمیــن بــه هنرمندانی 
افتخــار می کند که با عشــق 
آل ا... قدرشــناس ایثــار 
حافظان امنیت و سربلندی 
هســتند  ســرزمین مان 
هنرمندانــی کــه زرق  و برق 
جشــنواره های سیاست زده 
و تبلیغات رسانه های مزدور 
اجنبی پرست، آنان را در مقابل 
باورهای بلند ملت قهرمان قرار 

نمی دهد

 تصدقتان شویم حضرت رضا)ع( 
 مشهد؛ عزیزترین نقطه ایران ماست 

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند، آنان 
که خاک را به نظر کیمیا کنند/ هوهوی 
باد نیست که پیچیده در رواق، خیل 

مالئکند رضا یا رضا کنند...

امــام رضــا)ع( مهربان تــر از این 
حرفاســت که برشــما غضب بگیرد، 
من هم فحــش و توهینی نمی کنم. 
مهربان ترین آقای جهــان را خیلی 

ارزان فروختید

همین صفحه  ...

سالروز  والدت حضرت معصوهم )س(   را تبریک می گومیی
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حمله راکتی به نظامیان آمریکایی در پایگاه »عین االسد«
منابع عراقی با اشاره به شنیده شــدن صدای چند انفجار در پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق، 
می گویند چند فروند راکت گراد به این محل شلیک شــده است.برخی رسانه های عراقی بامداد 
سه شنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در پایگاه »عین االسد« محل استقرار نظامیان 
آمریکایی در اســتان االنبار خبر دادند.کانال تلگرامی »صابرین نیوز« در خبری فوری نوشــت: 
»گزارش های تایید نشده از حمله موشکی با ۶ موشک ۱۲۲ میلی متری گراد به پایگاه آمریکایی 

عین االسد حکایت دارد«.
در ادامه این گزارش آمده اســت: »داخل پایگاه نظامی آمریکا از سمت منطقه السحیل واقع در 
ناحیه البغدادی آتش سوزی رخ داده است«.صابرین نیوز گزارش داد: »نیروهای آمریکایی پس 
از راکت باران شــدن بخش جنوبی این پایگاه درهای پایگاه نظامی خود در عین االســد در غرب 
بغداد را مسدود کردند«.این منبع عراقی نوشــت: »پس از حمله به پایگاه عین االسد، پهپادها و 

بالگردهای جاسوسی آمریکا به سمت ناحیه البغدادی پرواز کردند«.

چین رژیم صهیونیستی را به کاهش روابط تهدید کرد
مصاحبه ای از وزیر خارجه تایوان که در یک روزنامه اسراییلی به چاپ رسیده است، ظاهرا موجب 
تحریک و عصبانیت چین شده است.»یاکوف کاتس« ســردبیر روزنامه اورشلیم پست گفت در 
تماسی تلفنی که از سفارتخانه چین در سرزمین های اشــغالی دریافت کرده است، از او خواسته 

شده تا این نشریه مصاحبه مذکور را حذف کند.
کاتس اندکی پس از انتشــار این مقاله در پیامی توئیتری نوشت: خیلی طول نکشید. از سفارت 
چین تماس داشتیم. ظاهرا من باید این مطلب را بردارم یا در غیر این صورت آنها روابط شان را با 
اورشلیم پست و اسراییل محدود می کنند. خب نیازی به گفتن نیست که قرار نیست این مطلب 
جایی برود.در این مصاحبه، »جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان نســبت به آنچه تهدید از جانب 
چین خواند، هشدار داد. او گفت: در زمان تعامل با چین، شما نباید هرگز پیش  شرط ها را بپذیرید، 
چون یک بار که پیش شرط ها را بپذیرید، مهم نیست چه اتفاقی می افتد، بازنده می شوید و زمانی 
که شما نگران عصبانی  شدن چین باشید و تسلیم شوید، یا قول بدهید که نباید امتیاز بدهید، چین 
باز برنده می شود.او از تل آویو خواســت که نگران ناراحت کردن چین نباشد و خاطرنشان کرد که 
وقتی آنها از دست شما ناراحت می شوند، به این معنی است که شما کار درستی انجام می دهید.

تدارک پارلمان عراق برای اخراج نظامیان ترکیه
 پارلمان عراق یک تحرک پارلمانی جدی برای اخراج نظامیان ترکیه ای از شــمال این کشور آغاز 
کرده اســت.نمایندگان پارلمان عراق در تدارک اقدام برای اخراج نیروهای نظامی ترکیه حاضر 
در شمال عراق هســتند که به بهانه مبارزه با حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک(، در این منطقه، 

مدت هاست در حال نقض حریم هوایی و زمینی این کشور است.
 این نقض های حاکمیتی در ســایه محکومیت ها و اعتراض های مســتمر دولت مرکزی عراق و 
مقامات این کشــور، همچنان ادامه دارد.آنکارا از آوریل گذشته، عملیات زمینی و هوایی جدیدی 
را به بهانه مقابله به پ.ک.ک در شمال عراق با استفاده از نیروهای ویژه و پهپادهای جنگی خود 
آغاز کرده اســت. این عملیات که تحت عنوان »قفل پنجه« آغاز شــده، پس از دو عملیات دیگر 
به نام های »پنجه ببر« و »پنجه عقاب« صورت می گیرد که ارتش ترکیه در ســال ۲۰۲۰ در شمال 
عراق انجام داد.ترکیه این حمالت را اغلب در منطقه سنجار و مناطق کوهستانی منطقه کردستان 
عراق انجام می دهد و وزارت دفــاع ترکیه، پیش از آغاز عملیات جدید در آوریل گذشــته، مدعی 
شد که اطالعاتی در دست دارد که نشــان می دهد، پ.ک.ک قصد انجام عملیاتی گسترده علیه 

ترکیه را دارد.

مجلس تا چه زمانی قرار است با وزرای ناکارآمد دولت رییسی مدارا  کند؟

»استیضاح« دیر و دور نیست

هرچند که برخی نمایندگان مجلس از جلوگیری هیئت رییســه برای 
اعالم وصول اســتیضاح ها روایت می کنند و برخــی دیگر هم معتقد 
هستند باید به وزرا فرصت داد، اما ظاهرا فرصتی که بهارستان به کابینه 
ابراهیم رییسی داده بود، به نفس های اخر خود رسیده است.هنوز از 
نامه نمایندگان مجلس به ابراهیم رییسی و دعوت از او برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین رای اعتماد قاطعی که بهارستانی 
ها به وزرای انتخاباتــی او دادند، زمان زیادی نمی گذشــت که زمزمه 
هشدارها به کابینه دولت و حرف و حدیث ها برای استیضاح وزرای او 
بلند شد.افزایش گرانی ها، انتصابات در وزراتخانه ها، کیفیت خودروها 
و ... از جمله مسائلی بود که در قالب سوال نمایندگان از وزرای رییسی 
مطرح شد و آن ها را به صحن علنی مجلس  کشاند، با این حال ماجرا 
به همین جا ختم نشــد و پارلمانی که روزی خواهان به روی کار آمدن 
ابراهیم رییســی و کابینه او بود، حال با اســتفاده از حق نظارتی خود 

دولت را تهدید می کند.

وزرای رییسی استیضاح می شوند یا خیر؟
»چون دولت وارد اصالح قیمت خودرو شــده مجلس فعال استیضاح 
وزیر را مسکوت گذاشته اســت؛ اما اگر وزارت صمت این آیین نامه را 
به درستی اجرایی نکند و خواســته های مردم تامین نشود، استیضاح 
وزیر صمت را دوباره به اجــرا در می آوریم.«، » چــون ابتدای دولت 
است، دولت باید پاسخ خیلی زیادی به نمایندگان و مردم درخصوص 
عملکرد خود بدهد، نظر من این است که خود دولت تغییراتی را ایجاد 
کند و به سمتی نرود که مجلس ورود پیدا کند؛ ولی مسلما اگر دولت 
خودش تغییری ایجاد نکند به نظر می رسد مجلس باید سریع دست 
به کار شود و اســتیضاح را دنبال کند. االن هم فکر می کنم که ۵-۶ نفر 
از وزرا استیضاح شان مطرح است و اســتیضاح برای ۲ نفر جدی تر از 
سایر وزراســت، یکی بحث وزارت صمت و دیگری وزارت کار.« و ....

این جمالت برخی از هشــدارهای نمایندگان به دولت برای استیضاح 
وزراست.تهدید به استیضاح هایی که گاهی به مرحله جمع آوری امضا 
نیز رســیده اما، طبق گفته نمایندگان مجلس هئیت رییســه از اعالم 

وصول آن جلوگیری می کرد. 

به دولت باید فرصت داد
در میان نارضایتی برخی از پارلمانی ها از عملکرد وزرا و هشدارهای شان 
به دولت، نمایندگانی هم هستند که معتقدند باید به دولت فرصت داد. 
 به طور مثال، فریدون عباســی، نماینده مردم کازرون به قرن نو گفت:

»نمی شود که ما طی چند ماه گذشــته به وزرا رای باالیی داده و حال 
آنها را استیضاح کنیم. باید به وزرا فرصت داد. باید اجازه بدهیم دولت 
قوام پیدا کرده و کشور را اداره کند؛ یعنی من به درک اینکه االن فرصت 
 اســتیضاح وزراســت، نرســیدم. باید به آنان زمان داد تا مشکالت را 
حل کنند و مشکالت کشور زیاد اســت و نباید دولت تفکیک شود تا به 
وظایف خودش عمل کند. نمایندگان مجلس نیز اینگونه فکر می کنند 

که تاکنون بحث استیضاح وزرا مطرح نشده و ربطی به آقای قالیباف 
ندارد.«

حجت االسالم سید جواد حســینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی 
گفت: تاکید هیئت رییسه و رییس مجلس شورای اسالمی آن است که 
برای استیضاح وزرا زود است و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه های 
خود را عملیاتی و ایراداتی را که به عملکردشان وارد شده است، مرتفع 
کنند و در صورتی که تغییر مثبتی در عملکردشــان مشــاهده نشــد، 

نمایندگان می توانند سراغ استیضاح وزرای ناکارآمد بروند.

قالیباف اولتیماتوم داد
هرچند که برخی نمایندگان مجلس از جلوگیری هیئت رییســه برای 
اعالم وصول اســتیضاح ها روایت می کنند و برخــی دیگر هم معتقد 
هستند باید به وزرا فرصت داد، اما ظاهرا فرصتی که بهارستان به کابینه 
ابراهیم رییسی داده بود، به نفس های اخر خود رسیده است.محمد 
باقر قالیباف، رییس مجلس که روزی بــا پادرمیانی برای وزیر کار به 
نمایندگان مجلس گفته بود:» ما باید حدود ۵ ،۶ ماه به دولت فرصت 
دهیم تا برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال دنبال و عملیاتی کند.«، 
در هفته گذشته و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش 

و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون 
اساســی، خطاب به وزارت اقتصاد گفت:» مسئوالن مربوطه در وزارت 
اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار 
در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکاالتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از 
دستگاه های دیگر گرفته شود. ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام 
شود که شامل صدور، تمدید، اســتعالمات و توسعه است که فعال در 
مرحله صدور هســتیم. باید حتما ســه کار دیگر انجام شود و دستگاه 
ها به درگاه ملی مجــوز بپیوندند تا این مجموعه کارهــا  به طور کامل 

انجام شود.«
وی همچنین ادامه داد:» طی جلســه ای در مجلس به این گزارشات 
رســیدگی می کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده باشــد مجلس از همه 
ابزارهای خود همچون ارجــاع تخلفات به قوه قضاییه تا اســتیضاح 
استفاده می کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان 

ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.«
به نظر می رســد صبر مجلس در مقابل دولت کم کم رو به اتمام است 
و بعید به نظر نمی رســد فاز جدیدی از رابطه بیــن دو قوه با به جریان 

افتادن چند طرح استیضاح را شاهد باشیم.

نماینده روســیه در مذاکرات وین بــا انتقاد از درز 
مجدد گزارش آژانس اتمی درباره ایران به رسانه ها، 
گفت این مسئله باعث داغ شدن گمانه زنی ها پیش 
از نشست شــورای حکام می شود.انتشار گزارش 
جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران 
در رســانه های غربی به ســردمداری خبرگزاری 
»رویترز«، با انتقاد تند نماینده روسیه در مذاکرات 

وین همراه شد.
»میخائیــل اولیانــوف« نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللــی مســتقر در ویــن، از 
درز مجدد گــزارش آژانس اتمی دربــاره ایران به 
رسانه ها انتقاد کرده و آن را موجب گمانه زنی های 
غیرضروری پیش از نشست شورای حکام دانست.

اولیانوف بامداد سه شــنبه در صفحــه توئیتر خود 
نوشت: »مثل همیشه، گزارش های مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دربــاره ایران بالفاصله در 

رسانه های گروهی منتشر شد«.
وی، دلیــل انتقاد را اینگونه شــرح داد: »می توان 
انتظار گمانه زنی هــای زیادی را در روزهای آینده و 
بحث های داغ در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی داشــت«.اولیانوف پیــش از این 
نیز با بیــان اینکه دولت بایــدن می خواهد برخی 
تحریم های ترامپ علیه ایران را حفظ کند، خواستار 
رویکرد ســازنده تر و حرفه ای واشــنگتن در قبال 

مذاکرات وین شده بود.
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی در گزارش روز 
دوشــنبه خود ادعا کرد که اورانیوم غنی  شده ایران 
به ۱۸ برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آژانس 
همچنین مدعی شــد که ایران در ارائه پاسخ های 
»معتبر فنی« به ســوال های آژانــس درباره پیدا 
شدن مواد هسته ای در ایران طی سه سال گذشته 

ناکام بوده است.

»محمدرضــا غائبی« سرپرســت نمایندگی دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان های بین المللی 
در وین نیز در واکنش به این گزارش گفت گزارش 
گروســی منعکس کننده همکاری های گسترده 
ایران با آژانس نیست.مذاکرات رفع تحریم ها در 

وین از حدود دو ماه پیش دچار وقفه شد.
 دولت آمریکا از زمان آغاز ایــن مذاکرات به جای 
پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشــرفت 
گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را 
به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه 

آن متهم کند.

 انتقاد دیپلمات روس از درز مجدد گزارش آژانس
 درباره ایران به رسانه ها

نقل قول روز

وز عکس ر

مدیر حوزه های 
علمیه کشور با 
پاپ فرانسیس 

دیدار کرد
آیت ا... علیرضا اعرافی ،مدیر 
حوزه های علمیه در ادامه سفر 
به ایتالیا با پاپ فرانســیس 
رهبر مســیحیان کاتولیک در 

واتیکان دیدار کرد

روایت سفیر ایران از مالقات امامعلی رحمان با رهبر انقالب
محمدتقی صابری، سفیر کشورمان در تاجیکســتان پس از دیدار مقام معظم رهبری و رییس جمهور 
تاجیکستان اظهار داشــت: این مالقات در فضای صمیمی و عاطفی برگزار شد و مقام معظم رهبری در 
این دیدار با توجه به اشــتراکات دو کشور 
همکاری های فی مابیــن و تقویت آن ها را 
الزم برشــمردند. همچنین ایشان از تعبیر 
خویشاوندی استفاده کردند و گفتند دو ملت 
هم زبان و هم دین هســتیم. به طور کلی 
مالقات خیلی خوبی بود.وی افزود: رییس 
جمهور تاجیکستان نیز با بیان خاطراتی از 
سفرهای قبلی خود که با رهبری داشتند، 
گفتنــد در مالقاتی که خدمت شــما بودم 
درباره رابطه دو کشور از تعبیر خویشاوندی 
استفاده کردید که رهبری هم فرمودند بله، هنوز بر این عقیده هستم. این خویشاوندی به دلیل اشتراکات 
دینی، زبانی و فرهنگی است.صابری افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار اظهار داشتند که تاجیکستان 

برای ما مهم است و آقای رییسی اولین سفر خودش را به تاجیکستان انجام دادند.

هشدار آتن به نفت کش ها برای دوری از ایران
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، یونان در پی توقیف دو فروند نفت کش این کشور در آب های خلیج 
فارس توسط سپاه پاسداران، به نفت کش های خود و دیگر کشتی هایی که با پرچم این کشور فعالیت 
می کنند، هشدار داد از آب های نزدیک به ایران دوری کنند.در موقعیتی که قیمت نفت ]به دلیل تحریم ها 
علیه روسیه در پی حمله آن به اوکراین[ در باالترین حد خود در دهه گذشته قرار دارد، به جهت احتمال رخ 
دادن اقدامی که پتانسیل ثبات زدایی از بازارهای جهانی را  خواهد داشت، یوآنیس پالکیوتاکیس، وزیر 
کشتیرانی یونان به فایننشال تایمز گفت که به کشتی هایی که تحت پرچم یونان هستند، »توصیه ای 
موکد« کرده اســت از » تمامی آب های تحت حاکمیت ایــران« دوری کنند.یونان یکی از بزرگ ترین 
ناوگان های نفت کش جهان است، به طوری که حدود یک چهارم تمامی ابرنفت کش های جهان زیر 
پرچم این کشور تردد می کنند.به گفته تحلیل گران، صاحبان ابرنفت کش هایی که با پرچم یونان فعالیت 
می کنند و یکی از متداول ترین انواع ابرنفت کش هایی هستند که قابلیت حمل بیش از دو میلیون بشکه 
نفت را دارند، احتماال حاضر نخواهند شد کشتی هایشان را در مسیرهای آبی خاورمیانه به خطر بیندازند.

