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 به گفته رییس پلیس راهور استان، یک هزار و ۱۱ خودرو به دلیل رانندگی
 با سرعت غیر مجاز در اصفهان توقیف شده اند؛

به کجا چنین شتابان؟

معاون استاندار:

طرح هوشمندسازی 
 یارانه نان در اصفهان

 به زودی اجرا می شود

آغاز پویش »لبخند 
احسان« در مناطق 

محروم استان اصفهان

 اجماع بزرگ عاشقان
 اهل بیت)ع( در محکوم 

 کردن توهین به 
ساحت امام رضا)ع(

مسیر تعالی سازمان 
 پسماند اصفهان
 یک گام به جلو

 آغاز حرکت کاروان 
»عاشقان حسینی 

 زائران خمینی«
  از اصفهان تا 
مرقد امام)ره(

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان؛
قیمت واحدها در هاله ای از ابهام!

شورای اسالمی شهر اصفهان به مالکان ساختمان های غیر ایمن هشدار داد؛

درس عبرت از متروپل
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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:
هوای اصفهان گرم تر می شود
رییس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:

تجهیزات فرسوده
 چالش معادن شن و ماسه اصفهان 

 به تو از دور سالم 
 برنامه های مناطق شهرداری اصفهان در دهه کرامت اعالم شد؛ 
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سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ریال (

1
خريد و نصب مخزن پيش ساخته 200 
مترمکعبی روستای شهراب اردستان

401 - 1 – 127225.000.00020010014۳4000088

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/3/11  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/۳/18چهار شنبه 1۳:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/۳/28شنبه1۳:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/۳/29یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکت ها

۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

۳-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-۳66800۳0-0۳1،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:889697۳7 و 8519۳768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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بازداشت مقام های دولتی در عربستان سعودی
عربستان سعودی ۴۱ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانه های کشور را به اتهام رشوه خواری 
و کالهبرداری بازداشت کرد.سازمان کنترل و مبارزه با فساد عربستان ) نزاهه( اعالم کرد که  این 
سازمان ۴۱ مقام دولتی  از جمله کارمندان وزارت خانه های کشور و دفاع و شهروند به اتهام فساد 
بازداشت کرده است.این سازمان در ادامه افزود: این افراد به اتهام رشوه، سوء استفاده از قدرت، 
پولشویی و جعل بازداشت شدند.این متهمان از کارمندان وزارتخانه های دفاع، بهداشت، شهرداری 
و دهیاری ها و مسکن بودند.این سازمان سعودی از شهروندان خواست هرگونه سوء ظن و شک 
و شبهه به فساد مالی یا اداری را از طریق وسایل متعدد ارتباطی اطالع دهند.سازمان موسوم به 
مبارزه با فساد در عربستان سال ها به بررســی بسیاری از پرونده ها ادامه داده و این امر منجر به 
محکومیت صدها کارمند فعلی و ســابق در بخش های مختلف دولتی و بسیاری از شهروندان و 

مهاجران شده است.

روسیه، گاز دانمارک را قطع می کند
شــرکت دولتی گازپروم روســیه اعالم کرد که از روز اول ژوئن صادرات گاز به دانمارک را متوقف 
می کند.بر اساس گزارش ها، این تصمیم روسیه پس از آن اتخاذ شد که دانمارک پرداخت بهای گاز 
وارداتی از روسیه به روبل را نپذیرفته است.پیش تر، روسیه صادرات گاز به هلند، لهستان، فنالند 
و بلغارستان را متوقف کرده بود. از سوی دیگر »اوالف شولتز« صدر اعظم آلمان روز سه شنبه گفت 
که آلمان و لهســتان به تالش های خود برای متوقف کردن واردات نفت از روســیه تا پایان سال 

جاری میالدی ادامه خواهند داد.
شولتز درباره قطع واردات گاز از روسیه گفت بسیاری از کشورها بســیار طوالنی تر از آلمان به گاز 
روسیه وابسته خواهند ماند.»چارلز میشل« رییس شورای اروپا نیز در پیامی توئیتری اعالم کرد 
که کشورهای عضو این اتحادیه برای تحریم بخش اعظم واردات نفت از روسیه به توافق رسیده اند.

میشــل در این بیانیه توضیح داد: »روی ممنوعیت واردات نفت روســیه به اتحادیه اروپا توافق 
حاصل شد. این امر بالفاصله بیش از دو سوم واردات نفت از روســیه را پوشش می دهد و منبع 

عظیمی از تامین مالی ماشین جنگی این کشور را کاهش می دهد«.

خطر رای عدم اعتماد بیخ گوش »بوریس جانسون«
بعد از انتشار گزارش تحقیقات موسوم به»پارتی گیت« که در آن انتقادهای شدیدی به »بوریس 
جانسون« وارد شــده بود، با باالگرفتن مخالفت ها با نخســت وزیر بین هم حزبی هایش، خطر 
شــکل گیری رای عدم اعتماد علیــه وی افزایــش می یابد.با وجود تالش هــای اخیر »بوریس 
جانسون«، نخســت وزیر انگلیس برای فرار از عواقب رســوایی های برگزاری مهمانی های ضد 
قواعد کرونایی در داونینگ اســتریت موســوم به »پارتی گیت«، اما با افزایــش نارضایتی بین 
هم حزبی های نخست وزیر به ویژه بعد از انتشار گزارش این تحقیقات، شرایط برای وی دشوارتر 
شده است و احتمال رای عدم اعتماد به جانسون در پارلمان افزایش می یابد.اخیرا انتشار نتیجه 
تحقیقات رسوایی های برگزاری پارتی های ضد قواعد کرونایی در »داونینگ استریت« به شدت 
»بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس را تحت فشار قرار داده است.بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس پس از انتشــار گزارش رسوایی های پارتی گیت توسط »ســو گری«، کارمند ارشد 
دولتی بار دیگر عذرخواهی کرد، اما همچنان استعفا و کناره گیری را رد کرد.جانسون پس از انتشار 
این گزارش که در آن انتقادهای شدیدی به وی و مقامات ارشد دولتی وارد شده بود طی سخنانی 
در پارلمان ادعا کرد حضور او در مهمانی های دفتر نخست وزیری که در اوج محدودیت های کرونایی 
برگزار شد، برای تقدیر از تالش اعضای دولت در دوران قرنطینه بوده است که ساعت های طوالنی 

برای حفاظت از جان مردم تالش می کردند.

 فارین پالیسی گزارش داد:

آذربایجان، برنده بزرگ بحران انرژی اروپا

گابریل گاوین در فارین پالیسی نوشــت: روز ۹ مارس، گاز قره باغ قطع 
شد. ایرینا صفریان، مترجم ۲۹ ساله و ساکن استپاانکرت، بزرگ ترین 
شهر منطقه مورد مناقشه، می گوید: »به یاد دارم که از خواب بیدار شدم و 
متوجه شدم که نه بخاری داریم و نه صبحانه«. او با کنایه افزود: »ما روز 
جهانی زن را جشن می گرفتیم و این بهترین هدیه ای بود که آذربایجان 
می توانست برای ما داشــته باشد.«از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، اکثریت جمعیت ارمنی قره باغ کوهستانی به رغم اینکه در داخل 
مرز های بین المللی به رسمیت شناخته شده آذربایجان قرار دارند، عمال 
خود را جمهوری به رسمیت شناخته نشده آرتساخ می دانند. در سال ۲۰۲۰، 
پس از یک جنگ کوتاه، اما خونین که با توافق صلح با میانجی گری مسکو 
به پایان رسید، جدایی طلبان منطقه تحت حمایت ایروان مجبور شدند 
کنترل تعدادی شهر و شهرک را واگذار کنند، اما قلب دولت خودخوانده، 
از جمله استپاانکرت همچنان تحت کنترل آنهاست.اگرچه جنگ پایان 
یافته است، اما مقامات در اســتپاانکرت دولت آذربایجان را متهم کرده 
اند که با قطع تنها خط لوله گاز طبیعی آن ها که از قلمرو تازه تصرف شده 
باکو می گذرد، آن ها را محاصره کرده است. وقتی دمای هوا در این شهر 
کوهستانی به زیر صفر رسید صد هزار سکنه آن بدون هیچ گونه گرمایشی، 
باید بهترین راهکار را برای گذرانــدن دو هفته بعد تا وصل مجدد گاز پیدا 
می کردند.واضح است که بن بست چند دهه در حال ورود به مرحله جدید 
و خطرناکی است که انرژی می تواند بخشی از جنگ فرسایشی شود. با 
توجه به اینکه جمعیت ارمنی قره باغ کوهستانی تحت فشار فزاینده ای قرار 
دارند، به نظر می رسد باکو مشتاق است تا موضوع منطقه مورد مناقشه را 
یک بار برای همیشه حل کند و این نگرانی را برانگیخت که درگیری های 
جدید باعث شود که جدایی طلبان زمین های بیشتری را از دست بدهند و 
غیرنظامیان را از مرز به ارمنستان آواره کنند.اکنون، با توجه به اینکه اروپا 
قصد دارد صادرات انرژی از روسیه را در پی تهاجم این کشور به اوکراین 
تحریم کند، آذربایجان نیز هدف خود را صادرات بیشــتر گاز به این قاره 
در نظر گرفته است. برای چندین دهه، اتحادیه اروپا حتی پس از الحاق 
کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، برای گاز ارزان به روسیه وابسته بوده است. 
باکو با دارا بودن میادین عظیم گازی دریای خزر که از طریق شبکه خط 
لوله کریدور گاز جنوبی به ایتالیا و یونان متصل شده اند، در موقعیتی عالی 
برای کمک به پر کردن خأل ناشی از حذف مسکو قرار دارد.ماه گذشته، در 
حالی که ساکنان استپاانکرت حدود ۱۲ روز بدون گرما مانده بودند، شرکت 
نفت دولتی آذربایجان سوکار اعالم کرد که قصد دارد صادرات گاز طبیعی 
به اروپا را در سال جاری ۳۰ درصد افزایش دهد و تنها در سه ماهه اول ۲.۶ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را تحویل داده است.در ۱۸ ماه مه، کمیسیون 
اروپا طرح REPowerEU خود را برای حذف دائمی وابســتگی شبکه 
انرژی خود به مسکو ارائه کرد و اذعان داشت که »مبالغ هنگفتی که برای 
سوخت های فسیلی روسیه پرداخت می شود به روسیه کمک می کند تا 
جنگ خود علیه اوکراین را ادامه دهد«. به عنوان بخشی از آن، بروکسل 
بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز تا سال ۲۰۳۰ در سراسر کشور های عضو 
اصرار کرده و در عین حال تالش ها را برای تامین امنیت تامین کنندگان 