هیئت ۶ نفره کنسولی ایران به عربستان اعزام می شوند
 ایران، هیئت ۶ نفره ای را از بخش کنســولی در ایام برگزاری مراسم حج واجب به عربستان اعزام 
می کند.با توجه به ماموریت وزارت امور خارجه در راستای انجام امور کنسولی برای حمایت از اتباع 
ایران در نقاط مختلف جهان و حمایت  از حقوق  آنها، دســتگاه دیپلماســی  کشور  در ایام برگزاری 
مراسم حج واجب که به زودی در عربستان برگزار می شود، هیئت کنسولی ۶ نفره به این کشور  اعزام 
می کند .عربستان سعودی بعد از دو ســال که به خاطر شیوع اپیدمی کرونا مراسم حج را با حضور 
تعدادی از حجاج عربســتانی برگزار می کرد این زمینه را فراهم کرده که امسال  مراسم حج ، مانند 
سال های قبل با حضور حجاج از کشورهای مختلف از جمله ایران برگزار شود و در همین چارچوب 
امسال تعدادی از شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت خواهند داشت .با توجه به این که در حال 
حاضر سفارت ایران در ریاض و کنســولگری ایران در جده به خاطر اتفاقات سال ۱۳۹۴ فعالیتی 
ندارند، وزارت امورخارجه تصمیم گرفته در زمان حج تمتع و برای پیگیری مباحث کنسولی حجاج 

ایران در ایام برگزاری حج افرادی را اعزام کند .

کافه سیاست

نماینده مجلس:

ضعف نظارت در ایران 
وحشتناک است

نماینده مردم  نوشــهر و چالس در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: ضعف نظارت در 
کشور ما، وحشتناک مشهود است و التهابی 
هم که در این هفته ها در حوزه قیمت گذاری 
کاال ها می بینیــد، حکایــت از این موضوع 
دارد. محمدعلی محسنی بندپی اظهار کرد: 
اکنون بیش از هر زمان دیگری، سفره مردم، 
کوچک و معیشت شــان به خطــر افتاده، 
بنابراین باید سال جاری را سخت ترین سال 
اقتصادی پس از انقــالب نامید.محمدعلی 
محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در 
مجلس یازدهم معتقد است تا وقتی نظارت 
نباشــد، همین آش اســت و همین کاسه.

وی افزود: زمانی که دولت حرف حذف ارز 
ترجیحی را مطرح کــرد، من نگران موضوع 
نظارت پس از این تصمیم بــودم. ارز »پا« 
نــدارد و بحران هایی که شــاهد آن بودیم و 

هستیم، به واسطه عدم نظارت ها رخ داد.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
افــزود: در حــوزه واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی، ۲۰ شــرکت بزرگ مسئول واردات 
بودند. آیا کنترل و نظارت بر این ۲۰ شرکت، 
کار سختی بود؟ محسنی بندپی در پاسخ به 
اینکه با وجود دستگاه های نظارتی مختلف 
و ســرمایه گذاری در آن ها، چــرا خبری از 
نظارت نیســت؟ گفت: وقتی شهر ها بیشتر 
و بزرگ تر می شــوند، وقتی تعــداد مراکز 
افزایش پیدا می کنند، زمانی که جمعیت باال 
می رود و خدمات وسیع تر صورت می گیرد، 
اما دســتگاه های نظارتی قــوی و چابک تر 
نمی شــوند، به این نقطه ای می رســیم که 

شاهد آن هستید.
عضو مجمــع نمایندگان اســتان مازندران 
در ادامه بیان کرد: دســتگاه های نظارتی ما 
باید قوی و مســتقل تر از همه قوا باشــند. 
کمبود نیروی انسانی و مالی، عدم تجهیزات 
الزم و همچنیــن تعــارض منافــع، کارایی 
دستگاه های نظارتی را به طور خاصی کاهش 

داده است.

بین الملل

حسین اسماعیلی احمدی  - شهردار زرین شهرم الف:1324112
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سخنگوی صنعت برق اصفهان:

به مشترکان کم مصرف برق خانگی، پاداش پرداخت می شود
سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: بر اســاس اظهارات وزیر نیرو، مصرف کنندگان برق خانگی که در 
پیک مصرف برق مقارن با تابســتان، رعایت کننده الگوی مصرف برق باشند پاداش دریافت می کنند.

ســیدمحمدرضا نوحی اظهار  کرد: مصرف کنندگانی که قبض برق آن ها در مقایســه با ســال گذشــته 
نشان دهنده صرفه جویی باشد، پاداش دریافت می کنند که اجرای این قانون مربوط به قبض هایی است 
که از خردادماه به بعد صادر می شود.وی افزود: الگوی مصرف برق برای تابستان ۳۰۰ کیلووات در زمان اوج 
مصرف و ۲۰۰ کیلووات برای زمان غیر اوج مصرف است.سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: دو گروهی که 
تحت نظر کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی قرار دارند با رعایت ۵۰ درصدی الگوی مصرف از برق 
رایگان برخوردار خواهند شد.نوحی ادامه داد: سایر افراد به ازای هر کیلووات صرفه جویی در برق، ۵۰۰ تومان 
تشویق می شوند که این مبلغ از هزینه های ماه بعدی آن ها در پرداخت قبض برق کاسته خواهد شد.وی 
یادآور شد: با وجود تخصیص پاداش برای مشترکان کم مصرف در سال های گذشته، اما چنین طرحی 

با این شرایط اشاره شده مرتبط با امسال و با بخشنامه جدید وزارت نیرو قابلیت اجرا پیدا کرده است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:
تولید  کاالهای اساسی در اصفهان، مازاد مصرف است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان این که در استان گوشت مرغ را مازاد بر مصرف داریم، 
گفت: شبی ۶۰۰ الی ۷۰۰ تن مرغ زنده وارد کشتارگاه ها می شود، بخشی در بازار جذب شده و بخش مازاد 
هم برای ذخایر خریداری می شود.حسین ایراندوست  در خصوص آخرین قیمت کاالهای اساسی، اظهار 
داشت: یک قیمت مصوب داریم که تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، تخم 
مرغ تابع عرضه و تقاضاست، یعنی با توجه به این که قیمت پایین آمده، ممکن است پایین تر از این قیمت 
عرضه شود.وی ادامه داد: بنابراین رسما تغییر قیمتی را اعالم نکردیم، در واقع ممکن است در فروشگاه ها 
تخم  مرغ با قیمت های متفاوت عرضه شود، چون در سقف قیمت مصوب است، نمی شود ایرادی گرفت.

ایراندوست در خصوص تغییر قیمت مرغ تصریح کرد: قیمت مرغ متناسب با شرایط عرضه و تقاضاست 
و اتحادیه با هماهنگی ما قیمت اعالم می کند، قیمتی که روز دوشنبه برای مرغ اعالم شد، ۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان برای مصرف کننده است.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان این که در استان گوشت 
مرغ را مازاد بر مصرف داریم، عنوان داشت: شــبی ۶۰۰ الی ۷۰۰ تن مرغ زنده وارد کشتارگاه ها می شود، 
بخشی در بازار جذب می شود، بخشی هم که مازاد است، پشتیبانی امور دام را مکلف کردیم که برای ذخایر 

خریداری کند، بخشی هم به خارج از استان ارسال می شود.

با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان صورت خواهد گرفت؛

برگزاری اولین جشنواره ملی قالی فاخر  در اصفهان
درنخستین جلسه دبیرخانه جشنواره ملی قالی فاخر که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مقرر 
شد این جشــنواره از ۲۹ تیر لغایت ۲مرداد در اصفهان برگزار شــود. به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهان، در این جلسه ضمن تشــریح نحوه برگزاری این جشنواره، عنوان شد فرش های 
عشایری کالسیک و گبه، فرش روستایی، فرش های کالسیک شهری باف با رج شمار کمتر از ۳۵ و 
بین ۳۵ تا ۵۰ و باالتر از ۵۰، فرش های تمام ابریشم و فرش های مدرن رشته های هفت گانه فرش در 
جشنواره مذکور  حضور دارند.حضور در این جشنواره که با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد 
شد، از طریق تکمیل فرم اظهارنامه شرکت در جشنواره موجود در سایت این رویداد و انجام مرحله 
نخست داوری به صورت غیرحضوری، امکان پذیر بوده و در مرحله بعدی پس از تماس با صاحبان 
فرش های موفق به اخذ تاییدیه مرحله نخست داوری، هماهنگی برای ارسال فرش به شهر اصفهان 
صورت گرفته و پس از برگزاری مرحله دوم داوری به صورت حضوری نمایشــگاهی از فرش های 

منتخب به منظور بازدید عموم و متخصصان و مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.           

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان شایعه ممنوعیت پرداخت وام توسط بانک ها را رد کرد؛

پرداخت وام از صرفه افتاد ه است

در ماه های پایانی ســال گذشــته رییس  مهسا نعمتی
جمهور دستور داد تا وام های تا سقف صد 
میلیون بدون ضامن و با اعتبار ســنجی به مردم عادی پرداخت شــود. 
قدمی در جهت برداشتن موانع نظام بانکی و کمک به چرخه پول و تامین 
مالی مردمی که سال ها گرفتار بروکراســی های اداری پیچیده بانکی 
بودند. در ســال جدید اما نه تنها وام ها با ضامن یا بدون ضامن بلکه به 
صورت کلی از سوی بانک ها پرداخت نمی شود. در هفته های اخیر اغلب 
افرادی که برای درخواست وام به بانک های استان اصفهان مراجعه می 
کنند با جواب منفی بانکدارها روبه رو می شــوند. برخی از متصدیان و 
رؤسای بانک ها هم دستور از بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه وام به مردم 
را دلیل این اقدام می دانند. این مســئله به خصوص با مســدود شدن 
پرداختی های بانک ها قوت گرفته اســت این  در حالی است که بخش 
تولید هم برای دریافت نقدینگی از سوی بانک ها با مشکل روبه رو است. 
در همین زمینه استاندار در چندین نوبت جلسه با بانک های مختلف اعالم 
کرده که باید نظام بانکی در استان به کمک تولید بیاید و نقدینگی از سوی 
این نهادها تامین شود.مرتضوی  حتی خواستار افزایش میزان اختیارات 
بانک های عامل اســتان اصفهان هم شــده و وعده پیگیری جدی این 

مسئله را داده اســت. به گفته وی، مدیریت کالن استان به جد، به دنبال 
افزایش میزان اختیارات بانک های عامل استان در سطوح ملی است که 
با اهتمام همه اعضا این موضوع را به سرمنزل مقصود رهنمون خواهیم 
ساختت.  سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در نشست شورای عالی 
هماهنگی بانک های اســتان با تبیین آمارهای احصا شده در خصوص 
جذب منابع و تخصیص تســهیالت به امور جاری و زیرســاختی، اظهار 
داشت: رشد استان در جذب منابع و مصارف با توجه به فرصت ها، قوت ها 
و ظرفیت های بالفعل و بالقوه استان، مبین این مقوله اساسی است که 
در استان جای کار زیادی وجود دارد که هنوز به صورت کامل محقق نشده 
است. در این شرایط اما هم بخش تولید و هم مردم عادی دست شان در 
پوســته گردوی نظام بانکی مانده اســت. در همین زمینــه اما معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان هر نوع دستوری مبنی بر 
عدم پرداخت وام را رد کرده و گفت بعید است بانک مرکزی دستورالعملی 
مبنی بر عدم پرداخت وام داشــته باشد و شــاید برخی بانک ها در ماه 
فروردین سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، اما در اردیبهشت ماه نباید در 
پرداخت وام خود مشکلی داشــته باشــند.امیررضا نقش درباره عدم 
پرداخت هرگونه تسهیالت توسط بانک های استان و اینکه برخی بانک ها 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی تا اطالع ثانوی امکان پرداخت هرگونه وام را 
ندارند، اظهار کرد: ابالغیه ای به این شکل نداریم و بانک ها بر اساس منابع 
و مصارف خود و براساس اعتبارســنجی که از مشتری انجام می دهند، 
موظف به پرداخت وام هستند.وی با بیان اینکه عدم پرداخت وام به مردم 
شاید به صورت موردی است، افزود: به ویژه پرداخت تسهیالت در بخش 
تولید، صنعت و کشاورزی به بانک ها ابالغ شده است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری مبنی بر 
عدم پرداخت تسهیالت و وام به مردم نداریم، تصریح کرد: البته پرداخت 
هرگونه وام و تســهیالت باید در کمیته های مشخص مصوب شود.وی 
همچنین افزود: برای پرداخت برخی تســهیالت تکلیفی قرض الحسنه 
باید اعتبار آن توسط بانک های مربوطه آزاد شود.نقش در پاسخ به این 
سوال که برخی بانک های اصفهان از پرداخت تسهیالت براساس اعتبار 
حساب نیز خودداری می کنند، گفت: دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت 
تسهیالت و وام  نداریم و شاید برخی بانک ها به صورت سلیقه ای چنین 
موضوعی را مطرح کرده اند  که قابل  پیگیری اســت.وی با تاکید بر اینکه 
بعید است بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام داشته 
باشد و شاید برخی بانک ها در فروردین ماه سامانه پرداختی آنها مسدود 
باشــد، اما در اردیبهشــت ماه نباید در پرداخت وام خود مشکلی داشته 
باشــند.برخی از کارشناســان عدم پرداخت وام های بانکی را ناشی از 
شکاف بین نرخ سود ســپرده ها و تســهیالت با نرخ تورم می دانند که 
موجب شده  بسیاری از تسهیالت پرداخت شده، به بانک ها برنگردد و 
وصول نشود چراکه دریافت تسهیالت و اســتفاده از آن و در ادامه عدم 
بازپرداخت آن با صرفه است. در بدبینانه ترین حالت افراد حاضر هستند 
جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تســهیالت را بپردازند. حتی در این 
صورت هم دریافت تسهیالت و پرداخت آن با تاخیر  به صرفه است.  به 
نظر می رســد با شــرایط تورمی برای بانک ها دادن وام صرفه ندارد.به 
خصوص آنکه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از سوی دولت نیز 
به شدت محدود شده است و در این شرایط منابع بانک ها کفاف پرداخت 
تسهیالت حتی تســهیالت خرد را نمی دهد و برداشت از حساب بانک 
مرکزی برای پرداخت تســهیالت غیرعاقالنه اســت چراکه طبق قانون 
بانک ها مشمول جریمه ۳۴ درصدی می شوند و در این شرایط بانک ها 
باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیالت به مردم وثیقه 
ارائه دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه ۳۴ درصدی و ارائه 
وثیقه برای پرداخت تســهیالت ۴ درصدی یا 1۸ درصــدی به مردم و 
مشــتریان منطقــی نیســت. در نتیجه بانــک ها ترجیح مــی دهند 

درخواست های وام در شرایط کنونی را مسکوت بگذارند.

عضو هیئت مدیــره خانه صنعت و معدن اســتان 
اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ واحد راکد 
تولیدی در اصفهان وجــود دارد که برای بازگرداندن 
آن به خط تولید نیاز به ســرمایه های جدید داریم.