جایگزین، همزمان با توسعه انرژی های تجدیدپذیر، افزایش می دهد.با 
همین پس زمینه پرتنش، این ماه در نشستی در بروکسل، النور سلطانوف، 
معاون وزیر انرژی آذربایجان، با کریســتینا لوبیلو بوررو، مدیر سیاست 

انرژی اتحادیه اروپا گفت وگو کرد.
 بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک مستقر در فنالند، 
مســکو در ماه های پس از حمله والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به اوکراین، تقریبا ۲۵ میلیارد دالر از کشــور های اتحادیه اروپا برای گاز 
دریافت کرده اســت. این مبلغ که اکنون قرار اســت عمال به کشور های 
دیگری پرداخت شــود که بتوانند تقاضا را برآورده کننــد، تقریبا ۱۰ برابر 
کل درآمد گاز آذربایجان در ســال ۲۰۱۹ اســت.به گفته ، گوباد اباداوغلو، 
اقتصاددان آذربایجانی و عضو ارشد مدعو در مدرسه اقتصاد لندن، بعید 
است این کشور هرگز بتواند با تولید کل روســیه برابری کند. وی گفت: 
در بهترین حالت، طی پنج سال آینده، کشــور می تواند ۲۰ میلیارد متر 
مکعب گاز را در فاز دوم کریدور گازی جنوبی به اروپا منتقل کند. این تنها 
یک هشــتم از ۱۵۵ میلیارد متر مکعبی اســت که اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۲۱ از روســیه خرید.توافق انرژی ممکن اســت برای اتحادیه اروپا و 
آذربایجان سودمند باشد، اما تنها دو ماه پس از آن است که پارلمان اروپا 
به قطعنامه ای رای مثبت داد که »سیاست ادامه دار آذربایجان در محو 

و انکار میراث فرهنگی ارمنســتان در داخل و اطراف قره باغ را به شدت 
محکوم می کرد.« بر اساس این طرح که با ۶۳۵ رای موافق در برابر ۲ رای 
مخالف به تصویب رسید، مواردی مانند »تجدیدنظر طلبی تاریخی و نفرت 
نسبت به ارامنه«که توسط مقامات آذربایجان ترویج می شود در اشکالی 
مانند»انسانیت زدایی، تمجید از خشونت و ادعا های ارضی علیه جمهوری 
ارمنستان که صلح و امنیت را تهدید می کند«شامل این قطعنامه خواهند 
بود.با این حال، این محکومیت ها در آخرین دور مذاکرات انرژی در این 
ماه کنار گذاشته شد. در قره باغ کوهستانی - جایی که اتهامات مبنی بر 
اینکه آذربایجان از کنترل خود بر انرژی برای پیشبرد اولویت های سیاسی 
و فشــار بر مخالفانش اســتفاده می کند در ماه های اخیر به اوج خود 
رسیده است - این ایده که باکو می تواند نفوذ خود را در غرب تقویت کند، 
مایه حیرت است.آرتاک بیگالریان، وزیر دولت و رهبر واقعی جمهوری 
خودخوانده آرتساخ، به فارین پالیسی گفت: »ما نگران هستیم که اروپا 
وابستگی خود را به آذربایجان خودکامه که مرتکب جنایات علیه بشریت 
می شود، عمیق تر کند«. او گفت که با ناکامی در اقدامی علیه باکو به دلیل 
قطعی گاز در قره باغ کوهســتانی، »جامعه بین المللی چشم خود را بر 
نقض مستمر و شدید حقوق بشــر و قوانین بشردوستانه بسته است تا 

برای تامین نفت و گاز خود مشکلی نداشته باشد.«

در حالــی کــه دولــت بایــدن همچنان بــر حفظ 
تحریم هایی که در دوره ترامپ علیه ایران اعمال شده 
اصرار دارد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اگر 
ایران درخواست های فرابرجامی خود را کنار گذاشته 
و با حسن نیت رفتار کند، توافق دست یافتنی است.

»ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
مدعی شد که آمریکا آماده اســت تا فورا به صورت 
دوجانبه به برجــام بازگردد.وی کــه در کنفرانس 
خبری وزارت امور خارجه صحبت می کرد در واکنش 
به سخنان روز سه شــنبه ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایــران که گفته بــود آمریکا بــه ابتکارهای 
ایران و اروپا برای احیای برجام پاسخ نداده، گفت: 
»هر کســی که با متحدان اروپایی یــا نمایندگان 
این دولت ها صحبــت می کند البتــه چیز دیگری 
می شنود«.»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران روز سه شنبه 

دهم خرداد ماه در نشســت هفتگی با خبرنگاران 
گفــت: اظهاراتی کــه برخی مقامــات آمریکایی با 
طراحی و یا پاســخ به داخل خود مطرح می کنند، 
مالک ما برای اظهارنظر نیست. در حوزه مذاکرات 
وین کنش ما کامال روشــن اســت و واکنشــی به 
اظهاراتی که با مصارف داخلی بیان می شود، نداریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: آنچه برای 
ما مهم است پیام هایی است که از مجاری مرسوم 
بین ما و آمریکا در حال رفت و برگشت است و ایران 
در آن مسیر ابتکارات خود را ارائه کرده است. رفت و 
برگشت هایی بوده و آمریکا پاسخ های مورد انتظار 
را نداده اســت. اگر آمریکا از تذبذب در رفتار فاصله 
بگیرد و تصمیم سیاســی را بگیرد و اعالم کند، بن 
بستی نیست و می توان درصد باقی مانده از توافق 

را نهایی کرد.
خطیــب زاده خاطرنشــان کــرد: االن مکــث در 

گفت وگوها به دلیل بی پاســخ گذاشتن ابتکاراتی 
است که ایران و اروپا دادند و باید ببینیم چه زمانی 
آمریکا می خواهد تصمیم خود را اعالم کند.پرایس 
در ادامه کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا 
گفت: »ما و متحدان اروپایی کامال شفاف ساخته ایم 
کــه آماده ایم فورا بــه جمع بندی و اجــرای توافق 
مذاکره شده در وین در بازگشت دوجانبه برای اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک برســیم؛ اما در نهایت 
این به ایران بستگی دارد که درخواست هایش را که 
فراتر از برجام بوده کنار گذاشــته و با حسن نیت به 

تعامل بپردازد«.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 ایران با حسن نیت رفتار کند توافق دست یافتنی است
خبر روز

وز عکس ر

طرفداران »نبیه 
بری« در لبنان

نیروهای پلیس لبنان در حال 
رقص در بیروت در پی انتصاب 
مجدد »نبیه بری« به ســمت 

ریاست پارلمان جدید لبنان

توصیه ایران به فرانسه و آلمان
سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه های سخنگویان وزارت خارجه فرانسه و آلمان در مورد کشتی های 
یونانی توقیف شده در خلیج فارس واکنش نشان داد.سعید خطیب زاده در واکنش به بیانیه های از 
روی دست یکدیگر کپی شده سخنگویان 
وزارت امــور خارجه فرانســه و آلمان در 
مورد کشــتی های یونانی توقیف شــده 
در خلیج فارس، اظهار داشــت: ما صدور 
اینگونه بیانیه هــای یکطرفه و غیر قابل 
توجیه را که ظاهرا به یک عادت مستمر 
نزد صادرکنندگان آن مبدل شــده، قویا 
مردود می دانیم.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود :به این کشورها توصیه می 
کنیم به جای فرار به جلو و حمایت نابجا 
از نقض های صورت گرفته توسط کشــتی های یونانی، از فرآیندهای قضایی مبتنی بر مقررات بین 
المللی که هدف آن تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی است ،حمایت کنند.خطیب زاده تاکید 
کرد: متاسفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته در ایران معترض هستند که در 
قبال توقیف غیرقانونی کشتی تحت پرچم ایران توسط مقامات یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای 

فرامرزی قوانین و احکام  داخلی یک کشور دیگر است، سکوت اختیار می کنند.

وزیر خارجه عمان:

 نمی توانیم مذاکرات ایران و آمریکا در عمان را تایید کنیم
وزیر خارجه عمان در پاســخ به ســوالی که آیا می تواند وجود مذاکرات محرمانه در سلطنت عمان 
میان ایران وآمریکا همانند مذاکراتی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد را تایید کنید ، وی پاسخ داد: »واقعا 
نمی توانم این موضوع را تایید کنم«. »بدر بن حمد البوسعیدی«  افزود: »در مذاکرات کنونی )میان 
ایران و آمریکا( هنوز نقاط اختالفی وجود دارد که باید حل شود و امیدوارم که دولت کنونی آمریکا 
بتواند با دولت رییس جمهور رییسی به توافق برسد«.وی که با نشریه فرانسوی »لوفیگارو« مصاحبه 
می کرد در پاسخ به سوال خبرنگار این نشریه که پرســید آیا می تواند وجود مذاکرات محرمانه در 
سلطنت عمان میان ایران وآمریکا همانند مذاکراتی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد را تایید کنید، پاسخ 
داد: »واقعا نمی توانم این موضوع را تایید کنم«.زیر خارجه عمان در ادامه گفت: »ما همواره خرسند 
هســتیم که در صورت درخواســت، کمک کنیم و امیدوارم که تحرک جدید برای تکمیل این توافق 
حاصل شود چون این موضوع نه تنها به نفع امنیت و ثبات منطقه بلکه همه جهان خواهد بود«.بدر 
بن حمد البوســعیدی گفت: »در مذاکرات کنونی )میان ایران و آمریکا( هنوز نقاط اختالفی وجود 
دارد که باید حل شــود و امیدوارم که دولت کنونی آمریکا بتواند با دولت رییس جمهور رییسی به 

توافق برسد«.

رییس مجلس به همدان رفت
»محمدباقر قالیباف« رییس مجلس شورای اسالمی به منظور دیدار با مقامات استان و همچنین 
حضور در یادواره سردار شهید »حاج میرزا محمد سلگی« وارد همدان شد.رییس مجلس از طریق 
فرودگاه همدان وارد استان شد که مورد استقبال رسمی مقامات قرار گرفت.آیین رسمی استقبال 
از رییس مجلس شورای اسالمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندهان نظامی 
و انتظامی، اعضای شورای تامین و مدیران دستگاه های اجرایی استان در فرودگاه همدان برگزار 
شد.قالیباف قرار است در سفر خود به استان همدان در یادواره ســردار شهید »حاج میرزا محمد 

سلگی« شرکت و سخنرانی کند.

کافه سیاست

سخنگوی دولت:

دولت با جدیت درباره 
 تخلفات متروپل

 برخورد خواهد کرد
ســخنگوی دولت اعالم کرد که اعتباری بنا 
به پیشنهاد وزارت کشــور و موافقت سازمان 
برنامه و بودجه برای پوشــش بخشــی از 
هزینه های حادثــه متروپــل در نظر گرفته 
شــد. علی بهادری جهرمی با تسلیت حادثه 
متروپل آبــادان و تبریــک روز دختر، اظهار 
کرد: دولــت با جدیت با هرگونــه کوتاهی از 
ســوی هر یک از مقامات محلی و با هرگونه 
فســادی درباره تخلفــات متروپل صورت 
گرفته باشــد، برخورد خواهد کــرد. امکان 
رســیدگی به این تخلفــات وجــود دارد و 
دستگاه قضایی هم رسیدگی الزم را صورت 
خواهد داد و حتما دستگاه های مربوطه باید 
پاســخگویی الزم را داشته باشند.سخنگوی 
دولت افزود: در هیئــت دولت مصوبه ای در 
خصوص حادثه متروپل داشتیم و اعتباری 
بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان 
برنامه و بودجه برای پوشــش بخشــی از 
هزینه های این حادثه در نظر گرفته شد. البته 
 هزینه اصلی باید از مسببان یا همان مالکان 

دریافت شود.
وی افزود: در خصــوص واحد های صنعتی 
و صنفی اطراف تهران مشــکالتی از چندین 
سال گذشته وجود داشــته و بسیاری از این 
واحد ها ســاماندهی نشــده بودند و برخی 
ممکن بود بــا حوادثی ماننــد متروپل برای 
کارگران شان مواجه شــوند و گاهی نظارت 
کافی روی اقدامات آن ها نبود و در عین حال 
از حمایت کافی هم نمی توانســتند برخوردار 
شوند.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
مبنی بــر اینکه تدویــن آیین نامــه اجرایی 
 رتبه بندی معلمان در کمیسیون های مربوطه 
دولــت در چــه مرحلــه ای اســت ، گفت: 
کمیسیون امور عمومی دولت در حال بررسی 
متــن آیین نامــه اجرایی قانــون رتبه بندی 
معلمان است؛ کمیســیون حتی در روز های 
 تعطیل هــم در این ایام تشــکیل جلســه 

داده است. 

بین الملل

ادعای انگلیس در مورد اخالل روسیه در کشتیرانی 
وزارت دفاع انگلیس در تازه ترین ارزیابی خود از تحوالت در اوکراین ادعا کرد که محاصره دریایی 
روسیه بر بنادر کلیدی دریای سیاه، صنعت کشتیرانی تجاری را از فعالیت در این منطقه منصرف 
و دلسرد کرده است.این درحالیست که بر اســاس ارزیابی وزارت دفاع انگلیس، مکانیسم های 
صادرات زمینی اوکراین، بسیار بعید است که جایگزین کمبود ظرفیت حمل و نقل ناشی از محاصره 
روسیه شــود؛ در نتیجه، ذخایر قابل توجهی از غالت اوکراینی در انبار باقی مانده و امکان صادرات 
وجود ندارد.در این بیانیه آمده: جنگ فشار غیرمستقیمی بر قیمت جهانی غالت وارد کرده است. 
در حالی که تهدید محاصره دریایی روســیه همچنان مانع از دسترسی کشتیرانی تجاری به بنادر 
اوکراین می شود، کمبود عرضه ناشی از آن، قیمت بســیاری از محصوالت اصلی را بیشتر خواهد 
کرد.روســیه، ادعاها در مورد ممانعت از صادرات غالت اوکراین را حــدس و گمان خوانده و اخبار 
منتشر شده در این زمینه را تکذیب کرده  است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به 
اســپوتنیک گفت: اظهارات مبنی بر اینکه روســیه صادرات غالت اوکراینی را در بنادر دریای سیاه 

مسدود می کند، گمانه زنی است.

تصمیم پارلمان عراق برای عادی سازی روابط با تل آویو 
پارلمان عراق درباره قانون پیشنهادی ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رای گیری 
می کند.دستور کار جلسه پارلمان عراق برگزار می شود، شامل رای گیری درباره قانون پیشنهادی منع 
عادی سازی و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است.در همین راستا، حاکم الزاملی، معاون اول 
رییس پارلمان عراق گفت، قانون منع عادی سازی روابط با اسراییل از امور ضروری برای ثبات کشور 
است. وی از کمیسیون حقوقی در پارلمان خواســت تالش ها در این خصوص و تسریع در انجام 
آن را بیشتر کند.پنجشنبه گذشــته پارلمان عراق گزارش و بحث و بررسی درباره قانون پیشنهادی 
منع عادی سازی و برقراری روابط با اســرائیل را تکمیل کرد که هدف آن جلوگیری از برقراری هر 
نوع رابطه با رژیم صهیونیستی است.فراکســیون »نجات میهن«، بزرگ ترین ائتالف در پارلمان 
عراق، پیش از این الیحه ای را به ریاست پارلمان ارائه کرده بود که درباره جرم انگاری عادی سازی 
با رژیم صهیونیستی بود.طبق این گزارش، عراق هیچ رابطه ای با رژیم صهیونیستی برقرار نمی کند 
و اکثریت گروه های سیاســی این کشور از عادی ســازی با این رژیم خودداری می کنند.روزنامه 
عبری »تایمز اسراییل« در گزارشی نوشت، این قانون عراقی؛ روابط رژیم صهیونیستی را با اقلیم 

کردستان عراق قطع خواهد کرد.

خنثی سازی توطئه داعش برای ترور »جورج بوش«
پلیس فدرال آمریکا از یک »توطئه تروریستی« برای ســوء قصد به جان جورج دبلیو بوش پرده 
برداشت که اوایل ســال جاری توسط ماموران این سازمان کشــف و خنثی شده است.به گزارش 
ایسنا، بلومبرگ در گزارشی با اعالم این مطلب از یک پناهجوی عراقی به نام شهاب احمد به عنوان 
هماهنگ کننده و یکی از عامالن احتمالی این طرح نام برده و به نقل از اف بی آی آورده اســت که 
وی یکی از حامیان داعش محسوب می شود.جزئیات طرحی که از آن به عنوان توطئه قتل رییس 
جمهوری سابق ایاالت متحده نام برده می شــود ماه مارس در قالب حکم ویژه و مهر و موم شده 
قضایی در اختیار پلیس فدرال قرار گرفته بود.این سند ۴۳ صفحه ای که شامل محتویات پیام های 
ارسالی و دریافت شده در تلفن همراه و حساب واتس اپ فرد مظنون است طی روزهای اخیر علنی 
و از مهر و موم خارج شده اســت. دادســتان فدرال در بیانیه ای اعالم کرد که شهاب احمد، همان 
فردی که بر اساس جزئیات طرح لو رفته برایش حکم قضایی صادر شده بود، صبح روز سه شنبه 
دستگیر و بازداشت شد.این پناهجوی عراقی که ســال ۲۰۲۰ به صورت قانونی وارد خاک آمریکا 
شــده به ادعای مقامات امنیتی به هماهنگی و حمایت از طرح ترور رییس جمهوی سابق ایاالت 

متحده متهم است.

چهره روز

معاون نمایندگی ایران:

 »ابوعاقله« از قربانیان 
انفعال جامعه جهانی در 
برابر جنایات اسراییل است

ســفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان 
ملل متحد درباره شــهادت خبرنگار شــبکه 
الجزیره توســط رژیم صهیونیســتی اظهار 
داشت: شیرین ابوعاقله یکی دیگر از قربانیان 
انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات جنگی 
و تروریسم مستمر رژیم اسراییل علیه مردم 
فلسطین است.زهرا ارشادی در نشست آریا 
فورموالی شــورای امنیت در مورد حمایت از 
روزنامه نگاران در مخاصمات مسلحانه افزود:  
این روزها شاهد جنایت شنیع دیگری از سوی 
رژیم اسراییل علیه مردم فلسطین هستیم.

دیپلمات ارشد ایران در ســازمان ملل اظهار 
داشت: شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار کهنه کار 
فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر در جنین 
در فلسطین اشغالی با خونسردی به شهادت 
رسید. او صدایی شجاع برای مردمش و نماد 
ملی حقیقت و پایداری در برابر اشغال ظالمانه 
و بی عدالتی بود که مردم فلسطین برای مدت 
طوالنی متحمل شــده اند.معاون نمایندگی 
ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ترور شیرین 
ابوعاقله توسط رژیم صهیونیستی بخشی از 
جنگ طوالنی مــدت و آزار و اذیت، ارعاب و 
خشونت علیه روزنامه نگاران است که هدف 
آن سرپوش گذاشتن بر جنایات  رژیم علیه 
فلسطینیان بوده که نقض شــدید قوانین و 
هنجارهای بین المللی اســت.نماینده ایران 
در این نشست تصریح کرد: شیرین ابوعاقله 
همچنین یکی دیگر از قربانیان انفعال جامعه 
جهانی در برابر جنایات جنگی و تروریســم 
مستمر رژیم اســراییل علیه مردم فلسطین 
اســت.وی افزود: ما از ســازمان ملل متحد 
به ویژه شــورای امنیت می خواهیم که برای 
پایــان دادن به تجاوزات و بــی کیفری رژیم 
اسراییل، تضمین حمایت از مردم فلسطین 
و پیگیری اقداماتی برای پاســخگویی این 
رژیم در قبال  بیشترین جنایات بین المللی 
 مرتکب شده در سراسر جهان، اقدامی فوری 

انجام دهد.

 رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

انقالبی ماندن مهم تر از انقالبی بودن است

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیان 
شاخص های نماینده و مجلس انقالبی تاکید کردند که انقالبی ماندن 
مهم تر از انقالبی بودن اســت.حضرت آیــت ا...خامنه ای ،رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار رییس و نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، فتح خرمشــهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک 
معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانســتند و با اشاره به عوامل این 
تغییر معادله گفتند: قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن 
به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خود 
گذشتگی، نگاه بلندمدت و در رأس همه آنها اخالص و توکل به خداوند 
متعال است.ایشان مجلس شورای اسالمی را از ارکان اصلی مدیریت 
کشور برشــمردند و با اشاره به دشــواری ها و پیچیدگی های مدیریت 
کشورها در شرایط خطیر کنونی بین المللی، همه قوا و دستگاه ها را به 
درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانــه با یکدیگر فراخواندند 
و تاکید کردند: شناخت صحیح توانایی ها و آســیب پذیری ها یکی از 
مسائل بسیار ضروری است زیرا دشــمن بیش از آنکه به توانایی های 
خود امیدوار باشــد به خطا و اشتباه های ما چشــم دوخته است.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر، این حادثه عظیم 
را فراتر از باز پس گیری یک شهر دانستند و گفتند: فتح خرمشهر در واقع 
تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالمی و تبدیل آن به 
یک معادله شیرین بود.حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین علت این 
تغییر معادله افزودند: عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد 
عبارتند از: عملکرد جهادی، از خود گذشــتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، 
نگاه بلند به اهداف و آرمان ها و باالتر از همه اخالص و توکل بر خداوند.

حضرت آیت ا...خامنه ای سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاکید 
بر اینکه مجلس شورای اسالمی یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت 
کشور و دارای جایگاه مهمی است، خاطرنشان کردند: نمایندگان مجلس 
از شهرهای مختلف و حتی از شــهرهای کم جمعیت نیز باید به جایگاه 
مجلس چنین دیدگاهی داشته باشــند و متوجه سختی و پیچیدگی 
مدیریت کشــور باشند.ایشان با اشاره به وســعت، جمعیت، جغرافیا، 
تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند: مدیریت کشــوری با موقعیت 
ایران عزیز، کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا، طبیعتا دشوار 

و پیچیده است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: البته در شــرایط امروز دنیا، 
مدیریت برای همه کشورها سخت شــده است.رهبر انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها، 
سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است، افزودند: نمایندگان 
مجلس، دولت و قوه قضاییه و دســتگاه های دیگر همه باید بدانند که 
در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه، 
مراقبت از خود را افزایش دهند.حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و 
مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی 
های خود امیدوار باشد، به اشتباه های ما امید بسته است.رهبر انقالب 
با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقالبی 

افزودند: بعضی ها از این تعبیر خوش شــان نیامد؛ اما این یک تعبیر 
حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند 

که شعارها و جهت گیری ها آنها انقالبی بود.
ایشــانريال اظهارات برخی افراد که شــعارهای انقالب را دردسر برای 
کشور می دانند، مردود دانســتند و گفتند: حرکت به سمت آرمان های 
انقالب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است.حضرت آیت ا... 
خامنه ای، انقالبی ماندن را مهم تر از انقالبی بودن خواندند و خاطرنشان 
کردند: بعضی افراد در ســال های اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و 
به تعبیری سوپرانقالبی بودند؛ اما استقامت و طاقت ماندن در این راه 
را نداشتند و نتوانســتند در مسیر بمانند بنابراین مشــکل تر از انقالبی 
بودن، انقالبی ماندن فردی و جمعی مجلس است.ایشان با تحسین 
اقدامات خوب انجام شــده در دو سال گذشــته  مجلس یازدهم، در 
ادامه به بیان شاخص های »نماینده انقالبی« پرداختند و گفتند: اولین 
شاخص، »ساده زیستی، و اسیر تجمالت و اعیان نشینی نشدن« است 
و نباید زندگی نمایندگان با قبــل از دوره نمایندگی تفاوت کند.حضرت 
آیت ا...خامنه ای، »اصلی- فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن 
حل مسائل اصلی« را از دیگر شــاخص های نماینده انقالبی دانستند 
و گفتند: شــاخص دیگر، »اجتناب جدی از تبعیض و فســاد« چه در 
قبال فســاد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.ایشان 
»همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه های دیگر و همچنین بدنه آنها« و 
پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقالبی دانستند 

و خاطرنشــان کردند: نماینده انقالبی با عموم مردم همراه اســت ؛اما 
عوام زده و جو زده نیست بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس، چنانچه 
مخالفت ها منطقی بود آنها را بپذیرید ؛اما در غیر این صورت، جنجال و 

فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد.
حضرت آیت ا...خامنه ای با تمجید از چابکی و گــزارش های به موقع 
دیوان محاسبات طی چند سال اخیر، افزودند: اخیرا دیوان محاسبات 
بررسی بودجه بعضی از شرکت های دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را 
به همه شرکت های دولتی تعمیم دهید از جمله امتیازات این مجلس 
خواهد بود.رهبر انقالب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی 
بر پرهیز از دخالــت در انتصابات خاطرنشــان کردند: رییس مجلس 
گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده اند، در حالی که این 
توصیه به مصلحت خود شماست چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا 
فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، 
مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.ایشان در این زمینه 
افزودند: یکی از مســائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قواست 
و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی ها نیز 

توصیه کرده ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.
حضرت آیت ا...خامنه ای با تاکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز 
از بیان مطالب اثبات نشده از تریبون پر اهمیت مجلس، گفتند: هر چه 
مسئولیت بیشتر می شــود، عبادت و تضرع انســان به درگاه خداوند 

متعال و شفیع قرار دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر باشد.

اخبار

بین الملل
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محمد باقر قالیباف بــا ۱۹۴ رای نمایندگان، برای 
ســومین ســال متوالی به عنوان رییس مجلس 
انتخاب شد و برای مدت یک سال دیگر بر صندلی 
سبز ریاست مجلس تکیه زد. نمایندگان در نشست 
علنی روز گذشــته مجلس شورای اسالمی با ۱۹۴ 
رای از ۲8۱ آرای ماخوذه، محمدباقر قالیباف را به 
عنوان رییس مجلس در سومین سال دوره یازدهم 
مجلس شورای اســالمی انتخاب کردند. مرتضی 
آقاتهرانی 5۳ رای، الیاس نادران ۲۱ رای و فریدون 
عباسی ۳ رای کسب کردند و آرای باطله نیز ۱۰ رای 
بوده است.نمایندگان همچنین در جریان انتخاب 
نواب هیئت رییســه مجلس به عبدالرضا مصری  
۱68 رای موافق و علی نیــک زادثمرین  ۱68 رای 
موافق دادند که به دلیل یکسان بودن آرای مذکور و 
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس برای انتخاب 

نواب اول و دوم قرعه کشــی صــورت گرفت که در 
نهایت علی نیــک زادثمرین و عبدالرضا مصری به 
عنوان نواب اول و دوم هیئت رییســه مجلس در 
اجالســیه ســوم مجلس یازدهم انتخاب شدند.

نمایندگان سید نظام الدین موسوی را با ۱5۳ رای، 
علیرضا ســلیمی با ۱۴6 رای و دشتی اردکانی را با 
۱۳۹ رای را نیز به عنوان اعضای ناظر هیئت رییسه 
مجلس برای اجالســیه ســوم مجلــس یازدهم 
انتخاب کردند.در جریان برگزاری انتخابات هیئت 
رییســه مجلس همچنین ســید محسن دهنوی 
را بــا ۱65 رای، حســینعلی حاجــی دلیگانی را با 
۱۱۰ رای، محمد رشــیدی را با ۱۰۱ رای، علی کریمی 
فیروزجایی را با ۱۰۱ رای، احمد امیرآبادی فراهانی 
را با ۹8 رای، احمد نادری را بــا 8۹ رای از مجموع 
۲8۳ رای مأخوذه را به عنوان دبیران هیئت رییسه 

مجلس برای اجالســیه ســوم مجلــس یازدهم 
انتخاب کردنــد. محمدباقر قالیبــاف در انتخابات 
هیئت رییســه مجلس یازدهم در اجالسیه سوم 
بازهم کاندیدا بود. وی این بار با سه رقیب دیگر وارد 
میدان شد و برخالف اجالسیه های اول و دوم که 
هر بار ۲۳۰ رای کسب کرد در این اجالسیه با ریزش 
رای روبه رو شــد و تنها ۱۹۴ رای مثبت نمایندگان 

پشتیبان ریاست او بر پارلمان شد.

»قالیباف« رییس ماند

ماموریت رییس جمهور به سازمان محیط زیست و وزارت خارجه برای رفع مشکل 
آلودگی هوا؛

مدیران به خط شدند
رییس جمهور با اشاره به افزایش آلودگی هوا، سالمتی مردم را موضوعی حیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: 
مردم نمی توانند هر روز شاهد چنین وضعیتی باشند و از رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر 
خارجه می خواهم که بدون فوت وقت در مذاکره با کشورهای همسایه که منشأ این آالینده ها هستند، 
موضوع را حل و فصل کنند. سید ابراهیم رییســی  »هوای پاک« را از حقوق مردم برشمرد  و با اشاره به 
افزایش آلودگی هوا در استان های مختلف کشور، اظهار داشت: سالمتی مردم موضوعی حیاتی و آلودگی 
هوا برای مردم غیرقابل تحمل است.رییسی تصریح کرد: مردم نمی توانند هر روز شاهد چنین وضعیتی 
باشــند و انتظار دارند دولت با جدیت موضوع را پیگیری کند.رییس جمهور بر همین اساس به رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و وزیر امور خارجه ماموریت داد بدون فوت وقت، در ارتباط و سفر به 

کشورهای همسایه که مبدأ و منشأ آالینده ها هستند، موضوع را از طریق مذاکره با آنها حل و فصل کنند.

امیرعبداللهیان، راهی سوئیس شد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در اجالس مجمع جهانی 
اقتصاد »داووس« تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد.نشست مجمع جهانی اقتصاد )داووس( پس از 
۲ سال وقفه به دلیل همه گیری کرونا در شهر داووس سوئیس در حال برگزاری است. این نشست از ۲۲ 
می )اول خرداد ماه( آغاز و ۲6 ماه می )پنجم خرداد ماه( نیز پایان می یابد. گفتنی است مجمع جهانی 
اقتصاد )WEF( نشست ساالنه خود را در شهر داووس سوئیس که قرار بود از ۱۷ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ برگزار 

شود، به دلیل شیوع اومیکرون سویه جدید کرونا به تعویق انداخت.

توضیح اربیل درباره اظهارات ضد ایرانی »مسرور بارزانی«
پس از آنکه مترجم یک شبکه سعودی سخنانی را به نقل از نخست  وزیر منطقه کردستان عراق درباره »اسارت 
بغداد در دستان تهران« بیان کرد، دفتر نخســت وزیری منطقه کردســتان به این ترجمه واکنش نشان داد.