محمدرضا برکتین با اشاره به اینکه هر هفته حدود 
۴۰ الی ۶۰ پرونده واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل 
و رفــع موانع تولید اســتانداری اصفهان بررســی 
می شــود، اظهار داشــت: بخش عمــده ای از این 

پرونده ها را صنایعی تشکیل می دهند که یا با بانک 
ها به دلیل سرمایه در گردش مشــکل دارند و یا با 
اداراتی مانند برق، گاز، مالیات و تامین اجتماعی.
وی با بیــان اینکه ایــن صنایع هنوز به بن بســت 
نخورده اند و دارای مشــکالت قابل حلی هســتند، 
افزود: باید توجه داشــت که ســال گذشته قیمت 
گاز وحشــتناک گران شــد و بنگاه های اقتصادی 
نتوانســتند هزینه ها را تامین کنند از سوی دیگر با 
اداره مالیات در همین سال های اخیر با مشکالت 
زیادی رو به رو هســتند.عضو هیئــت مدیره خانه 
صنعت و معدن اســتان اصفهان در ادامــه با بیان 
اینکه از ســوی دیگــر نمی توان حقــوق بانک ها و 

ادارات را نادیــده گرفت، افزود: باید توجه داشــت 
که مصوبات ســتاد تســهیل در واقع محملی برای 
امکان ادامه حیات صنایع اســت.وی همچنین با 
تاکید بر اینکه باید صنایعی که به پرداخت به موقع 
مالیات، هزینه های انرژی و هزینه های بیمه تامین 
اجتماعی اقدام می کنند  تشویق شوند، گفت: این 
در حالی اســت که امروز عمده بخشش ها شامل 
حال بنگاه هایی می شــود که به نوعی خواسته و یا 
ناخواسته بی انضباطی می کنند.عضو ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتانداری اصفهان تاکید کرد: 
اعتقاد ما این است که اعتبارات باید در چرخه تولید 

و با نگاه منفعت ملی هزینه شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان خبر داد: 

 وجود ۶00 واحد صنعتی راکد در اصفهان

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

خطر متروپل، بیخ گوش ساختمان های بلند فوالدشهر
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ســاختمان های قدیمی و بلندمرتبه فوالدشــهر را 
یکی از نقاط خطرآفرین در اســتان دانســت و گفت: اداره کل راه و شهرســازی و شرکت عمران 
فوالدشهر موظف شــده اند برنامه ریزی الزم را برای اجرای طرح های پیشگیری و کنترل حوادث 
محتمل با توجه به فرسودگی و قدمت این ساختمان های بلندمرتبه تدوین و اجرایی کنند.منصور 
شیشه فروش  با اشاره به تشکیل کارگروهی شناسایی سازه های آسیب پذیر در برابر مخاطرات در 
شهرداری ها، اظهار کرد: در این کارگروه ســازمان نظام مهندسی ساختمان، شرکت گاز، برق، آب، 
سازمان آتش نشــانی، معاونت شهرسازی شــهرداری و اداره کل راه و شهرسازی وضعیت ایمنی 
ساختمان ها در سطح شهرها را بررســی می کنند.وی با اشاره به فعال شــدن کارگروه شناسایی 
سازه های آسیب پذیر در 11۴ شهرداری استان، گفت: اداره راه و شهرسازی نیز بر اساس وظایف خود 

باید ارزیابی خطر در ساختمان ها و به ویژه ساختمان های بلندمرتبه را پیگیری کند.
وی به قدمت ســاختمان های 1۴ طبقه فوالدشهر اشــاره کرد و افزود: اداره کل راه و شهرسازی و 
شرکت عمران فوالدشهر موظف شده اند برنامه ریزی الزم را در شورای مسکن برای اجرای طرح های 
پیشگیری و کنترل حوادث محتمل با توجه به فرســودگی و قدمت این ساختمان های بلندمرتبه 
تدوین و اجرایی کنند.شیشه فروش با بیان اینکه در شــهر اصفهان کارگروه کارگروهی شناسایی 
ســازه های آســیب پذیر در برابر مخاطرات حدود ۳۰۰ بازدید انجام داده، گفت: این بازدید از نقاط 
مختلف مثل پاساژها، مراکز عمومی و ساختمان های بلندمرتبه بوده و اخطارهای الزم به مالکان 
داده شده است. تقریبا در ۲۵۰ مورد اشکاالت رفع شده و ۵۰ مورد دیگر بر اساس قوانین موجود، 
شهرداری ها باید با همکاری دستگاه قضایی پیگیری های الزم را جهت تاکید به مالکان برای رفع 

خطر از سازه های موجود دنبال کنند.
وی با اشــاره به اینکه کارگروه شناسایی سازه های آســیب پذیر در برابر مخاطرات، به طور مستمر 
شناسایی ســازه های بلندمرتبه و قدیمی را در دســتور کار داده، گفت: مجددا دستورالعملی برای 
فعال شــدن این کارگروه داده ایم تا با همکاری بخش های مختلف از نظر ایمنی شبکه های آب، 
برق، گاز، تاسیسات، فرسودگی ساختمان ها، راه های دسترسی و ... اقدامات الزم را انجام دهند. 
این کارگروه هر هفته در همه بخش ها فعال است و نقاط ضعف هر ساختمان را شناسایی می کند 

و به مالکان اخطار می دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان یکی دیگر از نقاط پرخطر اصفهان را بازار بزرگ این شهر 
دانست و تصریح کرد: بازار اصفهان حدود ۸ کیلومتر است و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در 
این بازار مستقر هستند. برای ایمنی بازار مرتب جلساتی تشکیل می شود و وظایفی به دستگاه ها 
اعالم شده، ازجمله اینکه شهرداری اصفهان تملک سه محلی که برای ایجاد ایستگاه آتش نشانی در 
راسته  بازار شناسایی شده را تسریع و ایستگاه ها را دایر کند.وی ادامه داد: اداره نوسازی و بهسازی 
شهرداری در مجموعه میدان امام)ره( و امام علی)ع( راسته بازار و سقف و دیواره ها و ستون های 
فرسوده را بازسازی کند. همچنین باید سه پست برق در سه مکان بازار ایجاد شود که در سرای ملک 
التجار پست برق احداث شده و در دو سرای دیگر در بازار گلشــن و مخلص قرار شد شرکت برق 
اصفهان ظرف سه ماه آینده این دو پست را نیز احداث کند. ضمن اینکه شرکت برق موظف شده در 
راسته بازار نسبت به ایمن سازی شبکه های برق اقدام کند و در این زمینه تاکنون یک و نیم کیلومتر 
از شبکه های برق را بازسازی کرده و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.شیشه فروش با بیان اینکه قرار 
شد تیم مشترکی از آتش نشانی و اتاق اصناف همه صنوف بازار را از نظر ایمنی رصد کنند و اخطارهای 
الزم را بدهند، گفت: این تیم به فعاالن اصناف برای اجرای طرح های ایمنی در جهت پیشگیری از 
وقوع حریق و حادثه در اماکن تجاری توصیه های الزم را ارائه می کند. سد معبرها باید رفع شود و 
راه های دسترسی برای حرکت خودروهای امدادی و آتش نشانی در همه مسیرها ازجمله چهارباغ، 
میدان امام، بازار پیش بینی شود. پیش از آن نیز باید تیم های گشت و بازرسی ایمنی فعال شده و 

مسیرهای دسترسی سریع و آسان تیم های امدادی در حوادث ایجاد شود.

اخبار

با مسئولان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت دانه  روغنی گلرنگ در اواخر تیرماه انجام خواهد شد، در استان اصفهان برداشت 
گل این دانه برای کشاورزان بسیار مهم  است همچنین ارزش اقتصادی بسیار باالیی دارد و ما ایجاد اشتغال را از این دانه در سطح استان شاهد هستیم.اصغر رستمی 
در خصوص ظرفیت خوداتکایی دانه های روغنی در استان اظهار کرد: دانه های روغنی گستردگی فراوانی دارند، دانه های روغنی از جمله آفتاب گردان، کلزا، بادام 
زمینی، پنبه و گلرنگ و … از عمده دانه هایی هستند که در شرایط و آب و هوای مختلف کشور کشت و کار می شوند، اما در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی که 
دارا هستیم بیشترین کشت دانه های روغنی از آفتابگردان روغنی و آجیلی، پنبه، گلرنگ و کلزا انجام می شود.وی در خصوص کشت آفتاب گردان افزود: باتوجه به 
شرایط کم آبی و خشکسالی هایی که اتفاق افتاد متاسفانه کشت آفتابگردان ما عدد باالیی نبود و در حد خیلی محدود انجام شد همچنین کشت دانه کلزا از سطحی 
که در سال های گذشته حداکثر ۲ هزار هکتار کشت داشتیم در سال زراعی جاری بالغ بر ۲۵۰ هزار هکتار بیشتر کشت نشده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به کشت پنبه بیان کرد: در کشت دانه های روغنی پنبه هم در سطح استان گستردگی بسیار خوبی داشتیم و نزدیک به ۴ الی ۵ 
هزار هکتار در سنوات معمول و خوب کشت و کار انجام دادیم، اما کشت این محصول در سال های اخیر به خصوص امسال به زیر هزار هکتار کاهش پیدا کرده است و 
امسال نزدیک به ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار هکتار بیشتر کشت نداریم.وی توضیح داد: دانه روغنی گلرنگ یکی از عمده ترین کشت های ماست، زیرا با توجه به سازگاری این 

دانه با استان و ریشه  بسیار طوالنی که در کشور، استان اصفهان و شرق استان داشته، هنوز از سطح کشت قابل قبولی برخوردار است.

ظرفیتی به نام خوداتکایی اصفهان در کشت دانه های روغنی

احیای هنر 
کرباس بافی 

زهرا علیخانی، بانوی کارآفرین 
از حــدود ۲۰ ســال قبل جرقه 
احیای هنر کارباس بافی را در 
سر پروراند و با دریافت تجربه از 
مادر و همکاری همسرش امروز 
به عنوان بانوی توانمند کویر خور 

و بیابانک شناخته می شود.

وز عکس ر

رییس کمیسیون کسب وکارهای نوین 
نظام صنفی رایانه ای مطرح کرد:

آینده روشن کسب و کارهای 
دیجیتال در اصفهان

رییس کمیسیون کســب وکارهای نوین نظام 
صنفی رایانه ای اصفهان معتقد است که بستر 
رشد و توســعه کســب وکارهای نوین در حد 
مطلوبــی در ایران فراهم اســت و کارآفرینان 
دیجیتال موفقی در ایران حضور دارند. حمید 
گودرزی،در مــورد آینــده کســب و کارهای 
دیجیتال در استان اصفهان گفت: آینده از آن 
کسب وکارهای دیجیتال اســت. این مسئله 
را از دو بعد بررســی می کنیــم؛ اول، الزامات 
دیجیتال شدن و دیگری نگرش، علم و عمل 
مسئوالن استانی و همشهریان اصفهانی نسبت 
به این نوع کسب وکارهاست. وی افزود: تغییر 
مدل کســب وکارها از حالت ســنتی به مدرن 
قطعا با خود رفــاه، بهــره وری و حتی هزینه 
کمتری را برای صاحبان کسب وکار و استفاده 
کنندگان شان به همراه می آورد ولی نوآوری در 
ذات خود برای کسب وکارهای قبلی و قدیمی 
مخاطره آمیز است.با توجه به زیرساخت های 
مناسب همچون دانشــگاه ها، شهرک علمی 
و تحقیقاتی و پویا بودن این اکوسیســتم، راه 
پیشرفت کســب وکارهای دیجیتال در استان 
هموار اســت ولی برای ایجــاد حرکت موثر، 
دستوری کردن استفاده از سیستم های مدرن 
و جایگزیــن و همراهی و همــکاری با مراکز 
فناور و نوآور در اولویت مسئوالن استانی باید 
قرار بگیرد.وی در مورد عواملی ســاماندهی و 
توسعه این مدل کســب و کارها تصریح کرد: 
با توجــه به اینکه ســرعت تولید و شکســت 
مدل های کســب وکارهای نوین نــرخ باالیی 
دارد شناسایی و ســاماندهی آن کار دشواری 
بوده و در ابتدا نیاز به آموزش و فرهنگ سازی 
و اصالح قانون تجارت برای فعالیت های سال 
های پیش رو دارد. گــودرزی افزود: خالقیت 
را می توان از کلیدی ترین شاخصه های ورود 
به دنیای استارت اپ ها نامید. عمدتا تولیدات 
دانش بنیان، نوآور و فناور نیازمند دانش به روز 
بوده که این مســئله برای فعاالن در محدوده  

سنی جوانان ساده تر است. 
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موانعی که فرصت ها را برای تولید عسل هدر می دهند؛

کام تلخ زنبورداران چهارمحال و بختیاری 

شرایط اقلیمی چهارمحال و بختیاری آن را به سرزمینی مطلوب برای 
تولید عسل در نیمه نخست ســال تبدیل کرده، ولی برخی از مشکالت 

شیرینی عسل را به کام زنبورداران استان تلخ کرده است.
پوشــش گیاهی و مراتع مناســب چهارمحال و بختیاری در کنار ارتفاع 
مناسب این خطه از سطح دریا و آب و هوای خنک و معتدل آن در ۶ ماهه 
اول سال، این استان را به مکان مناسب برای زنبورداری و تولید عسل با 
کیفیت باال تبدیل کرده است و هرساله به جز زنبورداران بومی تعداد زیادی 
از فعاالن پرورش زنبور عســل کشــور در کوچ بهاره، این استان را مقصد 
خود قرار می دهند.میزان عسل تولیدی استان حدود سه هزار تن اعالم 
شده اســت، ولی تعدادی از پرورش دهندگان زنبور عسل  اعالم کرده اند 
که میزان دقیق و واقعی تولید عســل چهارمحال و بختیاری مشخص 
نیست و احتماال بیشتر از ســه هزار تن اســت و دلیل آن توجه نکردن 
به»برندسازی« عسل استان در سال های گذشته و وجود تعداد زیادی 
فعاالن پرورش زنبور از سایر استان های کشور در این خطه است.فروش 
عسل تولیدی در استان به عنوان عسل سایر مناطق کشور نشان می دهد، 
برندسازی »عسل چهارمحال و بختیاری« ضرورتی است که هر چه زودتر 
باید انجام شود تا سودی که واسطه ها از فروش عسل استان با عناوین 
مختلف می برند به زنبوردار و مصرف کننده نهایی برسد.مدیرعامل اتحادیه 

زنبورداران چهارمحــال و بختیاری گفت: مهم ترین مشــکل زنبورداران 
استان، استقرار زنبورداران غیربومی در سطح مراتع و گلستان های استان 
است.حسن اویســی افزود: اولویت اعطای مجوز اســتقرار کندوها در 
هر جایی با زنبوردار بومی اســت، ولی تعدادی از زنبورداران غیربومی با 
خرید و یا اجاره زمین، اقدام به اســتفاده از شهد و گل های مراتع استان 
می کنند.وی ادامه داد: مراتع اســتان از نظر میزان گل و گیاه، وسعت و 
ظرفیت مشــخصی دارند و افزایش کندوها در مراتع باعث می شوند که 
زنبورداران بومی تحت فشــار قرار گیرند و سهم تولید همه زنبورداران آن 
منطقه کاهش یابد.اویسی تاکید کرد: زنبورداران بومی در بسیاری مواقع 
با کندوهایی مواجه می شوند که در مراتع رها شده  و به موجب قانون، حق 
جابه جایی آن ها وجود ندارد.مدیرعامل اتحادیه زنبورداران چهارمحال و 
بختیاری یادآور شد: فرآیند جمع آوری این کندوها از مسیر قانونی بسیار 
زمان بر است و موجب از دست رفتن سیکل گل دهی مراتع خواهد شد. 
در سال گذشته تعدادی از زنبورداران استان به دلیل طوالنی شدن روند 
قانونی جابه جایی کندوهای زنبورداران غیرمجاز، زمان مناسب فعالیت 
تولید عسل زنبورها را از دســت دادند.وی تاکید کرد: اتحادیه زنبورداران 
چهارمحال و بختیاری در مورد برخورد با زنبورداران فاقد مجوز استقرار، 
با دستگاه های ذی ربط شهرستان های استان جلسات متعددی را برگزار 

کرده و با همکاری این دستگاه ها روند برخورد با زنبورداران فاقد مجوز در 
دو شهرستان فارسان و کوهرنگ تسریع شده است.

افزایش بدون برنامه زنبورداری در استان مشکل آفرین است
مدیرعامل اتحادیــه زنبورداران چهارمحال و بختیاری از مســئوالن در 
خواست کرد: با توجه به افزایش هزینه ها به خصوص هزینه های حمل و 
نقل و خرید مواد مغذی برای زنبورها، به جای تخصیص وام به افرادی 
که از این پیشه سررشته ای ندارند، این وام ها را به زنبورداران با سابقه 
بدهند.وی تاکید کرد: نداشتن سرمایه جاری از مشکالت مهم صنعت 
زنبورداری اســتان است و نداشــتن اطالعات کافی موجب وارد آمدن 

خسارت های زیاد خواهد شد.

برندسازی عسل چهارمحال  و بختیاری انجام نشده است
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران چهارمحال و بختیاری گفت: در سال های 
گذشته زنبورداران استان به دلیل نداشتن ســرمایه کافی، نتوانستند 
محصوالت تولیدی را با نــام و برند خود به بازار مصــرف عرضه کننده 
و دالل ها با خرید عســل اســتان به قیمت کم، با عناوین مختلف و به 

قیمت های بیشتر آن را راهی بازار مصرف کرده اند.