دفتر »مسرور بارزانی« نخست وزیر منطقه کردســتان عراق، بیانیه ای در ارتباط با »ترجمه نادرست« اظهارات 
نخست وزیر در رسانه های عربی صادر کرد.مترجم شبکه ســعودی »العربیه« حین ترجمه همزمان سخنان 
نخست وزیر منطقه کردستان عراق در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد »داووس« به نقل از مسرور بارزانی 
گفت: »بغداد اسیر دست تهران شده است!«بنا بر گزارش پایگاه خبری »شفق نیوز«، پس از انتشار گسترده 
این ویدئو در رسانه های عربی، دفتر مسرور بارزانی بیانیه ای صادر کرد و گفت: »آقای مسرور بارزانی نخست وزیر 
منطقه کردستان نگفت: »بغداد در دستان تهران اسیر است« و این مجری میزبان بود که این جمله را بیان کرد.«

سازمان انرژی اتمی: 

در حال مذاکره با روسیه برای توسعه نیروگاه اتمی بوشهر هستیم 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران و روسیه روابط اقتصادی خوبی دارند و برای توسعه فاز ۲ 
و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال مذاکره با روسیه هستیم.»بهروز کمالوندی« در حاشیه نشست مشترک 
»جواد اوجی« وزیر نفت ایران و »الکساندر نواک« معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه، با اشاره به اینکه 
روابط ایران و روسیه به ویژه در موضوع هسته ای بسیار خوب است، افزود: ما با روسیه در مورد توسعه فاز 
۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال مذاکره هستیم.وی ادامه داد: چون این موارد پروژه های بزرگی هستند 
به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.کمالوندی تاکید کرد: از همین رو، باید موضوعات مالی را در نظر داشته 
باشیم و در همین راستا با روسیه مذاکره می کنیم.وی با اشاره به اینکه سفر معاون نخست وزیر روسیه و 
هیئت همراه در زمینه توسعه اقتصادی در همه زمینه هاست، گفت: ایران و روسیه روابط هسته ای خوبی 

با هم دارند و می خواهیم برای توسعه روابط هسته ای مذاکره کنیم.

وز عکس ر

محاصره کاخ ریاست 
جمهوری ارمنستان 

وضعیــت در مقابل کاخ ریاســت 
جمهــوری ارمنســتان در خیابان 
باغرامیان بــا درگیری بین پلیس 
و مخالفان متشنج است. تردد در 
خیابان های مجاور که ساختمان 
مجلس نیز در آن قرار دارد، محدود 

شده است.

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه ۴ صورتجلسه ۴6 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای اسالمی شهر منظریه جهت اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 

اصلی سطح شــهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه و پیشنهاد قیمت از 
تاریخ ۱۴۰۱/۳/5 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
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معاون استاندار:

 طرح هوشمندسازی یارانه نان در اصفهان
 به زودی اجرا می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: طرح هوشمند سازی یارانه نان در این استان 
به زودی و در هفته های آینده عملیاتی می شود.امیررضا نقش با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان 
سنتی فعال منتفی است، اظهار داشت: طرح هوشمند ســازی یارانه های نان تاکنون در دو استان 
زنجان و قزوین اجرایی شده و در اســتان اصفهان نیز در هفته های آینده عملیاتی خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: با اجرای طرح هوشــمند ســازی یارانه نان در همه نانوایی ها دستگاه کارتخوان 
مخصوص نصب می شــود و قیمت نان هیچ تغییری برای مصرف کننده ندارد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان ادامه داد: اما آردی که در اختیار نانوا قرار می گیرد به صورت غیر 
یارانه ای است و دولت از طریق تراکنش، مازاد مابه التفاوت نان یارانه ای که او می فروشد و آردی غیر 
یارانه ای که دریافت می کند، به حساب نانوا واریز می کند.نقش با تاکید بر اینکه این طرح تاکنون 
در اصفهان اجرا نشــده، افزود: طرح هوشمند ســازی یارانه نان  طی  هفته های آینده در اصفهان 

عملیاتی خواهد شد.

کمبود روغن موتور رفع می شود
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهــان گفت: کمبود روغن 
خودروهای سنگین در بازار تا هفته آینده برطرف می شــود.محمدعلی صلواتی با بیان اینکه کمبود 
روغن در بازار برای رانندگان خودروهای سنگین رفع خواهد شد، اظهار داشت: بنا به وعده مسئوالن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت روغن هفته آینده توزیع کافی خواهد داشت.وی با تاکید بر لزوم 
کنترل و نظارت سیســتماتیک بر توزیع الستیک، به کشــف انبارهای بزرگ الستیک در استان در 
روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: این الستیک ها عادالنه بین رانندگان توزیع خواهد شد.معاون حمل 
و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بارها 
در سطح کشور از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود، گفت: با حمایت مجموعه استانداری 
اصفهان جلسات کمیته حمل و نقل از ابتدای سال جاری مجدد در حال برگزاری است.صلواتی با 
اشاره به مسائل بیمه ای رانندگان بخش حمل و نقل سنگین، گفت: تسریع در جایگزینی رانندگان 
جدید الورود در سیســتم پرداخت یارانه ای بیمــه تامین اجتماعی ضروری اســت. امروز تامین 
اجتماعی اعالم کرد این امکان فراهم شده که این کار را انجام دهند تا بخشی از نارضایتی که در صنف 

رانندگان ایجاد کرده بود، حل شود.

تجهیزات فرسوده؛ چالش معادن شن و ماسه اصفهان 
رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: معادن شــن و ماسه در شرق اصفهان از کمبود 
مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات معدنی رنج می برند.سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به بازدید 
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و معاون امور معدن از معادن شن و ماسه 
شرق اصفهان اظهار داشت: از مناطق بهره برداری مواد اولیه معادن شن و ماسه بازدید صورت گرفت 
و از نزدیک با اقدامات این معادن در زمینه تســطیح زمین هایی که از آنها مواد اولیه برداشت شده 
صورت گرفت.وی با بیان اینکه بهره برداران معدن شن و ماسه استان اصفهان در شرق استان همه 
زمین هایی که در آنها بهره برداری شده را تســطیح و درختکاری کرده اند، افزود: در برخی از مواقع 
اطالعات نادرستی مخابره می شود که باید مســئوالن از نزدیک با اتفاقات واقعی آشنا شوند.وی با 
بیان اینکه در شرایط فعلی بزرگ ترین چالش معادن شن و ماسه در شرق اصفهان کمبود مواد اولیه 
برای تولید اســت، ادامه داد: برای این امر منابع طبیعی باید رفتار منطقی داشته باشد و با بررسی 

شرایط واقعی در زمینه واگذاری امتیاز به بهره برداران تصمیم گیری کند.

اگر چه نرخ بیکاری در اصفهان کاهش داشته، اما دبیر کارگروه اقتصادی استانداری می گوید اصفهان با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است؛ 

مهارت؛ حلقه گمشده صنعت

مرکز آمار ایران در گزارشــی شاخص   های  پریسا سعادت
اشتغال سال 14۰۰ را منتشر کرد که بر این 
اساس نرخ بیکاری سال 14۰۰ با 4/ ۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل به 
2/ ۹ درصد رسید. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در سال 
14۰۰ نیز کاهشی شده و با 4/ ۰ واحد درصد کاهش، به ۹/ 4۰ درصد رسید. 
اصفهان که در چندین نوبت قبلی ارائه آمار در میان بیکار ترین استان های 
کشور قرار داشت با کاهش نرخ بیکاری از لیست اولین ها خارج شد و در 
با نرخ بیکاری ۹.4 نسبت به سال ۹۹ یک درصد نرخ بیکاری کاسته شده 
است.با این وجود اما همچنان نســبت به استان های زنجان، خراسان 
رضوی و مازندران که دارای کمترین نرخ بیکاری هستند، فاصله زیادی 
دارد. ضمن اینکه با بیکارترین استان های کشور که شامل استان های 
هرمزگان با 1۵.۸ درصد، کرمانشاه با 14.۹ درصد و خوزستان با 12.۶ درصد 
است هم فاصله زیادی دارد. این وضعیت در حالی است که دبیر کارگروه 
اقتصادی استانداری اصفهان می گوید صنایع و مشاغل استان اصفهان 
از کمبود شدید نیروی کار رنج می برند. محمد رضا قاضی گفت: با وجودی 
که آمار 22۰ هزار بیکار در اصفهان داده  می شود؛ اما کمبود شدید نیروی کار 

در استان به یک معضل مبدل شده است.
محمدرضا قاسمی  اظهار کرد: امروز در اصفهان بیکار نداریم بلکه بیشتر 

افراد فاقد مهارت داریم که باید آن ها را به یک مهــارت مجهز و اقدام به 
استخدام آن ها کرد.وی افزود: به دنبال افزایش ۵۷ درصد حقوق کارگران 
کمترین میزان تعدیل نیرو را امسال نسبت به سال گذشته داشتیم، از 
22۰ هزار بیکار برای ۳۶ هزار نفر شغل ایجاد شده است.به منظور افزایش 
بهره وری و جلوگیری از سوء استفاده های اجتماعی همچون ایجاد مزارع 
غیرقانونی رمز ارز و انبار احتکار کاال، ســازمان صمت، جهادکشاورزی و 
فرمانداران استان مکلف به شناسایی واحد های تولیدی تعطیل شدند 
و باید به صورت فصلــی آن را در اختیار کارگروه اقتصادی اســتانداری 
قرار بدهند. با توجه بــه اینکه متخصصان و کارگران ماهــر غالبا از میان 
جوانان و رده های سنی بیست تا سی ســال هستند، اطالعات منتشر 
شــده اخیر هم این کمبود نیروی ماهر را تایید می کند. در میان اعداد و 
ارقام منتشر شده نرخ بیکاری جوانان نســبت به سال های قبل تقریبا 
بدون تغییر باقی مانده و در سال 14۰۰ نرخ بیکاری جوانان ۷/ 2۳ درصد 
باقی ماند. براساس جزییات موجود در گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری 
افراد 1۵ تا 24 سال بدون تغییر باقی مانده است. اعداد مطلق نیز حاکی 
از آن است که این گروه ســنی شــاهد کاهش اندکی در تعداد بیکاران 
بوده و حدود ۵۰۰ نفر از جمعیت بیکاران آن کاســته شده است. از سوی 
دیگر نرخ بیکاری افراد 1۸ تا ۳۵ سال با 2/ ۰ واحد درصد کاهش نسبت 

به ســال ۹۹ به ۵/ 1۶ درصد رسید. بررســی آمار بیکاران این گروه سنی 
نشان می دهد در سال 14۰۰ بیش از ۹1 هزار نفر از تعداد بیکاران این گروه 
کاسته شده اســت. اما همچنان این دســته جزو بیکارترین نیروهای 
کشــور هســتند. ضمن اینکه نرخ بیکاری هر چقدر در میان رسته های 
شــغل های خدماتی کاسته شــده در بخش صنعت روند کندی داشته 
است. گزارش مرکز آمار ســهم هر یک از بخش   های اقتصادی کشور را 
از اشتغال به تفکیک اعالم کرده اســت. بر این اساس سه شاخه عمده 
صنعت، کشاورزی و خدمات مورد بررســی قرار گرفته   اند. آمارها نشان 
می دهد در ســال 14۰۰ بیــش از 21۵ هزار نفر از تعداد شــاغالن بخش 
کشاورزی کاسته شده و سهم آن از تعداد شاغالن کشور 1/ 1واحد درصد 
کاهش یافته اســت. در بخش صنعت اما 1۸1 هزار نفر به تعداد شاغالن 
این بخش افزوده شده است. آمارها نشان می دهد در سال 14۰۰ بیش 
 از ۷میلیون و ۹2۹ هزار نفر در صنعت مشــغول به کار بوده   اند که سهمی

 ۸/ ۳۳درصدی از کل اشــتغال کشــور را به خود اختصاص می دهند. 
در نهایت خدمات که بزرگ ترین ســهم را از تولید و اشتغال کشور دارد، 
در ســال 14۰۰ با افزایش 21۷ هزارنفری تعداد شاغالن نسبت به سال 
گذشته روبه رو بود؛ رشدی که ســهم این بخش از اشتغال کشور را به ۸/ 

4۹ درصد رساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
همسان ســازی کرایه بار ناوگان حمل و نقل سنگین 
اصفهان با اســتان های مجاور ضروری است.مهران 
زینلیان ، اظهار داشت: مسئله اختالف کرایه بار اصفهان 
با اســتان های مجاور قابل رسیدگی است و پیشنهاد 
همسان سازی کرایه بار کامیون داران استان اصفهان 
با اســتان های مجاور در قالب یک کارگروه بررسی و 
برای آن به صورت ویژه برنامه ریزی و تصمیم گیری 
خواهد شد.وی با بیان اینکه نگاهی منطقی به مسائل 

داشــت، افزود: با برنامــه و تصمیمی درســت باید 
تدبیری اندیشــید که صنف رانندگان و کامیون داران 
به سود متوازن برسند و به صنایع و سرمایه بنگاه های 
اقتصادی نیز آســیب وارد نشــود.معاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتاندار اصفهــان برنامه ریزی برای 
همسان سازی کرایه بار ناوگان حمل و نقل سنگین را 
تصمیمی منطقی دانست و ابراز داشت: اگر افزایش 
کرایه ها غیر منطقی باشد استان مان ضربه می خورد 
و این مســئله رانندگان و کامیون داران باید حل شود 
تا صنعت و توسعه پایدار استان دچار چالش نشود.
زینلیان با تاکید بر اینکه پیشــنهادات برای همسان 
سازی کرایه بار توسط اصناف و اتحادیه های حمل و 
نقل استان در قالب یک برنامه در اسرع به استانداری 

ارائه شــود، تصریح کرد: کارگروه با حضور نمایندگان 
راهداری، شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و صنایع استان تشکیل و پیشنهادات بررسی می شود 
و در کشور مصوب خواهد شد.وی خطاب به نمایندگان 
اصناف و اتحادیه های حمل و نقل ســنگین استان، 
ابراز داشــت باید با نگاهی بلند مــدت در کنار منافع 
صنفی، منافع ملی را هم در نظر بگیرید.در ادامه مهدی 
خضری، مدیر کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های تولید در استان 
که بر بازار عرضه و تقاضا کشور تاثیر گذار است، اظهار 
داشت: نرخ کاالهایی مانند فوالد، آهن قیر، سیمان و 
… براساس ظرفیت استان ما تعیین می شود و اگر دو 

روز توزیع نشود بر وضعیت کشور اثر می گذارد.

معاون استاندار اصفهان:

همسان سازی کرایه بار ناوگان حمل و نقل سنگین ضروری است

خبر  روز

با وجودی که آمار ۲۲۰ هزار بیکار در اصفهان داده  می شود؛ 
اما کمبود شدید نیروی کار در استان به یک معضل 
مبدل شده است.محمدرضا قاسمی  اظهار کرد: امروز در 
اصفهان بیکار نداریم بلکه بیشتر افراد فاقد مهارت داریم 
که باید آن ها را به یک مهارت مجهز و اقدام به استخدام 

آن ها کرد

اضافه شدن ۷00 هکتار به مساحت مزارع گیاهان دارویی اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با اجرای چند طرح توسعه ای، مساحت 
مزارع گیاهان دارویی اســتان اصفهان ۷۰۰ هکتار اضافه خواهد شــد و به حدود ۷۹ هزار هکتار می رسد.

احمدرضا رییس زاده  اظهار کرد: تاکنون ساالنه بالغ بر ۶۸ هزار تن محصول از زمین های کشاورزی برداشت 
می شد و پیش بینی می کنیم این رقم در سال 14۰1 به حدود ۷۰ هزار تن افزایش یابد.گل محمدی و زعفران 
به همراه ۳۰ قلم انواع گیاه دارویی بهاره و پاییزه در بخش کشاورزی )جدا از عرصه های منابع طبیعی( این 
استان کشت می شود.وی افزود: افزایش بهره وری در تولید از جمله موارد ضروری است که امسال به طور 

جدی پیگیر آن هستیم که این امر به بهبود کیفیت و رونق تولید می انجامد.

 ارجاع طرح دو فوریتی عدم پلمب واحدهای تولیدی
 به قوه قضاییه

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت:طرح دو فوریتی پلمب نکردن واحدهای 
تولیدی و صنعتی کشور پس از فراز و نشیب هایی به قوه قضاییه ارجاع شد. عزت ا... اکبری تاالر پشتی 
اظهار کرد: طرح دو فوریتی پلمب نکردن واحدهای تولیدی و صنعتی کشور پس از فراز و نشیب هایی به قوه 
قضاییه ارجاع شد و این طرح اکنون در قوه قضاییه، دولت و مرکز پژوهش های مجلس در حال مطالعه 
است تا واحدهای تولیدی که فعالیت می کنند به هر دلیل از جمله بدهی پلمب و تعطیل نشوند.وی افزود: 
پلمب کردن واحد تولیدی صنعتی راه حل مشکل نیست، بلکه اخالل در چرخه اقتصادی کشور است و 
از این رو تصویب و اجرای این طرح 2 فوریتی جزو اولویت های مجلس شــورای اسالمی است.اکبری 
تاالرپشتی بیان کرد: وزارت خارجه و سفارت خانه های ما به نظر بنده خروجی اقتصادی ندارند در حالی 
که باید سفارتخانه های ما خروجی اقتصادی داشته باشند و چهره کشور را در دنیا اقتصادی معرفی کنیم.

پارک تخصصی نفت، گاز  و پتروشیمی احداث می شود
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: پارک تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در فضای 
2۰ هزار مترمربع پالک بندی شــده و در حال احداث اســت.جعفر قیصری، با بیان اینکه جایگاه 
بین المللی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شناخته شده است، اظهار داشت: صادرات محصوالت 
دانش بنیان شرکت های فناور شهرک در 2 سال اخیر با افزایش ۳ برابری به ۵4 میلیون دالر در سال 
14۰۰ رسید که معادل ۳ درصد صادرات استان اصفهان و 1۰ درصد صادرات غیرفوالدی و پتروشیمی 
در سال گذشته بوده است.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه ۹۰ شرکت در حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت می کنند، گفت: ۵۹ درصد این 
شرکت ها دانش بنیان هستند و ۳۰ شرکت در لیست معتبر و تایید شده وزارت نفت قرار دارند.وی 
با بیان اینکه برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی نفت و پتروشــیمی آمادگی داریم، خاطرنشان کرد: 
باید به سمت تخصصی شدن پارک های علم و فناوری برویم؛ از این رو پارک تخصصی نفت، گاز و 

پتروشیمی در فضای 2۰ هزار مترمربع پالک بندی شده و در حال احداث است.

 ارائه خدمات امور مالیاتی در دفاتر پستی منتخب
با امضای تفاهم نامه همکاری ادارات کل پست و امور مالیاتی استان اصفهان ،خدمات مربوط به امورمالیاتی 
دردفاتر منتخب پست دولتی ارائه می شود.  حمید باقری مدیرکل پست استان اصفهان و عباس مزیکی، 
مدیر کل امور مالیاتی استان، در نشستی مشترک در زمینه ارائه خدمات جامع امور مالیاتی در واحد های 
منتخب پستی به مؤدیان مالیاتی توافق کردند.باقری در این جلسه با اشاره به سابقه دیرینه دو دستگاه در 
همکاری دو جانبه، ظرفیت ها و قابلیت های طرح ملی GNAF و خدمات نوین پستی گفت: پست استان 
به عنوان یک نهاد خدمت رسان برای افزایش سطح دسترسی و ارائه خدمات باکیفیت، ثبت نام الکترونیکی 

اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را در دفاتر منتخب پستی دولتی انجام می دهد.

اخبار

کافه اقتصاد

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشــاره به مزایای حذف یارانه نان، گفت: اگر قرار باشد دولت در امور قیمت گذاری نان دخالت کند، شاهد تشدید 
ضایعات نان، تضییع حقوق نانوایان و تخریب سالمتی مردم خواهیم بود. اگر دولت اجازه دهد قیمت نان در فرآیند عرضه و تولید تعیین شود، قیمت نان حتما  کاهش 
می یابد.محمدرضا خواجه ، اظهار کرد: به نظر می رســد، تخصیص یارانه آرد و تخصیص آن به نانوا موجب حذف سایه نظارتی دولت از سر نانوایان می شود و حذف 
دخالت های دولت در فرآیند تولید را به دنبال دارد. رفتار دولت ها با تولید کننده ها، بازدارنده بوده و وادارنده نیست. تالش ما این است که با این طرح همراهی کنیم 
زیرا طبق اصل 44 قانون اساسی آزادسازی یارانه ها از جمله آرمان ها و اصول اساسی یک اقتصاد پویاست.وی افزود: معتقدیم اگر دولت به درستی این اصل را رعایت 
کند، موفق خواهد شد. بنابراین اگر قرار باشد دولت در امور قیمت گذاری نان دخالت کند، وضع موجود تغییر نخواهد کرد و شاهد تشدید ضایعات نان، تضییع حقوق 
نانوایان و تخریب سالمتی مردم خواهیم بود. اگر دولت اجازه دهد بر اساس قانون عرضه و تقاضا و اصل 44 قانون اساسی قیمت نان در فرآیند عرضه و تولید تعیین 
شود، قیمت نان حتما کاهش خواهد یافت.نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: همه دغدغه نانوایان کشور این است که برنامه دولت هنوز نامفهوم 
بوده و تدوین نشده است. در سال ۷۹ و ۸۹ آزادسازی های این چنینی در بازار اتفاق افتاد ولی به رغم شوکی که به بازار وارد آمد، در نهایت رضایت کامل نانوایان حاصل 

شد. وقتی نانوا راضی باشد، مصرف کننده نیز رضایت دارد.