تیم های سحر جمعیت هالل احمر ، آماده اعزام به آبادان 
رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: تیم های 
سحر جمعیت هالل احمر سراسر کشور برای اعزام به آبادان و ارائه خدمات روانی و اجتماعی اعالم 
آمادگی کردند.محمد گلفشان در آیین تجلیل از ۲۰۰ امدادگر و خانواده شهدای امدادگر چهارمحال و 
بختیاری ضمن ابراز تسلیت به خانواده های داغدار حادثه متروپل آبادان افزود: امدادگران جمعیت 
هالل احمر از نخستین ساعت حادثه متروپل در آبادان مشــغول خدمت رسانی شدند و تیم های 
امدادی و همچنین تیم های سحر در امدادرسانی این جادثه نقش موثری بر عهده گرفتند.وی اظهار 
داشت: امدادرسانی به حادثه دیدگان تا پایان عملیات ادامه خواهد داشت و امید است دیگر چنین 
حوادثی در کشور رخ ندهد.گلفشان به تالش های اعضای جمعیت در حوادث و سوانح  و همچنین 
مقاطع مختلف از جمله شیوع کرونا  و بروز سیل و زلزله اشاره کرد و گفت: در تعطیالت نوروز امسال 

هفت میلیون نفر از خدمات جمعیت هالل احمر بهره مند شدند.
 

مخزن ذخیره آب آشامیدنی شهر »دستنا« احداث می شود
مدیرعامل شرکت شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری از افزایش ظرفیت ذخیره آب آشامیدنی 
شهر دستنا در راستای تامین آب پایدار خبر داد.احمدرضا محمدی در آیین کلنگ زنی احداث مخزن ذخیره 
آب آشامیدنی شهر دستنا از توابع بخش مرکزی شهرستان کیار، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت 
و لزوم ذخیره سازی آب آشــامیدنی مردم، عملیات اجرایی ساخت این مخزن جهت افزایش ظرفیت 

ذخیره سازی آب شروع شده است.
وی، ظرفیت مخزن ذخیره جدید آب آشــامیدنی شــهر دســتنا را ۱۵۰۰ متر مکعب اعالم کرد و  گفت: 
امیدواریم شرکت آب و فاضالب بتواند هر چه سریع تر این مهم را با همراهی مردم به سرانجام برساند.

محمدی خاطرنشان کرد: شهر دستنا در حال حاضر دارای ۲۱۰۰ مشترک است که با ساخت این مخزن، 
ذخیره سازی آب سالم، بهداشتی و پایدار برای بیش از ۸۰۰۰ نفر انجام می شود.

 

خسارت میلیاردی سرمازدگی به تاکستان های چهارمحال    
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۶۰۰ هکتار از سطح باغات 
انگور چهارمحال و بختیاری دچار خسارت سرمازدگی شده اند که ارزش ریالی این خسارت حدود 
۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.ابراهیم شیرانی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۰ 
هزار و ۲۵۰ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری دچار ســرمازدگی شدند، اظهار کرد: ارزش ریالی 
خسارات وارده به باغات اســتان ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.مدیر امور باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیشترین میزان خسارت سرمازدگی مربوط به 
شهرستان بن و سامان است، توضیح داد: عمده باغات این شهرستان ها بادام و زردآلوی زودگل ده 
است.وی در ادامه بیان کرد: آخرین سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری مربوط به باغات انگور بود، 

این باغات در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه دچار سرمازدگی شدند.
 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:
امسال 200 تعاونی در چهارمحال  راه اندازی می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲۰۰ تعاونی در ۱۰ شهرستان 
استان متناسب با زیســت بوم و ظرفیت های هر شهرستان تشکیل می شود.محسن مولوی افزود: 
تالش می شود تا تعاونی های جدید با محوریت جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و طرح های علمی 
راه اندازی شود تا از این طریق نه تنها در تحقق شعار سال گام اساسی برداشته شود بلکه در کاهش نرخ 
بیکاری و ایجاد اشتغال در استان نقش موثری ایفا کرد.وی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۹۳ تعاونی 
در استان تشکیل شد که هدف گذاری سال جدید افزایش بیش از ۲ برابری تعاونی ها در استان است.

اخبار

فروش عسل تولیدی در استان به عنوان عسل سایر مناطق 
کشور نشان می دهد، برندسازی »عسل چهارمحال و 
بختیاری« ضرورتی است که هر چه زودتر باید انجام شود 
تا سودی که واسطه ها از فروش عسل استان با عناوین 

مختلف می برند به زنبوردار و مصرف کننده نهایی برسد

بام ایران
م

سنی
: ت

س
عک

مفاد آراء
3/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

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

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0967 - 1401/02/06 هيات چهارم آقای داود روشندل به شناسنامه 
شــماره 1418 کدملي 1289181292 صادره اصفهان فرزند مجيد نسبت  به دو دانگ و نيم 
مشاع از  ششدانگ )باستثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به خانم ليال رمضان پور می باشد( 
يکباب ساختمان به مساحت 500/327  مترمربع از پالک شماره  230 فرعی از 6  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی مجيد روشندل 

مورد ثبت صفحات 347 و 323 الی 332 دفاتر 518 و 629 
رديف 2- راي شماره 0969 - 1401/02/06 هيات چهارم آقای اميد روشندل به شناسنامه 
شماره 0010521208 کدملي 0010521208 صادره تهران  فرزند مجيد نسبت  به دو دانگ 
 و نيم مشاع از  ششدانگ )باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به خانم ليال رمضان پور 
می باشد( يکباب ساختمان به مساحت 500/327 متر مربع از پالک شماره  230 فرعی از 6  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی مجيد 

روشندل مورد ثبت صفحات 347 و 323 الی 332 دفاتر 518 و 629 
رديــف 3- راي شــماره 0968 - 1401/02/06 هيات چهارم خانم فاطمــه عليرضايی به 
شناسنامه شماره 64 کدملي 0490957560 صادره ری  فرزند قدير نسبت  به يک دانگ مشاع 
از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 500/327 مربع از پالک شماره  230 فرعی از 6  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی مجيد 

روشندل مورد ثبت صفحات 347 و 323 الی 332 دفاتر 518 و 629 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317739  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/60 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 0573 14006030200700 مورخ 1401/02/15  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر شفيع زاده قهدريجانی 
فرزند حســينعلی بشــماره شناســنامه 429 وکدملی 1111193691 صادره از فالورجان 
درششدانگ يک باب خانه نيمه سازبه مساحت 192 مترمربع پالک 1131 و1130 فرعی از 
385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1316544 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/61 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0582 14006030200700 مورخ 17 / 02 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسين علی محمدی فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 569 وکدملی 1111130272 صادره از فالورجان درششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 88 / 174 مترمربع پالک 289 فرعی از 386 اصلی واقع در قهدريجان 

خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد حسين اسماعيلی قهدريجانی فرزند حبيب 
اله  محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317183  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/62 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 574  14016030200700 مورخ 15 / 02 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شــهناز جمالپور فرزند قلی 
بشماره شناسنامه 1076 وکدملی 1971033855 صادره از مسجد سليمان درششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 42 / 245 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان خريداری رسمی 
ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317042  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/63 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0301 14006030200700 مورخ 25 / 01 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ايران حشمت قهدريجانی 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 288 وکدملی 1111055841 صادره از فالورجان درششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 78 / 544 مترمربع پالک 4 فرعی از 386 اصلی واقع 
در قهدريجان خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای محمد تقی هاديان فرزند حاجی 
علی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

م الف: 1317055   محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/64 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 13949 - 1400/11/20 هيات سوم آقای امير حسن جاللی عاشق آبادی 
به شناسنامه شماره  29 کدملي 1290606587 صادره اصفهان فرزند عباس  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 65/08  مترمربع از پالک شماره  65 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی سيد حسين حسينی عاشق آبادی 

طبق سند انتقالی 5521 مورخ 1350/01/18 دفترخانه 91 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327940  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/65 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 287 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شــهناز ترشابی به شناسنامه 
شماره 12907 کدملی 0934530459 صادره مشهد فرزند معين الدين در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 67/35 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 3083  اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1328615  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/66 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 550 مورخ 1401/2/29 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی،مالکيت خانم 
زهراء سخنوری دستگردی  به شناسنامه شــماره 79 کدملی 1288759800 صادره 
اصفهان فرزند اســمعيل در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 200 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 150 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان ) شــش دانگ پالک 4483/150  بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام دولت جمهوری اســالمی ايران در صفحه 248  دفتر 763 امالک سابقه ثبت 
و سند مالکيت داشته سپس به موجب دادنامه شــماره 940997035081251 مورخ 
94/07/29 صادره از شــعبه هشــتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که طی دادنامه 
شماره 9509970376500082 مورخ 95/01/30 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان 
اصفهان قطعيت يافته است حکم به ابطال ســند مالکيت صادره بنام دولت به ميزان 
تصرفات و مالکيت خواهان ها و همچنين ورثه اســماعيل سخنوری ) که خانم زهرا 
سخنوری دســتجردی » متقاضی«  نيز يکی از خواهان های دادنامه می باشد صادر 
شده است( و آقای اسماعيل سخنوری دستگردی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
1003 مورخ 1386/3/9 صادره از شورای حل اختالف شعبه يک حقوقی اصفهان فوت 
نموده و ورثه ی و شامل: خانم بتول متقی دستجردی:همسر متوفی و فرزندان محسن، 
محمد، زهرا، فاطمه می باشند و نامبردگان به موجب مشروحه مورخ 1400/12/19 در 
جلسه هيات حاضر و توافق نمودند ملک مورد تقاضا در سهم متقاضی ) زهرا سخنوری 
 دســتگردی( می باشــد و به نامبرده واگذار گرديده و هرگونه ادعايی را از خود سلب 

نموده اند( محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327440  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/67 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره  0576 14016030200700الــی 140160302007000578  مورخ
 17 / 02 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه ميرلوحی فالورجانی فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه 3336 وکدملی 
1110033346 صادره از فالورجان درسه دانگ مشاع ازششدانگ وخانم آرزو سروريان فرزند 
علی به شناسنامه وکدملی 2283085845 صادره از شيراز دريک ونيم دانگ مشاع از ششدانگ 
وآقای مصطفی الوندی فرزند حسين بشماره شناسنامه 245 وکدملی 1171161591 صادره 
از لنجان در يک ونيم دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک 
2707 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شــفق اصفهان خريداری رســمی ازمالک رسمی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327487 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/68 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0832 14016030200700 مورخ 03 / 03 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ستايش توکلی فرزند مجيد 
بشماره شناسنامه  وکدملی 1100701941 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه 
تمام به مساحت 42 / 140 مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماسه خريداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای اسماعيل يزدانی گارماسه محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327851 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

اعالم مفقودی 
 206TU3 برگ سبز خودروی سواری پژو هاچ بک تیپ
 مدل 1398 به رنگ ســفید - روغنی به شــماره پالک

 182A0050275 ایران 13-417 و 14 و شــماره موتور 
و شماره شاســی NAAP03EE4KJ312980 و شناسه 
ملی خودرو NAAP03EE4KJ312980 به نام خانم فرناز 
براتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



چهارشنبه 11 خرداد  1401 / 01 ذی القعده 1443 / 01 ژوئن  2022 / شماره 3542
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا:

ایران امسال گرم ترین خرداد را تجربه می کند
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه ایران در خردادماه 
دمایی بیش از حد نرمال را تجربه خواهد کرد، گفت: در هفته جاری افزایش دما بین ۳ تا ۵ درجه 
سانتیگراد بیش از حد نرمال مورد انتظار است.صادق ضیاییان درباره شرایط جوی و میزان افزایش 
دما در خردادماه اظهار کرد: در هفته جاری افزایش دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال 
در دامنه های شمالی رشته کوه البرز و رشته کوه زاگرس و نواحی غربی دور از انتظار نیست.وی افزود: 
در نیمه شرقی کشور به جز سواحل دریای عمان و شمال شرق دمای هوا از یک تا ۳ درجه سانتیگراد 
کمتر از حد نرمال خواهد بود.رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با 
بیان اینکه در هفته آینده دمای هوا غالبا بیش از حد معمول خواهد بود، اظهار کرد: خردادماه تا اوایل 
تیرماه در مناطق شــمال غرب تا جنوب زاگرس، زاگرس جنوبی و البرز مرکزی افزایش دمای یک 
تا ۳ درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال مورد انتظار است.وی در ادامه، درباره خیزش گرد و خاک 

در هفته جاری اظهار کرد: طی این مدت فعالیت سامانه گرد و غبار شدیدی پیش بینی نمی شود. 

 بهره مندی 4۶۷ مددجوی اصفهانی
 از خدمات ویژه نظام وظیفه

معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: ۴۷۶ نفر از فرزندان ذکور 
باالی ۱۸ سال خانواده های تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان از خدمات ویژه سربازی 
در سال گذشته بهره مند شــدند.هادی بنایی اظهار کرد: هدف از ارائه خدمت تسهیات سربازی را 
زمینه سازی برای خوداتکایی و توانمندسازی مددجویان است. معافیت وانتقال به یگان نزدیک 
محل سکونت از جمله خدماتی است که در طول سال به مددجویان مشمول دریافت این خدمت 
ارائه می شود.وی افزود:  ۴۶۷ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان از این خدمات 
بهره مند شده اند. بیشترین بهره مندی مددجویان تحت حمایت درحوزه معافیت سربازی و انتقال 
به یگان نزدیک به محل سکونت بوده است.معاون حمایت و سامت خانواده کمیته امداد استان 
اصفهان با تاکید به بهبود وضعیت معیشت خانواده های تحت حمایت پس از برخورداری فرزندان 
از تسهیات ویژه نظام وظیفه، گفت: با ایجاد بستر مناسب از طریق ارائه وام اشتغال و ورود به بازار 

کار، زمینه مناسب برای ازدواج و استقال کامل خانواده مددجو فراهم می شود.

اعالم زمان پیش ثبت نام مدارس شاهد
مدیرکل امور شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش وپرورش گفت: زمان پیش ثبت نام مدارس شاهد 
در پایه های ورودی اول، هفتم و دهم اعام شــد. محمدرضا رزاقی در خصوص ثبت نام مدارس 
شاهد، اظهار کرد: پیرو جلســه ستاد مرکزی شــاهد وزارت آموزش وپرورش، بازه زمانی ثبت نام 
پایه های ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم مشخص شد.وی در خصوص زمان پیش ثبت نام افزود: 
پیش ثبت نام مدارس شاهد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور به ترتیب در  پایه اول ابتدایی از 
یازدهم تا بیست وهشتم خردادماه، پایه هفتم )دوره اول متوسطه( از بیست ویکم خردادماه لغایت 
دهم تیرماه، پایه دهم )دوره دوم متوســطه( از یکم تیرماه شروع و تا بیستم تیرماه انجام خواهد 
شد.رزاقی با اشاره به تســهیاتی که در جهت رفاه حال خانواده ها در امر ثبت نام فرزندان از سوی 
اداره کل شاهد در سال های اخیر در نظر گرفته شده اســت، افزود: خانواده ها می توانند با ورود به 
درگاه اینترنتی به نشانی https://pada.medu.ir/#/home نسبت به پیش ثبت نام فرزندان 
خود در پایه های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر، 
دانش آموزانی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند با اطاع رسانی که از طریق مدرسه صورت خواهد 

گرفت برای ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه می کنند.

در حالی که فضای مجازی پر از تبلیغات فروش سواالت امتحانی است پلیس و آموزش و پرورش می گویند امکان لو رفتن سواالت وجود ندارد؛

امتحانات تقلبی؟!

با شروع خرداد و آغاز امتحانات بار دیگر تب  مهسا نعمتی
فروش ســواالت امتحانی هم داغ شده ؛ 
شــگردی که گاهی واقعی و در اغلب موارد کاهبرداری و ترفندی برای 
سرقت است. معموال شــروع به کار این افراد با باز شدن کانال هایی در 
تلگرام و اینستاگرام آغاز می شود و  در میان دانش آموزان دست به دست 
می چرخد. مشتریان این مدل از کســب و کار هم البته کم نیست و به 
خصوص برای سواالت نهایی پایه دوازدهم متقاضیان زیادی وجود دارد. 
بسته به نوع و میزان اهمیت امتحان، سواالت از دویست تا بیش از یک 
میلیون تومان به فروش می رســد. خریداران سواالت امتحانی اغلب 
دانش آموزان پایه دوازدهم هستند؛ امتحاناتی که به دلیل تاثیر مستقیم 
در معدل و قبولی کنکور حساســیت های زیادی بر روی آنها وجود دارد. 
کارشناسان آموزشی می گویند از زمانی که تاثیر معدل کاس دوازدهم بر 
پذیرش در کنکور باال رفت، بازار فروش این ســواالت هم گرم تر شد. تا 
پیش از این، سهم معدل در کنکور ۴۰ درصد بود و حاال گفته می شود برای 
سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد می رسد. روش ســواالت پایه دوازدهم که جزو 
امتحانات نهایی است، در سال های گذشــته هم رخ داده و کاه بر سر 
خیلی ها گذاشته است. یکی از آن ها سال گذشــته، بین ۴ تا ۶ میلیون 
تومان سواالت دوازدهم را خریده؛ درحالی که هیچ کدام از آن ها درست 

نبوده است.در همین زمینه پلیس فتا بارها هشدار داده است که تبلیغات 
فروش ســواالت امتحانات نهایی و یــا کنکور می توانــد ترفندی برای 
کاهبرداری و خالی کردن حساب کاربران باشد با این وجود هنوز هم برای 
رسیدن به میانبر امتحانات نهایی افراد زیادی متقاضی هستند. بخشی از 
این مسئله به دلیل شائبه لو رفتن سواالت در سال های گذشته است در 
همین زمینه سهیل صدیقی، کارشناس آموزشــی  معتقد است آزمون 
جزئی از آموزش اســت. در نظام آموزشــی گوناگون برخی ها بیشتر و 
برخی ها کمتر آزمون می گیرند. با این حال آزمون در آموزش و پرورش 
وجود دارد و با اهمیت است. وقتی مسئوالن آموزش و پرورش با مدیران 
و معلمان مدارس صحبت می  کنند، عنوان می شــود کــه آزمون مثل 
ناموس آموزش و پرورش اســت و باید حرمتش نگه داشته شود. این  
کارشناس آموزشی تصریح کرد :در ســال های گذشته دیدیم که برخی 
یاوقات ســواالت امتحانات هماهنگ کشوری در پایه ســوم و چهارم 
دبیرســتان و پیش دانشــگاهی لو رفت. در منطقه پنج تهــران یکی از 
دانش آموزان سواالت را قبل از شروع امتحان به دانش آموزان دیگر نشان 
داده و مدعی بود که به صورت رایگان آن را از کانال تلگرام گرفته است. البته 
این مسئله در ســال های گذشته نیز اتفاق افتاده اســت. برخی  اوقات 
آموزش و پرورش کج دار و مریز و نیمه حرفه ای پذیرفته است که سواالت 

امتحانات نهایی لو رفته است. سواالت آزمون های هماهنگ در وزارتخانه 
آموزش و پرورش مطرح شده و شب امتحان به مناطق ارسال می شود. 
این مناطق موظف هستند سواالت را در اختیار مسئوالن تقسیم قرار دهند. 
مسئوالن تقسیم شب امتحان در قرنطینه هستند تا سواالت را تقسیم و 
صبح زود به حوزه اجرایی بفرستند. این کارشناس آموزشی ادامه  داد: من 
فکر می کنم بیشتر این سواالت از طرف افرادی بیرون داده می شود که 
احتماال در اتاق تقسیم هستند و آن شب به سواالت دسترسی دارند. با این 
حال آموزش و پرورش همچنان سرسختانه بر حفظ امنیت سواالت آزمون 
ها تاکید دارد از سوی دیگر پلیس هم بر رصد فضای مجازی و مقابله با 
این مدل از تبلیغات تاکید کرده است. در همین زمینه معاون اجتماعی و 
فرهنگی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه ۵۰ کارگروه ویژه در پلیس فتای 
سراسر کشور برای برخورد با فروشندگان سواالت امتحان نهایی در فضای 
مجازی تشکیل شده، گفت: در همین رابطه دو متهم طی روزهای گذشته 
شناسایی و دستگیر شده اند و در تحقیقات مشخص شد مدرک تحصیلی 
آنها زیردیپلــم است.»ســرهنگ رامین پاشــایی«  دربــاره برخورد با 
فروشندگان ســواالت امتحانی و کنکور گفت: مجرمان سایبری فضای 
کشور را رصد می کنند و هر زمانی که در کشور طرحی یا  برنامه ای قرار است 
انجام شود و یا مانند همین برگزاری امتحانات پایان سال پلتفرم های 

مجرمانه ای برای آن طراحی می کنند. 
وی با بیان اینکه فروش سواالت امتحانات نهایی و کنکور چندین سال 
است که در فضای مجازی تبلیغات انجام می دهند، ادامه داد: تقریبا از 
ســال ۹۴ و ۹۵ به بعد ما با این پدیده روبرو هستیم. بیش از ۹۸ درصد 
این تبلیغات دروغ است و اینگونه نیســت که حتما سواالت امتحانی را 
در اختیار کاربران قرار دهند. البته برخی اوقات اشتباهاتی در مدارس و 
هنگام قرنطینه سواالت اتفاق افتاده که درصد آن بسیار پایین است و به 

صورت سهوی بوده است.
 معاون اجتماعی و فرهنگــی پلیس فتای فراجا خاطرنشــان کرد: در 
سال ۹۸ نیز سواالت یکی از دروس امتحان نهایی در بین دانش آموزان 
سرجلسه امتحان توزیع شد متاســفانه یک دانش آموز متخلف که در 
جلســه امتحان تلفن همراه در اختیار داشــت در همان لحظه سواالت 
امتحان نهایی را در فضای مجازی منتشر کرد و عما مورد استفاده کسی 
هم قرار نگرفت. سرهنگ پاشایی با اشاره به تبلیغاتی که در زمینه فروش 
سواالت امتحانات نهایی و کنکور در فضای مجازی می شود، خاطرنشان 
کرد: تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر می شود از سوی 
افراد کاهبردار است که گاهی خود را وابسته به آموزش و پرورش می دانند 

و به این شکل از هموطنان اقدام به کاهبرداری می کنند. 

با مسئولان جامعه

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان دارای دو هزار و 
۷۲۵ خانواده متقاضی فرزند است، گفت: در سال 
گذشته سه نوزاد در شــهر اصفهان به حال خود رها 
شدند و در ســال جدید گزارشی از نوزاد رها شده در 
فضای عمومی شهرهای استان گزارش نشده است.

عبدالرضا اســماعیلی  اظهار کرد: استان اصفهان از 

لحاظ تعداد نوزادان رهاشده، آمار بسیار کمی دارد 
به گونه ای که در سال جدید موردی از رها شدن نوزاد 
به حال خود در فضای عمومی شهرها گزارش نشده 
و در سال گذشــته تعداد این کودکان رها شده سه 
نوزاد بوده است که یک پسر و دو نفر دختر بودند که 
هر ســه نوزاد به فرزندخواندگی گرفته شده اند.وی 
افزود: گزارش نوزادان رهاشده در استان اصفهان از 
طریق بیمارستان و یا مداخات اورژانس اجتماعی 
بوده اســت، در واقــع نوزادانی بودند کــه خانواده 
آنها را به حال خود در بیمارســتان رها کردند و یا در 
خانواده هایی که به دلیــل اعتیاد، عدم صاحیت و 
کودک آزاری یا مداخات اورژانس اجتماعی، کودک 

از خانواده جدا و تحویل شــیرخوارگاه شده است.
وی با اشــاره به آمار فرزندخواندگی کودکان استان 
اصفهان در ســال گذشــته، گفت: ۱۲۹ کودک سال 
گذشته در استان اصفهان به فرزندخواندگی گرفته 
شدند که ۷۹ درصد این تعداد کودکان بین صفر تا سه 
سال بودند.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: بازه زمانی روند تایید 
افراد برای اینکه بتوانند کودکی را از بهزیستی استان 
اصفهان به فرزندی قبول کنند، بعد از رسیدن نوبت 
بین یک تا ســه ماه است که سال گذشــته تعداد 
پرونده های درخواست فرزندخواندگی از بهزیستی 

۲۲۱ پرونده بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:

رها شدن 3 نوزاد در سال گذشته در اصفهان

تالش برای 
 شناسایی افراد
  زیر آوار مانده 

ادامه دارد
ســخنگوی حادثه ســاختمان 
متروپل آبــادان تعداد کشــته 
شــدگان در حادثه متروپل را تا 
صبح سه شــنبه ۳۴ نفر عنوان 

کرد .

کشف بیش از 10 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی احتکاری به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال 
خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان در ادامه برنامه های مقابله با محتکران کاال های اساســی و مورد نیاز مردم با رصد 
هوشمندانه خود از دپوی تعداد زیادی لوازم خانگی ایرانی در یکی از انبار های حاشیه شهر اصفهان 
مطلع و در بازرســی از آن بیش از ۱۰ هزار و ۹۱۵ دســتگاه انواع لوازم خانگی ایرانی شامل یخچال، 
اجاق گاز، ماشین لباسشویی و جاروبرقی را کشــف کردند.وی افزود: ارزش لوازم خانگی احتکار 
شده مکشوفه برابر ارزیابی کارشناســان مربوطه ۱۱۰ میلیارد ریال است همچنین با توجه به اینکه 
مشخصات انبار مذکور در سامانه جامع انبار ها به ثبت نرســیده و موجودی آن نیز اعام نشده بود 
بنابر این جرم احتکار کاال محرز و نسبت به پلمب آن اقدام شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
دستگیری مالک کاال های مذکور و تحویل وی به مرجع قضایی خبر داد و گفت: پلیس به طور مرتب 
و هوشــمندانه تحرکات بازار و فعاالن اقتصادی را رصد می کند و اجازه نخواهد داد عده ای از افراد 
سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور کاال های اساسی و مورد نیاز مردم 

را احتکار کرده و در زندگی مردم اختال ایجاد کنند.

دستگیری سارق طال وجواهرات در اصفهان
ســارق طا وجواهرات کودکان در شهرستان اصفهان در دام پلیس گرفتار شــد. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان گفت: در پی گزارشی از ســرقت طا و جواهرات کودکان، دستگیری سارقان در 
دستورکار پلیس قرار گرفت.سرهنگ ستاد حسین بسطامی اظهار کرد: در تحقیقات اولیه مشخص 
شد سارق در پارک ملت ملک شهر با شگردی کودکان را فریب داده و طا وجواهرات آنان را سرقت 
می کرده است.وی افزود: ماموران انتظامی با استفاده از شگرد های پلیسی، زن سارق را شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه شان دستگیر کردند و تحویل مراجع قضایی داده شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ســارق در بازجویی های اولیه به۸ فقره سرقت طا وجواهرات 
اعتراف کرد.سرهنگ بسطامی افزود: شهروندان می توانند با رعایت نکات ایمنی که از طریق پلیس 
آموزش داده می شود از بروز چنین حوادثی پیشــگیری و همچنین والدین توجه داشته باشند از 

استفاده از زیورآالت برای کودکان خودداری کنند.

نوجوان کالهبردار  سامانه ثنا دستگیر شد
رییس پلیس فتای استان بوشــهر گفت: نوجوانی که به صورت حرفه ای اقدام به طراحی سایت و 
لینک جعلی سامانه ثنا و اباغ قضایی می کرد، شناسایی و در یکی از شهرستان های استان دستگیر 
شده است. مهدی قاسمی اظهار کرد: با پیگیری تخصصی کارآگاهان سایبری در پلیس فتای مرکز 
اســتان، نوجوانی که به صورت حرفه ای اقدام به طراحی ســایت و لینک جعلی سامانه ثنا و اباغ 
قضایی می کرد، شناسایی و در یکی از شهرســتان های استان دستگیر شده است. وی اضافه کرد: 
در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و ادعای آنان مبنی بر وصول پیامک با سرشماره 
شخصی در قالب اباغ قضایی و سامانه ثنا که از حساب تعدادی از این افراد پس از ورود به لینک 
جانمایی شده در پیامک، مبالغی برداشت و به سرقت رفته بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت.
رییس پلیس فتای استان بوشــهر تصریح کرد: با اقدامات شــبانه روزی افسران پی جوی جرائم 
سایبری پلیس فتای استان و ردیابی سرنخ های دیجیتال مجرمانه، در نهایت هویت متهم کاهبردار 
شناسایی و با هماهنگی قضایی، در یکی از شهرستان های استان دستگیر  شد. این مقام انتظامی 
اظهار کرد: این نوجوان ۱۵ ساله که در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم شده بود با مشاهده مستندات 

و مدارک گردآوری شده پلیس، به ناچار لب به اعتراف گشود.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

کاهش 40 درصدی 
جان باختگان تصادفات 

درون شهری
رییــس پلیس راهــور فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهــان از کاهــش ۴۰ درصــدی 
تعداد جان باختــگان تصادفــات در راه های 
درون شــهری اســتان طی دو ماهه ابتدایی 
ســال، جاری خبر داد.ســرهنگ محمدرضا 
محمدی  اظهــار کرد:طی دو ماهــه ابتدایی 
ســال جاری، ۴۵ فقــره تصــادف فوتی در 
راه های درون شهری استان اصفهان رخ داده 
اســت که در این حوادث ۴۶ نفــر جان خود 
را از دست دادند.وی با اشــاره به کاهش ۴۰ 
درصدی جان باختــگان تصادفات در راه های 
درون شــهری اســتان اصفهان طی مدت دو 
ماهه ابتدایی ســال جــاری در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشــته، افزود: طی این 
مدت با دو هــزار ۵۱۶ فقــره تصادف جرحی 
در ســطح راه های درون شهری استان مواجه 
بودیم که براثر ایــن تصادفات دو هزار و ۸۸۷ 
نفر مجروح و به بیمارســتان منتقل شــدند.

رییــس پلیس راهــور فرماندهــی انتظامی 
استان اصفهان با اشاره به کاهش دو درصدی 
تعداد مجروحان در تصادفات درون شــهری 
نســبت به تعداد مجروحان تصادفات مدت 
مشابه ســال، تصریح کرد: براساس آمارها و 
بررســی های صورت گرفته، بیشترین علت 
وقــوع تصادفــات و حــوادث رانندگی توجه 
نداشتن به جلو از ســوی رانندگان خودروها 
و راکبان موتورسیکلت ها و پس از آن تخطی 
از سرعت مطمئنه بوده است.وی، یکشنبه ها 
را پرتصادف تریــن روز و ســاعات ۱۴ تا ۱۸ را 
بیشــترین زمان وقوع تصادفات در دو ماهه 
ابتدایی ســال جاری دانســت و ادامه داد: 
بیشترین تصادفات نیز مربوط به خودروهای 
ســواری پراید و پژو اســت. با وجود  کاهش 
خوب تلفــات در ســال جــاری، در مجموع 
میزان تصادفات رانندگی در این استان بسیار 
باالســت و رانندگان باید دو موضوع توجه به 
جلو و رعایت ســرعت مطمئنــه در رانندگی را 

مدنظر قرار دهند.

معاون محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه وضعیت دوقلوهای آهو در منطقه کاه قاضی اصفهان خوب است، گفت: استمرار خشکسالی فشار مضاعفی را بر 
موفقیت و به ثمر نشستن دوقلو زایی در عرصه های تحت مدیریت وارد می کند.حسین اکبری در خصوص گونه های شاخص این حیات وحش و دیگر گونه های 
موجود تصریح کرد: شاخص گونه های حیات وحش پارک ملی کاه قاضی پازن )کل و بز وحشی( است. از جمله پســتانداران  این پارک عاوه بر کل و بز وحشی 
می توان قوچ و میش وحشی، آهو، پلنگ، گرگ، روباه معمولی، کفتار، شغال، خرگوش، تشی، دوپا، جرد و انواع موش را نام برد.وی گفت: طبق مطالعات صورت 
گرفته گونه های مختلف حیات وحش جانوری در پارک ملی کاه قاضی از ۴ رده مهره داران شامل ۱۷ گونه پستاندار ،۴۴ گونه پرنده ، یک گونه دوزیست، ۱۱ گونه خزنده 
شناسایی و ثبت شده اند.وی با توجه به خشکسالی های شدید سال های اخیر در این منطقه و بسیاری دیگر از مناطق گفت:، بخشی از آب مورد نیاز وحوش از طریق 
تانکر حمل به آبشخورها منتقل می شود. همچنین با ساخت سامانه سطوح باران گیر و مخازن بتونی، نزوالت آسمانی در فصل بهار در این سازه ها ذخیره می شوند.

اکبری در خصوص وضعیت سامت دو قلوهای آهو و امکان دو قلوزایی گونه های جانوری در این پارک تصریح کرد: وضعیت سامت دوقلو های آهو مناسب است. 
البته استمرار خشکسالی فشار مضاعفی را بر موفقیت و به ثمر نشستن دوقلوزایی در عرصه های تحت مدیریت وارد می کند. برنامه خرید و توزیع علوفه  در دست 

اجرا بوده و در خرداد ماه اجرایی و آغاز می شود و نیز تامین آب پایدار تا حد موثری از این فشار می کاهد. 

معاون محیط زیست استان:
وضعیت دوقلوهای آهو در منطقه کاله قاضی اصفهان خوب است

عکس: تسنیم



عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال با تصویب اعضای مجمع فدراسیون فوتبال قطعی شد.مجمع فدراسیون فوتبال از ساعت ۹ دیروز برای تعیین 
وضعیت شهاب عزیزی خادم آغاز شد و با رای اعضای این مجمع، رییس جنجالی فدراسیون فوتبال از سمتش عزل شد.حسن کامرانی فر نیز در مجمع دیروز 
فدراسیون فوتبال در مورد تعیین زمان انتخاب رییس آینده این فدراسیون گفت: در اساسنامه تاکید شده اســت که باید در کمتر از سه ماه مجمع انتخابات 
ریاست فدراسیون برگزار شود. به همین خاطر ما تاریخ  10 شــهریور را برای برگزاری این مجمع پیشنهاد می دهیم؛ اما باید اعضای مجمع در مورد آن تصمیم 
نهایی را بگیرند.در نهایت با رای گیری در مجمع فدراســیون فوتبال اعضا موافقت کردند که مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رییس جدید ۸ 

شهریور برگزار شود.