با حذف یارانه نان چه اتفاقی در بازار  رخ می دهد؟

برداشت گل 
محمدی از مزارع 

چهارمحال و 
بختیاری

برداشت گل محمدی از مزارع 
چهارمحال و بختیــاری آغاز 
شده است. ساالنه هزار و 1۰۰ 
تن گل محمدی در چهارمحال 

و بختیاری تولید می شود.

وز عکس ر

رییس انجمن مدیران صنایع استان:

حمایت از صنعت و تولید ملی 
در عمل نتیجه بخش نبود

رییــس انجمــن مدیــران صنایع اســتان 
اصفهان از برگــزاری همایش ملی مســیر 
صنایع پیشرو در روزهای 22 و 2۳ خردادماه 
جاری در اصفهان خبــر داد و گفت: حمایت 
از صنعت و تولیــد ملی که طی ســال های 
گذشــته مورد تاکید دولتمردان، مســئوالن 
و کارشناســان قرار گرفته در شرایط سخت 
اقتصادی کشــور اهمیت دوچندان می یابد، 
اما در عمل نتیجه بخش نبوده است.مسعود 
جمالی با اشــاره به اینکه کشور سال هاست 
با معضل تحریم دســت وپنجه نــرم کرده و 
در معرض تشــدید این تحریم ها قرار دارد، 
اظهار کرد: ناچاریــم نیازهای خود را از طریق 
تولید داخلی رقابت پذیــر تامین و محصول 
و خدماتی در شأن مردم و کشور تولید کنیم.

وی تصریح کرد: حمایــت از صنعت و تولید 
ملی که سال هاست مورد تاکید دولتمردان، 
مسئوالن و کارشناسان قرار گرفته در شرایط 
ســخت اقتصادی کشــور اهمیت دوچندان 
می یابد، اما در عمل نتیجه بخش نبوده است.

دبیر کل همایش ملی صنایع پیشــرو تاکید 
کرد: ســرعت باالی تغییر تکنولوژی ، کمبود 
منابع و به روز شــدن نیازها ایجاب می کند، 
صنعتگــران و تولیدکننــدگان موضوع مهم 
نوآوری و رقابت پذیــری را مدنظر قرار داده و 
همگام با جهان حرکت کنند تا عالوه بر حفظ 
بازارهای بین المللــی، از میدان های رقابت 

نیز باز نمانند.
وی گفت: در بیان اهمیت این موضوع تصمیم 
گرفتیم رویداد تقدیر از مدیران پیشــرو در 
صنایــع داخلی در همایــش دو روزه صنایع 
پیشــرو را نیز برگزار کنیم و در آن به مدیران 
برتر این حوزه کــه در فعالیت های اقتصادی 
خود همــواره روبه جلــو حرکــت کرده اند و 
دچار ایستایی نشــده اند، بپردازیم.جمالی 
خاطرنشان کرد: بهره وری انرژی، استراتژی 
رقابت پذیــری، روش هــای نویــن تامین 
مالی، ثروت انســانی و اقتصاد دانش بنیان 

محورهای همایش هستند.

عکس: ایمنا
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امام جمعه شهرکرد: 

محتوامحوری  در برنامه های بزرگداشت دهه کرامت مدنظر باشد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تاکید بر 
ضرورت محتوامحوری  در تدوین برنامه های بزرگداشت دهه کرامت گفت: 
تالش شود برنامه ها از حالت صرف تشــریفاتی خارج شده و با تمرکز بر 

نهادینه کردن فرهنگ کرامت در جامعه پیش برود.
حجت االســالم و المســلمین محمدعلی  نکونام در نشســت شــورای 
هماهنگــی بزرگداشــت دهــه کرامــت افــزود: برنامه هــای مذهبی و 
فرهنگی مختلفی که در بزرگداشــت این  مناســبت در تمامی اســتان به 
اجرا در می آید قابل توجه اســت اما مهم آن اســت که در ایــن برنامه ها 
 شــخصیت، فضائــل و احادیث نورانــی امام هشــتم)ع( به درســتی 

ترویج شود.
وی، نهادینه شدن گفتمان کرامت در جامعه را الزم دانست و تصریح کرد: 
باید جنبه های معرفتی برنامه های دهه کرامت به شکلی عمیق تر دیده شود 

و این موضوع به عنوان یک نیاز عارفانه در جامعه مطرح است.
نکونام با بیان اینکه ذهنیت عمومی در بزرگداشــت دهه کرامت بر ترویج 
کرامت اخالقی متمرکز است، یادآور شد: بعد اخالقی کرامت وادی  خوبی 
است؛ اما عرصه کرامت بسیار گســترده بوده و همه ابعاد وجودی انسان 
همچون ســبک زندگی ایمانی و فکری او را در بر می گیرد از این رو باید از 
فرصت دهه کرامت برای تبیین تمامی ابعاد کرامت  و فرهنگ سازی  در این 

راستا استفاده شود.
امام جمعه شــهرکرد در تبیین مفهوم کرامت اظهار داشــت: کرامت بدون 
ایمان معنا ندارد و انســان تا در ظرف کرامت قرار نگیرد نمی تواند انســان 

سیاسی موفق، اثرگذار در اجتماع و خدمت گزار به جامعه باشد.
وی به هتک حرمت امام هشتم)ع( و تالش مومنان برای اعالم انزجار از 
این اقدام و اظهار ارادت به اهل بیت)ع( نیز اشــاره کرد و گفت: این عشق 
و عالقه به امام هشتم شیعیان یک ظرفیت و ســرمایه بزرگ است که با 
توجه به فرصت زمانی  دهه کرامت باید از آن برای ترویج و توسعه فرهنگ 

کرامت به خوبی استفاده کرد.
نکونام حضور خدام حــرم رضوی در اســتان همزمان با دهــه کرامت را 
فرصتی مغتنم بیان کرد و افزود: الزم است هم افزایی  و همکاری الزم برای 

مستندسازی  این حضور انجام شود.
 مســئول شــبکه جوانان رضــوی چهارمحــال و بختیــاری نیــز در این

  نشســت با اشــاره به پیش بینی اجرای ۱۳۰ برنامه در شهرســتان های 
 ۱۰ گانه اســتان گفت: با توجــه به حضور پنــج نفر از خــدام حرم رضوی
  در اســتان همزمان با دهه کرامت، تالش می شــود، تمامــی ظرفیت ها

  برای اســتفاده هر چه بیشــتر مــردم از ثمــرات حضور ایــن خادمان  
به کار گرفته شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ایجاد امیدآفرینی بین مردم از رسالت های رسانه
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از رسالت های 
رســانه ایجاد امیدآفرینی بین مردم است.حســین میرزایی تنها راه توســعه اســتان را وفاق، 
همدلی، اتحاد و وحدت بیان کرد و گفــت: فعاالن فضای مجازی در خصــوص تحقق وحدت و 
همدلی همگانی نقش اثرگذاری می توانند داشته باشــند.وی افزود: یکی از رسالت های رسانه 
ایجاد امیدآفرینی بین مردم اســت و فضای مجازی برای امیدآفرینــی بین مردم نقش مهمی 
می تواند ایفــا کنند.میرزایی تاکید کرد: دوری از ســوء تفاهم و پرداختن بــه وحدت و همدلی و 
وفاق باعث توسعه همه جانبه استان می شــود. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت های اندیشــه ورز برای تقویت مشارکت مردم، خاصه نخبگان 
در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری تشکیل شد تا بتوان با مطالعه، برنامه ریزی، گردآوری و 
مستندسازی های تجربیات و دیدگاه های خبرگان و افراد خالق و استفاده از اندوخته و یافته های 

مردمی به حل مشکالت موجود در استان سرعت بخشید.

 افزایش 30 درصدی نرخ کرایه ناوگان عمومی
 درون شهری شهرکرد

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری شهرکرد با اشاره به افزایش نرخ کرایه 
تاکسی و اتوبوس درون شهری هرساله از فروردین ماه، گفت: امسال نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس 

درون شهری ۳۰ درصد افزایش یافت.
مهرداد میرزاییان اظهار کرد: طی روال هر ســال پس از کارشناســی تصویب نرخ پیشنهادی، نرخ 
به شورای شهر ارسال می شــود و پس از اخذ مجوزات الزم نرخ کرایه افزایش یافته به حمل و نقل 
عمومی درون شهری شــامل تاکسی ها و اتوبوس ها ابالغ می شــود.وی افزود: تعرفه های جدید 
هرساله در فروردین ماه انجام می شود که امسال زمان بیشــتری برای طی شدن مراحل قانونی 
صرف شد که نهایتا افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس درون شهری به اتوبوس ها و 
تاکسی ها ابالغ شد.میرزاییان گفت: در صورتی که کرایه بیشتری از سوی راننده تاکسی اخذ شود، 
تخلف محسوب می شود و مردم باید آن را به ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد 
انتقال دهند تا در اسرع وقت راننده به سازمان احضار، تخلف بررسی و به کمیته تخلفات ارجاع داده 
شود، البته بسته به نوع تخلف رای اخذ و اعمال قانون انجام خواهد شد.رییس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد ادامه داد: از طرفی بازرسان سازمان در سطح شهر بازدید 
میدانی خواهند داشت و به صورت نامحسوس پیگیری الزم در خصوص بروز تخلف از سوی آن ها 
صورت می گیرد، اما از آن جایی که تعداد تاکسی ها و اتوبوس های درون شهری زیاد است، به تبع 

نیاز است که مردم کمک کنند.