»عزیزی خادم« از ریاست فدراسیون فوتبال عزل شد
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مسی: 

رئال مادرید؟ همیشه بهترین تیم ها قهرمان نمی شوند
مسی در مصاحبه ای اختصاصی با »TyC Sports« درباره قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان 
گفت: رئال مادرید بهترین تیم نبود؛ اما با این حال همه تیم ها را شکست داد.فوق ستاره آرژانتینی 
درباره قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان  افزود: بدون اینکه بخواهم ارزش این تیم را زیر سوال 
ببرم باید بگویم که بهترین تیم همیشه برنده نمی شود. رئال مادرید همیشه در مراحل پایانی حضور 
دارد و بهترین تیم در این فصل لیگ قهرمانان نبود  با این حال آنها همه حریفان خود را شکســت 
دادند.ستاره پاری سن ژرمن اعتراف کرد آنچه در دیدار برگشت پاری سن ژرمن و رئال مادرید در 
سانتیاگو برنابئو رخ داد باعث نابودی تیم پاریسی شد. ما در دیدار رفت رئال را شکست دادیم ولی 
در بازی برگشت نابود شدیم و همه چیز به سود رئال پیش رفت. من سال ها، تمام عمرم را از نزدیک 
با این باشگاه زندگی کرده ام و می دانستم که ممکن است این اتفاق بیفتد زیرا آن ها تیمی هستند که 
توان تغییر هر نتیجه ای را دارند و می توانند از هر نقطه زمین گل بزنند. آنها در ادامه تیم هایی نظیر 

چلسی، سیتی و لیورپول را از لیگ قهرمانان کنار زدند. 
   

لواندوفسکی: 

داستان من با بایرن تمام شده است
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ رســما جدایی خود را این تیم اعالم کرد.با وجود آن که باشگاه بایرن 
مونیخ اعالم کرد که اجازه جدایی را به لواندوفســکی نمی دهد؛ اما این بازیکن اصرار دارد که از تیم 
جدا خواهد شد. او گفت: داستان من با بایرن مونیخ تمام شده است. جدایی بهترین راه حل برای 
من و باشگاه است.لواندوفسکی در دوران حضورش در بایرن مونیخ نمایشی خیره کننده داشت و 
همواره از بهترین ها بوده است. از بارسلونا به عنوان مقصد بعدی این بازیکن سرشناس یاد می شود.

 

الریان در آستانه جذب »ویدال«
الریان قطر با آرتورو ویدال به توافق رسیده و در آستانه جذب این بازیکن است.الریان با وجود جذب 
بازیکنان بزرگی مثل خامس رودریگز و انزونزی فصل ناامید کننده ای را در لیگ ستارگان قطر پشت 
سر گذاشت.این تیم به دنبال تقویت خود در تابستان است و در گام نخست با آرتورو ویدال شیلیایی 
به توافق رسیده است.ویدال عملکرد خوبی با اینتر در فصلی که گذشت نداشت. قرارداد او بانراتزوری 

به پایان رسیده و بازیکن آزاد است.
 

چلسی؛ مشتری بازیکن آمریکایی بارسلونا
باشگاه چلسی در تالش است که مدافع آمریکایی بارسلونا را در تابستان جذب کند.سرجینیو دست 
یکی از بازیکنانی است که با آمدن ژاوی به کلی در بارسلونا نیمکت نشین شد. سرجینیو که از آژاکس 
به بارسلونا پیوست در دوران کومان زیاد فرصت بازی به او رسید؛ اما با آمدن ژاوی او نیمکت نشین 
شد و سرمربی آبی اناری ها بیشتر از ترائوره و دنی آلوس استفاده کرد. چلسی مشتری جدی این 

مدافع آمریکایی است و در تالش است که او را در تابستان جذب کند.
 

برگزاری اردوی عربستان در اسپانیا
 تیم ملی فوتبال عربســتان که خــود را آماده حضور در جــام جهانی قطر می کند در اســپانیا اردو
  خواهد زد و دو دیدار دوســتانه برابر کلمبیــا و ونزوئال برگزار  می کند.عربســتان یکی از تیم هایی

  اســت که در جام جهانــی2022 قطر حضــور خواهد داشــت وبا تیم هــای مکزیــک، آرژانتین 
و لهستان همگروه است.

انفعال عجیب استان ها در قبال تعطیلی مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور؛

وقتی همه ساکت بودند!

در حالی که هیچ خبری از برگزاری مســابقات قهرمانی کشــور در وزنه 
برداری نیست، هیئت های اســتانی هم نسبت به این مسئله بی تفاوت 
هستند.حسین مقامی درباره تعطیلی مســابقات قهرمانی کشور وزنه 
برداری و اینکه خیلی از وزنه برداران انگیزه خود را برای رســیدن به تیم 
ملی از دست می دهند، بیان کرد: وزنه برداری استان ها خوابیده است. 
وزنه برداری شاید در 10 استان عالقه مند زیادی داشته باشد؛  اما برخی 
استان های دیگر یا تک ســتاره هایی دارند یا بر اساس رویدادهایی که 
برگزار می شود، می توانند نفراتی را جذب کنند. به هر حال وزنه برداری 
رشــته ای نیست که کسی برای ســالمتی وارد آن شــود و هر کسی که 
می خواهد به وزنه برداری ورود کند به دنبال حضور در مسابقات و کسب 
مدال است بنابراین عدم برنامه ریزی و فعالیت مناسب باعث شده است 

خیلی از استان ها آسیب ببینند.
وی با اشاره به فعال تر بودن استان ها در سال های گذشته تصریح کرد: 
فکر می کنم اگر همین االن فدراسیون اعالم کند که می خواهد مسابقات 
قهرمانی کشور را برگزار کند، در رده های سنی به خصوص در رده نوجوانان 
و جوانان تعداد نفرات شــرکت کننده زیر ۷0 و ۸0 نفر باشد که این برای 
وزنه برداری ایران یک فاجعه است. از طرفی آموزش و پرورش هم وزنه 
برداری را  حذف کرد. خیلی از وزنه برداران از  آموزشگاه ها وارد قهرمانی 

کشور می شدند و بسیاری  از اســتان ها شرایط خوبی ندارند. در استان 
قزوین در ســال های گذشــته هم از وزنه برداری خیلی استقبال نمی 
شد  و االن کمتر هم شــده است. البته در اســتان هایی که وزنه برداری 
عالقه مندان بسیاری هم داشت، شرایط خوب نیست. برای نمونه تهران را 
در نظر بگیرید، یک زمانی اکثر وزنه برداران تیم ملی از تهران بودند و االن 
ببینید چند نفر از تهران وارد تیم ملی می شوند.  االن انگیزه ای نیست و 
مسبب اصلی آن فدراسیون است. رییس هیئت قزوین در پاسخ به این 
پرسش که فدراسیون تقویم ورزشی خود را ارائه کرده تا هیئت ها بتوانند 
برای مسابقات برنامه ریزی کنند؟ تاکید کرد: تدوین تقویم ورزشی یکی 
از کارهایی است که فدراســیون انجام می دهد؛ اما این تقویم ورزشی به 
استان ها داده نشده یا حداقل به دست من چیزی نرسیده است. تقویم 
را قبل از سال می نویســند و در مجمع عمومی تصویب می کنند. سه ماه 
از سال گذشته است و تقویمی نداریم. نداشتن تقویم باعث شده در اردو 
ها و برنامه های ما خلل وارد شود. دلیل نداشتن تقویم این است که دو 
ماه قبل از پایان ســال درگیر این بودند که رییس بازنشسته فدراسیون 
می ماند یا نه.مقامی در پاسخ به این پرسش که چرا هیئت های استانی 
هیچ واکنشی نسبت به این شرایط ندارند؟ گفت: هیئت های ما نه له و نه 
بر علیه فدراسیون صحبت می کنند و تصمیم گرفتند در واکنش به شرایط 

موجود سکوت کنند. اعتقاد دارم نباید به این شکل باشد چون وظیفه ذاتی 
اعضای مجمع این است که در خصوص موارد و ایراداتی که وجود دارد از 
رییس فدراسیون توضیح بخواهند. درست است در این دو سال درگیر 
کرونا بودیم؛ اما در همین شرایط خیلی از رشته های مختلف مسابقات 
خود را برگزار کردند و حتی شاهد این بودیم که کشتی و  رشته های رزمی 
مسابقات داشــتند. اتفاقا در وزنه برداری می شــد  با کمترین برخورد 

مسابقه برگزار کرد.
وی افزود: البته این شــرایط را خیلی از هیئت ها نمی پســندند و تعداد 
منتقدان رییس فدراسیون بیشتر هم شده است. از ورزشکاری که فرار  
یا مهاجرت می کند تاورزشکاری که مدال می گیرد و همچین مربیان به 
وضع موجود اعتراض دارند. داورانی که سال های سال زحمت کشیدند و به 
عشق اینکه در یک مسابقه برون مرزی قضاوت کنند، اما شرایط برای شان 
فراهم نشده اعتراض دارند.  شرایط وزنه برداری خوب نیست اما اینکه 
چرا رؤسای هیئت ها سکوت کرده اند به نظرم به این دلیل است تا ببینند 
چه اتفاقی برای وزنه برداری رخ می دهد. امیدوارم سریع تر رای دادگاه 
در مورد انتخابات فدراسیون ابالغ شود و خود وزارت ورزش به این جمع 
بندی برسد از یک رییس بازنشسته نمی توان توقع داشت که بیشتر از 

این در وزنه برداری کار کند.

خبر روز

ادعای یک خبرنگار اروگوئه ای؛

زمان و محل برگزاری دیدار دوستانه ایران با اروگوئه
یک خبرنگار اروگوئه ای زمان و محل برگزاری دیدار دوستانه اروگوئه و ایران را اعالم کرد.سرانجام 
پس از کش و قوس های فراوان تیم ملــی فوتبال ایران باید در اولین دیدار دوســتانه خود بعد از 
راهیابی به جام جهانی برابر تیــم ملی اروگوئه قرار گیرد. یک خبرنــگار اروگوئه ای اعالم کرد که بر 
اساس اطالعات فدراسیون فوتبال اروگوئه، این دیدار قرار است 00:۳0 بامداد یکشنبه 22 خرداد در 
ورزشگاه ۶0 هزار نفری سنتناریو برگزار شود. اروگوئه در جام جهانی قطر با تیم های غنا، کره جنوبی 
و پرتغال هم گروه شده است. تیم ملی فوتبال اروگوئه قبل از دیدار با ایران در دو دیدار دوستانه برابر 
مکزیک و آمریکا قرار خواهد گرفت. هنوز مشخص نیست که تیم ملی ایران در این پنجره فیفا دی 
غیر از بازی با اروگوئه با چه تیم های ملی دیگر روبه رو خواهد شــد.اکثر تیم ها در خرداد ماه ۳ یا 
۴ بازی دوستانه برگزار خواهند کرد و تنها یک دیدار از سوی تیم ملی ایران تا این زمان قطعی شده 
است و انتظار می رود به منظور آمادگی بیشتر ملی پوشان در فاصله چند ماه تا شروع جام جهانی، 

چند دیدار دوستانه دیگر نیز قطعی شود. 
  

فدراسیون والیبال ایران دعوت کانادا را رد کرد
فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامه ای به فدراسیون کانادا از دعوت این کشور برای برگزاری اردوی 
تدارکاتی تشکر کرد و خواستار برگزاری این اردو در زمان مناسب تری شد.بر اساس مذاکرات انجام 
شده با دفتر حافظ منافع جمهوری اسالمی ایران در واشــنگتن، قرار بود به درخواست فدراسیون 
والیبال کانادا تیم ملی والیبال زنان ایران اواخر خرداد یا تیرماه سال جاری برای برگزاری دو دیدار 
دوســتانه و تدارکاتی مقابل مکزیک و کانادا به ونکور کانادا ســفر کند.این  برنامه بر اساس دعوت 
رسمی فدراسیون کانادا که با ارسال نامه ای از تیم ملی والیبال زنان ایران برای برگزاری این دیدارهای 
دوستانه دعوت کرده بود، برنامه ریزی شــده بود.بر این اساس مسئولین فدراسیون والیبال ایران 
و کادر فنی تیم ملی زنان پس از بررسی برنامه آماده سازی تیم ملی زنان برای حضور شایسته در 
رقابت های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا و کشورهای اسالمی، با توجه به انجام سفر به کشور 
ثالث برای اخذ ویزای کانادا و پروسه طوالنی اخذ ویزای این کشور و همچنین شرایط و حواشی به 
وجود آمده سیاسی، تصمیم به عدم برگزاری این اردو در کانادا در دوره زمانی خرداد و تیرماه سال 
جاری گرفتند. فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامه ای به مدیر اجرایی فدراسیون والیبال کانادا از 

دعوت این کشور تشکر  و برگزاری این دیدارهای دوستانه را به آینده موکول کرد.

مربی سابق تیم ملی فوتبال:

 باید در قطر دیدار دوستانه داشته باشیم
مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید باید به هر نحو ممکن تیم ملی در قطر دیدار دوستانه 
داشته باشد و دیگر مهم نیســت با چه تیمی بازی کنیم.امید نمازی درباره لغو دیدار دوستانه تیم 
ملی ایران و کانادا و خالی بودن برنامه تیم ملی از حیث انجام بازی تدارکاتی در خرداد ماه گفت: از 
یک طرف نبود بازی تدارکاتی می تواند به ضرر تیم ملی ایران باشد. از آن سو هم در جریان هستم که 
هماهنگی بازی دوستانه چقدر سخت است.  مخصوصا با جو سیاسی حاکم میان کشورهایی مانند 
ایران با کانادا یا کشــورهای اروپایی، ترتیب دادن و هماهنگ کردن بازی سخت است. کشورهایی 
مانند برزیل و آرژانتین هم اگر بازی کنند، مبالغ هنگفتی را مطالبه می کنند که می دانم در بضاعت 

فدراسیون فوتبال ایران نیست.
وی با بیان اینکه شرایط برای بازی دوستانه خیلی مشکل اســت، افزود: من نمی دانم راه و چاره 
فدراسیون فوتبال برای خروج از این وضعیت چیست؛ اما به هر نحو ممکن باید سعی کنند دیداری 
داشته باشــیم. باید تالش کنند در قطر با تیم هایی که به جام جهانی نرفته اند و در جریان بازی ها 

نیستند، دیدار کنند و تا جای ممکن نقاط ضعف و قوت خود را تقویت کنند.

مستطیل سبز

در گفت وگو با مجید خدایی درباره 
شرایط روز کشتی مطرح شد:

کار برای حسن یزدانی، قاسم 
 پور و زارع سخت می شود؟

مجید خدایی، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی 
آزاد جوانان در خصوص حضور کشــتی گیران 
ایران در مسابقات دارای رنکینگ و نیز ارزیابی 
از شرایط این ورزشکاران، اظهار کرد: تیم کشتی 
بعد از موفقیــت خوبی که در مســابقات نروژ 
به دســت آورد در مسابقات آســیایی با قانون 
چرخه انتخابی عمل کرد و کشــتی گیرانی که 
قهرمان کشور شــدند در مســابقات آسیایی 
حضور داشتند و نتیجه خوبی گرفتند.وی ادامه 
داد: تا اینجای کار، فدراسیون و کادر فنی طبق 
چرخه ای که تعریف کردند، پیــش رفته اند و 
همین گونه هم ادامــه می دهند. جام تختی را 
در پیش داریم و بعد از آن مرحله نهایی انتخابی 
تیم ملی انجام می شــود که امیدواریم همین 
طور به قوانین عمل شود تا همه راضی باشند. 
البته تا االن نیز همین  گونه بوده است.سرمربی 
اسبق تیم ملی کشتی آزاد جوانان، خاطرنشان 
کرد: روحیه بچه های تیم ملی خوب است و از 
نظر آمادگی جسمانی در مسابقاتی که شرکت 
کردند عملکرد خوبی داشتند و منتظر هستیم 
مسابقات رنکینگ انجام شود.وی در خصوص 
تعویق بازی های آســیایی هانگژو، بیان کرد: 
خوشــبختانه این بازی ها به تاخیــر افتاد. از 
این لحاظ می گویم خوشبختانه چون که برای 
کشتی ما بسیار مفید بود و فاصله 10 روزه بین 
مسابقات جهانی و بازی های آسیایی مشکل 
و دغدغــه ای را ایجاد کرده بــود و این موضوع 
ســخت به نظر می رســید.دارنده مدال برنز 
جهان در سال 2002 در خصوص اینکه آیا دوری 
حسن یزدانی، امیرحسین زارع و کامران قاسم 
 پور از میادین، کار را برای آن ها سخت خواهد 
کرد؟ گفت: مسابقات جهانی نروژ خیلی دور 
نبوده و بچه ها در اردو بودنــد و االن ریکاوری 
خوبی شدند، عالوه بر این مسابقات رنکینگ 
به سختی مسابقات جهانی نیست که بگوییم 
این دوری به آن ها آســیب می زند. حضور در 
همین مســابقات خوب اســت و آنها را برای 

مسابقه جهانی آماده تر می کند.

وزنه برداری رشته ای نیست که کسی برای سالمتی 
وارد آن شود و هر کسی که می خواهد به وزنه برداری 
ورود کند به دنبال حضور در مسابقات و کسب مدال 
است بنابراین عدم برنامه ریزی و فعالیت مناسب 

باعث شده است خیلی از استان ها آسیب ببینند

فوتبال جهان

وز عکس ر

تمرین تیم ملی 
بسکتبال ایران

تمرین تیم ملی بســکتبال 
ایران، دوشــنبه )۹ خرداد( 
بــرای حضــور در پنجــره 
ســوم انتخابی جام جهانی 
و مســابقات کاپ آسیا در 
مجموعــه ورزشــی آزادی 

برگزار شد.

کمیته ملی المپیک در هفته جاری ۷ درصد باقی 
مانده بودجه فدراســیون ها را پرداخت می کند تا 

تخصیص بودجه در فصل بهار به ۵0 درصد برسد.
 کمیته ملــی المپیک قرار بود که تــا پایان خرداد 
بودجه پرداختی به فدراســیون ها را به سقف ۵0 
درصد برســاند. براین اســاس هفت درصد باقی 
مانده در ایــن هفته واریز می شــود.پیش از این 
۴۳ درصد از بودجه پرداخته شــده بــود و هفت 
درصد باقی مانده نیز در هفته جاری پرداخت می 
شود. کمیته ملی المپیک قبال مبلغ ۳2 میلیارد به 
صورت الحساب به حساب فدراســیون ها واریز 
کرده بود و حدود شش میلیارد دیگر در این هفته 
واریز می شــود.البته ۵0 درصد واریــزی جدا از 
کمک های موردی اســت که کمیته ملی المپیک 

به فدراسیون ها داشته اســت.برای برگزار شدن 
انتخابات کمیته ملی المپیک نیز قرار بود آیین نامه 
برگزاری انتخابات مجددا به کمیتــه بین المللی 

المپیک ارسال شود. 
آیین نامه با لحاظ کردن نظــرات و مصوبه مجمع 
عمومی طی یکی، دو روز آینده ارسال خواهد شد. 
یکی از ایرادهای آییــن نامه بحث تایید صالحیت 
کاندیداها از ســوی مراجع ذی صــالح بود که به 
نوعی کمیته بیــن المللی المپیــک آن را دخالت 
محســوب کرده بود و با توجه بــه قوانین داخلی 
ایران چون امکان حذف ان ایــن بند در آیین نامه 
وجود ندارد، کمیته ملی المپیک دالیل وجود این 
بند را برای IOC توضیح می دهد.  قرار است کمیته 
ملی المپیک از 20 تیر ثبت نام از کاندیداها را آغاز 

کند از این رو تا آن زمان باید تاییدیه آیین نامه را از 
IOC بگیرد تا بر مبنای آن اولین گام برای برگزاری 

انتخابات را بردارد.

از سوی کمیته ملی المپیک صورت گرفت؛

واریز ۷ درصد بودجه فدراسیون ها تا پایان هفته

عکس: میزان
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       بالتکلیفی، بالی جان بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان اصفهان؛

   دشواری های یک گذر پرحاشیه
قرار بود شرایط دشوار شرق میدان امام)ره( )نقش جهان( اصفهان به دلیل تخریب بافت تاریخی آن از نابسامانی 
نجات یابد؛ اما با وجود تعیین فرصت یک ماهه شورای عالی شهرسازی و معماری برای ارائه طرح جایگزین گذر آقا 
نجفی، همچنان این محدوده ارزشمند بالتکلیف مانده است.به گزارش ایرنا، تخریب ها در دل بافت تاریخی شرق 
میدان نقش جهان و در حریم درجه یک این اثر ملی و جهانی در محله»پشت گنبد« برای عبور » گذر آقا نجفی« 
در سال های پایانی دهه ۸۰ شروع شد. مخالفت کارشناسان میراث فرهنگی و کنشگران و پویش های مردمی با 
تخریب این بافت تاریخی، عاقبت به صدور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۶ مهر سال ۱۳۹۹ 
منجر شد که در آن با ایجاد هر گونه گذر و تخریب در بافت شرقی میدان نقش جهان مخالفت صریح و به مجریان 
این طرح فرصت یک ماهه برای ارائه طرحی در جهت ساماندهی این محدوده داده شد.بر اساس اطالعات موجود و 
اظهارنظر کارشناسان، عملیات اجرایی ایجاد گذر آقا نورا...نجفی در بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان در محله 
ای مشهور به»پشت گنبد« به تخریب ۱۲ خانه این بافت منجر شد که مطابق نقشه ها و اسناد کارشناسان اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان، تعدادی از این خانه ها ارزشمند بودند.کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی با تاکید بر 
اینکه تخریب و گسست در شاکله این بافت تاریخی بالی جان آن شده است خواهان جلوگیری از  ادامه تخریب ها 
برای ایجاد این گذر در حریم میدان نقش جهان شدند. شورای عالی شهرســازی و معماری ایران نیز در مصوبه 
مهر سال ۱۳۹۹ از شهرداری اصفهان خواست تا در مهلتی یک ماهه، طرح جایگزینی را برای ساماندهی شرایط به 
وجود آمده در حریم میدان نقش جهان تهیه و پس از تصویب در کمیســیون ماده پنج به دبیرخانه شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران ارائه کند.با گذشت نزدیک به ۲ سال از ابالغ آن مصوبه هنوز بافت تخریب شده شرق 
میدان نقش جهان در محله پشت گنبد بالتکلیف مانده و عالوه بر نارضایتی ساکنان این محله، یکی از مهم ترین 

بافت های تاریخی اصفهان در جوار میدان نقش جهان فلج شده است.

یک گذر پرحاشیه برای محله پشت گنبد
از سوی دیگر آن طور که ســاکنان محله پشت گنبد به خبرنگار ایرنا گفتند، بیشــتر از ۱۲ سال است که زندگی آنها 
در این منطقه تحت تاثیر تخریب خانه ها برای عبور یک خیابان قرار گرفته اســت. اتفاقی که ثمری به جز ویرانی 
محله و ایجاد منبع گرد و خاک برای آنها نداشته و با بالتکلیفی باعث شــده است که ویرانه ها محلی برای تجمع 
معتادان و ناامنی محل شود. همه اینها در حالی است که این محله با نام پشت گنبد در یکی از دست نخورده ترین 
بافت های تاریخی شهر اصفهان و در حریم میدان نقش جهان  قرار داشته که به گفته کنشگران میراث فرهنگی از 
دم تیغ گذرانده شده است.کمیته فنی سه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۹ پس از ابالغ مصوبه 
مهرماه، با برگزاری جلسه ای با حضور مدیران شــهری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی در برخورد با تخریب و 
شرایط دشوار یکی از بافت های ارزشمند اصفهان، مرمت و رفوی شــهری را راه چاره دانست. تصمیمی که گرچه 
ابالغ نشد اما محمد بهشتی، یکی از کارشناسان ارشد حاضر در کمیته فنی سه شورای عالی شهرسازی و معماری 

در گفتگو با ایرنا آن را تایید کرد.

مرمت شهری، تنها راه رفوی بافت تخریب شده
محمد بهشتی گفت: طرح ها در کمیته فنی سه شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شد زیرا مرجع قانونی 
اظهار نظر درباره این مسئله است و در این کمیته هم بر رویکرد مرمت شهری تاکید شد.وی افزود: مصوبه کمیته سه 
شورای عالی شهرسازی و معماری این است که اگر تخریبی در مکانی با این اهمیت و ارزش بافت تاریخی در جوار 
میدان نقش جهان صورت گرفته است باید با این تخریب  با رویکرد مرمت شهری مواجه شد و نباید در این محدوده 

منافع خردی تعریف کرد که منافع کالن تر را نادیده می گیرد.در این پیوند محمد مهدی کالنتری، پژوهشگر مرمت 
بناها و بافت های تاریخی با بیان اینکه در شــورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، طرح ها در 
کمیته فنی سه بررسی شد، گفت: در آن کمیته طرحی که رویکرد مرمت شهری داشت برنده شد، متاسفانه مصوبه 
را شفاف اعالم نکردند و به فاصله یک هفته شهرداری پیشین جلسه داوری مجددی که در واقع موازی کاری بود، 
برگزار کرد و طرح خود را که در تضاد کامل با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بود، برنده اعالم کرد.
کالنتری در گفت و گو با ایرنا افزود: از آن زمان که شهرداری چنین اقدامی انجام داد، همه چیز مسکوت مانده و 
نزدیک به ۲ سال است که اتفاق جدیدی نیفتاده است.وی درباره آخرین طرح شهرداری پیشین اصفهان گفت: 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید بدنه خیابان حافظ نباید تخریب شود و هیچ تخریب جدیدی 
هم  نباید صورت بگیرد ولی طرح  پیشین شــهرداری بدنه حافظ را تخریب دیده بود.وی با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان تغییر کرده است و به نظر می   رسد که می خواهند از مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری تمکین 
کنند، افزود: ۱۲ سال است که مردم این منطقه در شرایط گرد و خاک زندگی می کنند و صدای شان هم به جایی 
نمی رسد، در هر حال سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مجری است و باید با توجه به مصوبه شورای 

عالی شهرسازی و معماری طرح الزم را تهیه و ارائه کند.

امیدوار به حل مشکل هستیم
در این ارتباط علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان به ایرنا گفت: 
پیگیری های ۱۵ روز اخیر منتج به این شد که طرحی که در مصوبه کمیسیون ماده پنج مطرح شد با تاکید بر مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری باشد.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان موظف است که با همکاری و نظارت 
ما طرح را انجام دهد و مالک هم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است، افزود: نگاه معاونت شهرسازی 
و معماری  شــهرداری، فرهنگی است و این ما را به حل این مشکل و سرعت بخشــیدن به طرح هایی با ماهیت 

فرهنگی و میراثی امیدوار کرده است.

طرح جدیدی برای ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری داریم
اما محمدعلی ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان در پاسخ به ایرنا درباره 

بالتکلیفی بافت تخریب شده در شرق میدان نقش جهان گفت: طرح پیشــین در دوره قبلی سازمان نوسازی و 
بهسازی مصوبه کمیسیون ماده پنج را گرفته و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده اما هنوز جواب آن 
نیامده است.آنچه ایزدخواستی تحت عنوان طرح پیشین سازمان نوسازی و بهسازی یاد می کند، همان طرحی 
است که شهرداری پیشین جلسه داوری برای آن برگزار کرد و به گفته کنشگران میراث فرهنگی بر خالف خواسته 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز زمزمه های تخریب بدنه خیابان حافظ را دارد.به گفته وی، طرحی 
در دوره فعلی سازمان نوسازی و بهسازی برنامه ریزی شده که تا حدودی متفاوت از طرح قبلی است، نه در کالبد 
بلکه در سیما و منظر تغییراتی داشته که با بافت محیط سازگارتر اســت و به تازگی به شهرداری ارسال شده تا به 
کمیسیون  ماده پنج ارسال شود.به گفته ایزدخواســتی، در طرح تازه مطرح شده برای شرق میدان نقش جهان 
بدنه حافظ تخریب نخواهد شد و از زیر ساباط)گذر مســقف( خودروهای امداد و نجات گذر خواهند کرد.آن طور 
که مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به خبرنگار ایرنا گفت، آنها می خواهند یک پیاده راه 

با تراکم درخت ایجاد کنند.
ایزدخواستی با اشاره به اینکه باید با شرایط امروز به مسئله شرق میدان نقش جهان نگاه شود، ادامه داد: گشایشی 
در این منطقه ایجاد شده است و باید تعیین تکلیف شود، مردم این محدوده مهم ترین ذی نفعان هستند و ما از 
کمیسیون ماده پنج درخواست کرده ایم اتفاقی بیفتد که مردم منطقه از این بالتکلیفی نجات پیدا کنند.این مقام 
شــهرداری اصفهان گفت: حفاظت از میدان نقش جهان را با دو  امر پیگیری می کنیم، یکی اینکه در این منطقه 
خیابانی با ترافیک سنگین ایجاد نشود و دیگر اینکه حفاظت از میدان نقش جهان با دسترسی های امداد و نجات 
امکان پذیر باشد؛ اما نظر نهایی با شورای عالی شهرسازی و معماری است و ما موظفیم همان کار را انجام بدهیم.آن 
طور که مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به ایرنا گفت، شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران شــاید تا ۲ هفته آینده درباره طرح پیشین شــهرداری اعالم نظر کند با این وجود معلوم نیست چه زمانی 
بالتکلیفی بافت تخریب شده در شرق میدان نقش جهان و  ساکنان محله پشت گنبد به پایان می رسد، شاید زمان 
زیادی باقی نمانده باشد؛ اما هنوز گفت  وگوهای خبرنگار ایرنا با نهادهای مربوطه نقاط مبهمی دارد که باید منتظر 
ماند و دید که شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با طرح های اخیر شهرداری اصفهان چه نظری خواهد 
داد و این طرح ها تا چه اندازه از آخرین مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ساماندهی وضعیت 

موجود در جهت تداوم هویت تاریخی بافت شرق میدان نقش جهان پیروی کرده است.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفــت: یکی از کارهای بســیار ارزشــمند نیروهای 
مسلح، کادرسازی و تربیت نیروی مخلص، انقالبی 
و با ایمان برای پاســداری از انقالب اسالمی است.

آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد، در دیدار فرماندهان 
و دانشجویان دانشکده امیرالمومنین سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی افزود: امروز کادرسازی در نیروهای 
مسلح به ویژه ســپاه کار ارزشی اســت و باید افراد 

مفید علمی، فنی و اعتقادی برای صیانت از انقالب 
اسالمی تربیت شوند.وی خاطرنشان کرد: نیروهای 
مســلح باید کادر خود را به گونــه ای تربیت کنند تا 
مخلصانــه در راه انقالب و خدمت به مــردم و نظام 
اسالمی بکوشند.امام جمعه اصفهان افزود: زمانی 
که نیروهای مسلح به تربیت و کادرسازی مشغول 
هســتند باید به شــیوه ای اقدام کنند تا این نیروها 
متدین تربیت شــوند چرا که نیــروی متدین هرگز 
تخلف نمی کند و همواره مراقــب اعمال و رفتار خود 
است.فرمانده دانشــگاه امیرالمومنین)ع( نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در این دیدار 
با اشاره به اعزام »کاروان عاشــقان حسینی زائران 

خمینی« از اســتان به مرقد امام اظهار داشت: این 
کاروان امسال برای بیست و چهارمین سال در ایام 
سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( در روز دهم خرداد از 
مبدأ  گلستان شهدا در مدت پنج روز، مسیر اصفهان 
تا مرقد مطهر را طی می کنند.ســرتیپ دوم پاسدار 
مهدی سرور افزود:  بیش از ۸۰۰ دانشجوی دانشگاه 
امیرالمومنین اصفهان در قالب دوی امدادی به مرقد 
مطهر امام خمینی)ره( اعزام می شوند.وی ادامه داد: 
این کاروان مسافت حدود ۶۰۰ کیلومتری این مسیر 
را از روز دهم تا سیزدهم خرداد جاری، از ده ها شهر و 
روستای استان های اصفهان، قم و تهران در این مدت 

به صورت دوی امدادی عبور می کند.  

امام جمعه اصفهان: 

تربیت نیروی انقالبی، کار ارزشمند قوای مسلح است

 برنامه های سالگرد ارتحال در اصفهان
 با تاکید بر سیره امام)ره( برگزار می شود

دبیر قرارگاه فرهنگــی جهاد تبیین اصفهــان از برگزاری ویــژه برنامه های ســالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( در این استان با تاکید بر تبیین سیره آن حضرت برای نسل نوجوان و جوان خبر داد.

حجت االســالم والمســلمین حســن 
بابایی، با بیان اینکه آیین امسال پس از 
محدودیت های ۲ ساله شرایط کرونایی 
با تنوع باالیی در اســتان اجرا می شود، 
افزود: در این راســتا برنامه ای با عنوان 
»چراغواره تبیین از انقــالب خمینی تا 
انقالب حســینی«) از ۱۵ خرداد  تا ۱۵ 
مرداد مقارن با تاســوعا و عاشــورا( در 

استان برپا می شود.
وی اظهار داشــت: در این برنامه ۲ ماهه 
حدود ۷۶ برنامه تدارک دیده شده است که بخشی از آن مربوط به سالگرد ارتحال با عنوان مسابقه 
»پویش گهرهای خمینی« و برداشت آزاد از وصیت نامه امام)ره( است که مردم می توانند برداشت 
خود را در یک صفحه به دبیرخانه قرارگاه فرهنگی استان ارسال کنند و به بهترین برداشت هدایایی 
اهدا می شود.دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد تبیین اصفهان افزود: همچنین مسابقه ای با عنوان»مکتب 
امام«شامل هفت سخنرانی تبیینی امام)ره( به مدت هفت روز در فضای مجازی منتشر می شود 

و هر روز  از متن هر سخنرانی سواالتی طراحی و بارگذاری و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.
وی همچنین از تهیه کتابی برای تامین محتوای ســخنرانی مبلغان و مبلغات با عنوان»هفت شهر 
عشق روح ا...«خبر داد و گفت: در این کتاب که فایل آن نیز در فضای مجازی منتشر می شود هفت 

مورد از  اصول مکتب امام)ره( گردآوری شده است.
حجت االسالم بابایی یادآور شد: کنفرانس مجازی نیز در سطح عموم با عنوان»جهاد تبیین و روایت 
کوثر انقالب« ترتیب داده شده است که حال و هوای ســال ۶۸ و انتخاب و انتصاب رهبر انقالب را 
تبیین و روایت می کند.وی، برگزاری وبینار عمومی با عنوان »جهاد تبیین و روایت احیاگر انقالب« 
در تشــریح قیام ۱۵ خرداد ســال ۴۲ را از دیگر برنامه های این قرارگاه برای ایام ســالگرد ارتحال 
امام)ره( عنوان کرد.حجت االسالم بابایی یادآور شد: با توجه به حال و هوای کشور و مردمی کردن 
یارانه ها، فراخوان مقاله ای با عنوان»سیره اقتصادی امام خمینی)ره(« با توجه به نام گذاری سال 
جاری تحت عنوان »سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نیز منتشر شده است که عالقه مندان 
می توانند مقاالت خود را در این زمینه به دبیرخانه قرارگاه ارسال کنند.وی همچنین با اشاره به تقارن 
ایام سالگرد ارتحال امام)ره( با دهه کرامت به برگزاری جشــنواره موسوم به »دختران آفتاب« به 
مناسبت والدت حضرت معصومه)س( و روز دختر و جشنواره »آفرین« ویژه تجلیل از خانواده های 
دارای چهار فرزند اشاره کرد.این مســئول فرهنگی، برگزاری طرح کریمانه توزیع حداقل ۱۱۰ بسته 
غذایی بین محرومان و نیازمندان توسط هر هیئت مذهبی در استان، برپایی پویشی با عنوان»فدای 
دخترم« در قالب ارسال کلیپ یک دقیقه ای»سالم فرمانده« توسط دختران هر خانواده، اعزام مبلغ 
و مبلغه برای مساجد و تبیین گام دوم انقالب فرهنگی را از دیگر برنامه های ایام ارتحال امام )ره(در 
استان برشمرد.وی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین شخصیت حضرت امام)ره( برای نسل امروز 
جامعه گفت: اگر مکتب و ســیره امام)ره( به ویژه انقالب ۵۷ برای نسل جوان تبیین و روایتگری 

می شد با بعضی از آسیب ها و مشکالت شرایط حاضر جامعه مواجه نمی شدیم.
حجت االسالم بابایی تصریح کرد: این در حالیست که رهبر معظم انقالب چندین مرتبه هشدار دادند 
که وقایع دهه ۶۰ را برای نســل نوجوان و جوان بیان کنید و در نهایت در سال جاری بر جهاد تبیین 
تاکید کردند.روح ملکوتی امام خمینی)ره( بنیانگذار نظام جمهوری اســالمی ایران، روز ۱۴ خرداد 

سال ۱۳۶۸ به ملکوت اعلی پیوست.

خبر روزگزارش

رییس شورای اسالمی استان 
اصفهان خواستارشد:

 احیای اتحادیه شهرداری ها 
رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
اتحادیه شهرداری ها باید احیا و منابع مالی آنها 
به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها- نه 
دولت- واریز شود.هدف اتحادیه شهرداری ها، 
راهنمایی این سازمان ها در برقراری روش نوین 
اداره شهری و انطباق طرز کار آنها با اصول معمول 
در کشــورهای مترقی جهان است.محمدجواد 
توحیدی راد، در اجالس شــوراهای اســالمی 
شهر و روســتایی استان با اشــاره به وضعیت 
نامناسب مالی شهرداری ها افزود: منابع مالی 
شهرداری ها نباید وابســته به دولت شود بلکه 
این منابع باید وابسته به قانون باشد و به صورت 
مستقیم نیز به حساب خود شهرداری ها واریز 
شود.وی افزود: وضعیت نامناسب شهرداری ها 
نمی تواند بــا روش جــاری ادامه پیــدا کند و 
تشکیل اتحادیه شــهرداری ها و اصالح قوانین 
مدیریت شهری و شــهرداری ها و تامین مالی 
آنها از مجــرای قانونی ضــرورت دارد.رییس 
شورای اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: رکود 
ساخت و ساز در ایران و وابستگی بخش عظیمی 
از درآمد شهرداری ها به منابع ناپایدار ساختمانی 
موجب شده است تا درآمد آنها به شدت کاهش 
پیدا کند.توحیــدی راد تاکید کرد: بســیاری از 
شهرداری های کشــور امروز رو به ورشکستگی 
بوده و آنها حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود 
هم با مشکالت جدی روبه رو هستند. وی هشدار 
داد: اگر فکری به حــال این نهادهای مدیریت 
شهری نشود آنها در عمل با خطر تعطیلی مواجه 
خواهند شــد.رییس شورای اســالمی استان 
اصفهان یادآور شد: این مالحظات در حالیست 
که در قانون بودجه ســال ۱۳۶۳ کشور، دولت 
مکلف شده تا منابع درآمد پایدار شهرداری ها را 
ظرف مدت شش ماه ایجاد کند، اما امروز بعد 
از ۳۳ سال هنوز این اقدام انجام نشده است.
توحیدی راد با طرح این سوال که چرا دولت به 
شهرداری ها توجه نمی کند، تصریح کرد: بعد از 
گذشت سال های مدید، دولت نمی تواند حافظ 
منافع شهرداری ها باشد که البته در هیچ کجای 
دنیا هم، دولت ها حامی منافع شــهرداری ها 

نیستند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

موکب های عزاداری در اصفهان ساماندهی می شود
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: امسال با برنامه ریزی انجام شده در خصوص صدور مجوز ایستگاه های صلواتی در سطح شهر 
جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک و خدمت گزاری هرچه بیشتر به خادمان اهل البیت )ع( در موکب های عزاداری، مقرر شد مکان یابی از طرف مدیریت شهری به 
هیئت های مذهبی پیشنهاد شود.روح ا... ابوطالبی  اظهار کرد: همه ســاله در ایام منتهی به ماه محرم، عاشقان ثارا... در معابر و خیابان های شهر موکب هایی برپا 

می کنند تا از عزاداران سید و ساالر شهیدان پذیرایی شود.
وی افزود: امسال با برنامه ریزی انجام شده در خصوص صدور مجوز ایستگاه های صلواتی در سطح شهر جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک و خدمت گزاری هرچه 
بیشتر به خادمان اهل البیت )ع( در موکب های عزاداری، مقرر شد مکان یابی از طرف مدیریت شهری به هیئت های مذهبی پیشنهاد شود.مدیرکل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: با مکان یابی ایستگاه های صلواتی از طرف مدیریت شهری و پیشنهاد به هیئت های مذهبی، می توان سرویس دهی 

بهتری جهت پذیرایی و خدمت رسانی به عاشقان و خادمان ائمه اطهار )س( ارائه کرد.

خانه های تاریخی 
اصفهان روبه نابودی

خانه های تاریخی محور مســجد 
جامــع عتیــق اصفهــان میراث 
گرانبهایی اســت که بخشــی از 
آن تخریب شــده و رو به نابودی 
است. کارشناسان میراث فرهنگی 
نسبت به شرایط دشوار این بافت 
تاریخی که در حریم مسجد ثبت 
جهانــی عتیق اصفهان قــرار دارد 

بارها ابراز نگرانی کرده اند.

وز عکس ر

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

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران، فوالد مبارکه را الگوی موفق خصوصی سازی در کشور معرفی کرد.

 نخستین رویداد بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران هفته گذشته با 
حضور سران 3 قوه، رؤسای اتاق ها و وزرای مرتبط، نمایندگان مجلس و مهمانانی 
از کشورهای خارجی در مرکز همایش های سالن اجالس سران برگزار شد و شرکت 
فوالد مبارکه نیز با حضور در آن و برپایی غرفه ای در نمایشگاه جانبی این رویداد، به 

معرفی توانمندی ها و دستاوردهای اقتصادی خود پرداخت.
در کنار این همایش، 1۵ نشست تخصصی برگزار شــد که محمدیاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در نشســت علمی »فرصت هــا و چالش های 
بنگاه های دولتی« اظهار کرد: امروز با شــرکت هایی روبه رو هستیم که تا حدی 
خصوصی شــده اند و بهتر اســت ویژگی های این شــرکت ها را بررسی کنیم و 
توصیه هایی برای این ساختار داشته باشیم.وی با بیان اینکه شرکت های خصولتی 
با چالش های زیادی از جمله اسمی بودن مدیریت غیردولتی و وجود مدیریت 
دولتی روبه رو هستند، افزود: در این شرایط با نظام ناکارآمد نظارتی مواجه هستیم، 
به گونه ای که برخی ساختارهای نظارتی دولتی که در گذشته وجود داشته دیگر 
نیست، اما ســاختارهای نظارتی جایگزین در برخی قســمت ها دیده می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بیشــتر مجموعه های خصولتی نه 
خصوصی هستند و نه تخصصی، ابراز کرد: در این زمینه می توان به زیرمجموعه های 
وزارت رفاه از جمله صندوق بازنشستگی، برخی بانک ها و شرکت های شبه دولتی 
اشاره کرد.وی بااشاره به سیاست زدگی شرکت های شبه دولتی و ورود برخی افراد 

غیرمتخصص سیاسی به ویژه در هیئت مدیره این شــرکت ها، ادامه داد: در این 
شرایط این شرکت ها با بالتکلیفی هایی مواجه می شوند، چرا که کمتر از ۵0 درصد از 
سهام آنها در اختیار دولت است و این امر، این شرکت ها را در زمینه افزایش سرمایه 
و قوانینی مانند منع به کارگیری بازنشستگان دچار مشکل کرده است. طیب نیا با 
بیان اینکه سازمان های نظارتی در مواردی به شرکت های خصولتی ورود می کنند، 
تصریح کرد: هنوز مشخص نیســت که این نهادها اجازه ورود به این شرکت ها را 
دارند یا خیر، اما آنها اعتقاد دارند چون دولت سهم دارد، باید نهادهای نظارتی نیز 
ورود کنند.وی گفت: در گذشته زنجیره ای در صنایعی مانند فوالد بوده که توسط 
دولت نظام مند شده بود، اما در خصوصی ســازی این زنجیره پاره شده است. از 
سوی دیگر، فوالد سهام هایی در حوزه سهام عدالت داشته که در زمینه توزیع این 
سود نیز با چالش هایی روبه رو هستیم.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه درباره 
ضرورت خصوصی سازی اظهار کرد: مردمی ســازی اقتصاد در اجرای این طرح 
یکی از اصلی ترین اهداف بود که هنوز محقق نشــده و باید در این زمینه مالکیت 

آحاد جامعه را در نظر بگیریم.
وی بااشاره به ضرورت کنترل اهداف خصوصی ســازی در واگذاری ها گفت: در 

این زمینه مواردی مانند ارتقای بهره وری و رشد سرمایه گذاری باید رعایت شود.
وی، ترویج فرهنگ خصوصی سازی را در کشــور ضروری دانست و ابراز کرد: تا 
وقتی فرهنگ خصوصی سازی را در کشور ایجاد نکنیم، موفق نخواهیم بود. تا وقتی 
تولید ثروت ارزش نباشد و سرمایه دار در منظر عموم، پلید و منفور باشد و تا وقتی 

نگاه مثبت به شرکت موفق وجود ندارد، در خصوصی سازی موفق نخواهیم شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیــان اینکه بخش خصوصی باید متعهد به توســعه 
سرمایه گذاری و حفظ و توسعه اشتغال باشد، گفت: ما اگر بخواهیم موفق باشیم، 
باید الگوهای موفق خصوصی سازی را ارزیابی و دالیل موفقیت آنها را احصا کنیم 
و مورداستفاده قرار دهیم. از سوی دیگر الگوهای ناموفق را ارزیابی کنیم تا از تکرار 
آن خودداری شود. این در حالی است که شاهد تکرار اشتباهات خصوصی سازی 
در کشور هستیم. وی افزود: این امر در دولت های مختلف از دولت هشتم تاکنون 
وجود داشته و همواره این اشتباهات تکرار شده است؛ برای مثال واگذاری برای 
رد دیون امری اشتباه است که تکرار می شود.طیب نیا با بیان اینکه الگوهای موفق 
در خصوصی سازی کشور از جمله گروه مپنا و فوالد مبارکه هستند، ادامه داد: یکی 
از دالیل موفقیت این 2 صنعت الگوبرداری از الگوهای موفق جهانی بوده که یا از 
ابتدا یا در هنگام واگذاری موردتوجه قرار گرفته است.، ضمن اینکه ظرفیت ها و 

محدودیت های بومی را در این برنامه لحاظ کرده اند.

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه کنارگذر آران و بیدگل یکی از پروژه های اولویت دار این اداره کل است 
گفت: مطابق با برآوردها بــرای تکمیل 13.۵ کیلومتر از ایــن کنارگذر 240 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
بهزاد شاهسوندی، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در جریان ســفر به شهرســتان آران و بیدگل ضمن بازدید از پروژه 
کنارگذر آران و بیدگل، روند اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.وی در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه کنارگذر آران و بیدگل اظهار داشت: این محور 
به طول 43 کیلومتر است که از پل دارالسالم در شهر کاشان شروع و به محور 

قدیم قم به کاشان قبل از شهر مشکات متصل می شود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان اضافه 
کرد: در حال حاضــر 28 کیلومتر از این محور عملیــات اجرایی آن به اتمام 
رسیده و روکش آســفالت آن نیز انجام شده است و قســمتی از آن در زیر 

ترافیک عبوری قرار دارد.  
وی بیان داشــت: کنارگذر آران و بیدگل در ابتدای مسیر یعنی حد فاصل پل 
دارالسالم تا کیلومتر جاده ابوزیدآباد به کاشان با کمربندی کاشان مشترک 
است که عملیات راه سازی آن تا حد اجرای قشر اساس انجام شده ولی به 
علت عدم ســاخت پل راه آهن در حال حاضر امکان انجام روکش آسفالت 

آن میسر نیست.  
 شاهسوندی با بیان اینکه این محور در مســیر خود با ۹ دستگاه تقاطع غیر 
همســطح برخورد می کند، گفت: تا کنون تعداد پنج دســتگاه ساخته شده 
است.وی ادامه داد: با توجه به برآورد صورت گرفته جهت تکمیل این محور 
با فهرست بهای سال 1401 شامل ساخت 13.۵ کیلومتر باقی مانده مسیر در 
انتهای پروژه و تقاطع های یادشده فوق، نیاز به اعتباری بالغ بر 240 میلیارد 

تومان است.  
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان 
اینکه در سال 1400 مبلغ 20 میلیارد تومان ابالغ اعتبار شده، گفت: مقرر شده 
تا یک دســتگاه از پل راه آهن که در کیلومتر 3۵ بــوده و پل های نوش آباد 

ساخته و تکمیل شود.  
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
اذعان داشــت: با توجه به اینکه کنارگذر آران و بیدگل از پروژه های اولویت 
دار محســوب می شــود در ســفر قریب الوقوع رییس جمهور به اصفهان، 
تخصیص اعتبار به مبلغ ۹0 میلیارد تومان برای این پروژه پیشنهاد می شود 
و دغدغه های موجود در این رابطه به مسئوالن ارشد کشور ابراز خواهد شد.  
وی با بیان اینکه پروژه کنارگذر آران و بیدگل، نقش مهمی در كاهش ترافيك 
شهرســتان های كاشــان و آران و بيدگل دارد،  گفت: کنارگذرها و جاده های 
کمربندی از جمله ملزومات راه ســازی و شهرسازی در کالن شهرها هستند 
که بار ترافیکی یک شهر را بر دوش می کشــند و از سویی دیگر آلودگی هوا 
و آلودگی صوتی را نیز از مرکز شهر به حاشــیه ها انتقال می دهند و در عین 
حال می توانند اقتصاد یک شــهر را نیز هدف قرار داده و مقدمات رشد آن را 

به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد:

فوالد مبارکه، الگوی موفق خصوصی سازی در کشور

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

 کنارگذر آران و بیدگل، یکی از پروژه های اولویت دار

اداره راه و شهرسازی استان اصفهان  
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