کاهش 2.۹ درصدی نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری جمعیت این استان 
در ســال ۱۳۹۹ مقدار ۱۵.۲ درصد بود که با کاهش ۲.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۳ درصد تقلیل 
یافت.علی شهریارپور به انتشار نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز آمار ایران 
اشاره و اظهار کرد: نتایج طرح مذکور  نشان دهنده تغییرات نرخ بیکاری استان متناسب با خواست 

و همت مردم و  مسئولین استان است.
وی افزود: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در حالی در سال ۱۴۰۰ به رقم  ۱۲.۳ درصد رسیده است 
که این شاخص در سال های ۹۵ و ۹۶ با صدر نشــینی استان بین استان های کشور،  اعداد ۲۰.۲ و 

۲۰.۸ درصد را به خود اختصاص داده بود.

بام ایراناخبار

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

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 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 اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1082 - 1401/02/10 هيات اول آقای عليرضا نصری به شناسنامه 
شــماره 59 کدملي 1290383952 صادره اصفهان فرزند احمد  در ســه دانگ مشــاع از  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک شماره  362 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 
دفتر امــالک الکترونيــک 139820302025003671 و 139820302025003672 و 

 139820302025002745
رديف 2- راي شــماره 1080 - 1401/02/10 هيات اول آقای سعيد نصری به شناسنامه 
شماره 663 کدملي 1284768521 صادره اصفهان فرزند محمود  در يک و نيم  دانگ مشاع 
از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک شماره  362 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 
دفتر امــالک الکترونيــک 139820302025003671 و 139820302025003672 و 

 139820302025002745
رديف 3- راي شــماره 1081 - 1401/02/10 هيات اول خانم صغــرا رضائی آدريانی به 
شناسنامه شماره 2660 کدملي 1140679562 صادره اصفهان فرزند مهدی  در يک و نيم  
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره  362 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139820302025003671 و 139820302025003672 

و 139820302025002745 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318525  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

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

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1556 - 1401/02/21 هيات چهارم خانم آمنه هارونی جمالوئی  به 
شناسنامه شماره 1632 کدملي 4621164589  صادره شهرکرد  فرزند حسين  در  ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 152/25 متر مربع از پالک شماره  158 فرعی از 4  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق سند انتقالی 

139920302025001467 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318654  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

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

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 

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

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1654 - 1401/02/24 هيات دوم آقای مهدی حيدرزاده دستجردی به 
شناسنامه شماره 63944 کدملي 1281736082  صادره اصفهان  فرزند حسن  در  ششدانگ 
يک باب مغازه تجاری به مساحت 78  متر مربع قســمتی از پالک شماره  11 فرعی از 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 21830 مورخ 

1390/4/30 دفترخانه شماره 135 اصفهان از مورد ثبت صفحه 82 دفتر 332 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318607  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

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

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1706 - 1401/02/25 هيات دوم آقای محمد علی نقيان اليادرانی به 
شناسنامه شماره 26906 کدملي 1280266694  صادره اصفهان  فرزند حسين  در  ششدانگ 
يک باب مغازه به مساحت 16/50  متر مربع قسمتی از پالک شماره  543 فرعی از 3  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 384 دفتر 4 

امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1319216  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/74 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره 0505  14016030200700و140160302007000507  مــورخ
 07 / 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 عليرضا الياسی عليشــاهدانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 37 وکد ملی 
1110883714 صادره از فالورجان ومعصومه کيانی فرزند تقی بشماره شناسنامه وکدملی 
 1100082468 صادره از فالورجان بالســويه درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

 73 / 159 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای رمضانعلی نيکان فرزند ابراهيم  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 تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318972 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

3/75 بدينوســيله اعالم می نمايد به موجب درخواست شــهال جوزدانی به طرفيت ليال، 

ژيال، سهيال، حميدرضا همگی جوزدانی قرار تحرير ترکه بتول رهنما به شماره 0000679 
در شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ســاعت 18 روز دوشنبه مورخ 
1401/4/13 تعيين گرديده اســت لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها، بستانکاران و مديونين 
به متوفی و کسان ديگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 
محل اين شورا واقع در شهرستان اصفهان به آدرس خيابان ارباب حاضر شوند عدم حضور 
مدعوين مانع اجرای قرار نخواهد بود . م الف: 1317056 شعبه 20  حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت

3/76 شماره نامه: 140185602033000654 - 1401/03/02 نظر به اينکه سند مالکيت 
يک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف زير استخر کالنتر به مساحت 4556 
متر مربع بشماره پالک 2068 فرعی از 9- اصلی واقع در کوی علياء جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز  ذيل ثبت 16641 صفحه 241 دفتر134-  امالک بشماره چاپی 260604  به نام زهرا 
سرپله فرزند حسين صادر و تسليم گرديده است، سپس مالک بموجب درخواستی بشماره 
وارده 140021702033002421 مورخ 1401/02/15 منضم به  دو برگ استشــهاديه که 
امضاء شهود آن به شماره شناسه يکتا 140102155884000125 و رمز تصديق 354565 
شماره 68902 مورخ 1401/03/01 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است 
همچنين بموجب درخواست وارده 140021702033007026 مورخ 1400/11/29 اعالم 
نموده که سند مالکيت صادره فوق الذکر نزد مهدی سروری فرزند حسين می باشد که طی 
اخطاريه شماره 140185602033000359 مورخ 1401/02/04 نامبرده اخطار گرديده که 
ظرف مدت ده روز اصل سند مالکيت صادره را تحويل نمايند ولی در مدت قانونی اصل سند 
به اين اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده است مراتب به استناد تبصره سه اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1327445 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

3/77 شــماره نامــه: 140185602031000522-1401/03/07 نظــر بــه اينکه خانم 
زهرا مالحســنی محمدی فرزند حبيب اله با ارائه يک برگ استشــهاد محلی که هويت و 
امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی فقدان سند مالکيت شــش دانگ يک درب خانه 
پالک ثبتــی 19986 اصلی واقع در محمديــه بخش 2 حوزه ثبت ناييــن- که در صفحه 
433 دفتر 43 امالک ذيل ثبــت 2961  بنام آقای رمضانعلی شــهرياری محمدی فرزند 
حبيب اله سابقه ثبت دارد و طی سند رسمی شــماره 6381 مورخه 1359/3/18 دفترخانه 
يک نايين به خانم زهرا مالحســنی محمدی فرزند حبيب اله بعنوان صداق انتقال قطعی 
يافته است و درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی 
آئين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تــا 10 روز به اين اداره مراجعــه و اعتراض خــود را کتبا با مدارک مثبت تســليم نمايد در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه ســند 
 مالکيت يا ســند معامله در صدور المثنی ســند مالکيت طبق مقررات اقدام خواهد شــد. 

م الف: 1327787  اباذر مهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نايين
فقدان سند مالکیت

3/78 شماره نامه: 140185602011000605 -1401/03/09 نظر به اينکه سند مالکيت 
شش دانگ پالک ثبتی شــماره 3447 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 خوانسار ذيل ثبت 
6372 در صفحه 244 دفتر امالک جلد 30 به نام دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی 
از بنياد مسکن انقالب اسالمی خوانسار تحت شماره چاپی مسلسل 833002 ثبت و صادر و 
تسليم گرديده است سپس به موجب سند 28270 مورخ 1385/08/08 دفتر 5 خوانسار تمامت 
شش دانگ به نحو قطعی به خانم صغری گرجی واگذار گرديده است. سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011000825 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 140102155864000228 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1327945  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده ایماژ رایان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2230 و شناسه ملی 14009223425 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی خمينی شهر به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
خمينی شهر ، بخش مرکزی ، شهر خمينی شهر، محله دانشگاه صنعتی ، ميدان صنعت ، 
خيابان 10 ، پالک 344 ، ساختمان فن آفرين 2 ، طبقه دوم کدپستی 8415683195 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری خمينی شهر )1328080(

آگهی تغییرات جمعیت همیاران سالمت روان نایین 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 53 

و شناسه ملی 14002608899 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/07/25 و نامــه شــماره 2057/1/8936 مــورخ 1400/10/21 
فرماندار ناييــن تصميمات ذيل اتخاذ شــد : شــهال احدپــور نائينی به 
کدملی1249950775 و فرشــته معمارمقدم به کدملی1249459540 و 
زهرا کربالئيون به کدملی 1240026501 و فاطمــه اله وردی به کدملی 
1289663416 وســاغر ذاکری هرندی به کدملی1240058810 بعنوان 
اعضای اصلی و فريده رضائی زاده به کدملی1240024967 و سحر طالبی 
به کدملی 1240034776بعنوان اعضای علی البدل وبرای مدت دو سال 
انتخاب گرديدند.مريم رضايی زاده به کدملــی 0386416222 به عنوان 
بازرس اصلی و ثنــا جعفری به کدملــی 0011595086 به عنوان بازرس 
علی البدل جمعيت برای مدت يکسال مالی انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

نايين )1327780(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50969

 و شناسه ملی 10260695494 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/30 
ونامه شماره 14002/123/10476 - 1400/12/03 اداره کل ميراث 
فرهنگی صنايع دستی و گردشگری اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، دهستان براآن جنوبی ، روستا 
شيدان، محله ندارد ، )روبروی روستای شيدان( ، خيابان اصلی ، جاده 
)براآن جنوبی( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپســتی 8168174927 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )1327707(

پروژه آبرسانی بن به بروجن تا 
تابستان به بهره برداری می رسد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره اینکه به مردم وعده 
دادیم که خــط اصلی پروژه آبرســانی بن به بروجن 
امسال تابستان به اتمام می رســد، گفت: این وعده 
عملیاتــی خواهد شــد.علی حیدری در نشســت با 
فعاالن فضای مجــازی در چهارمحال و بختیاری در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در شــهرک منظریه 
شهرکرد، اظهار کرد: همیشــه نباید نیمه خالی لیوان 
را ببینیم، مانور خدمت برای جمــع آوری زباله های 
ســاختمانی و حل مشکالت زیرســاختی از شهرک 
منظریه آغاز شد.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری چهارمحــال و بختیاری افزود: 
برای حل مشــکالت شــهرک منظریه در شــهرکرد 
نیازمند اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان بودیم، اما 
با هم افزایی دستگاه های اجرایی و استفاده از تمامی 
ظرفیت هــا، اعتبار چندانی برای جمــع آوری زباله و 
نخاله های ســاختمانی هزینه نشــد، این اقدامات 
در سایت های مســکن مهر لردگان و بروجن انجام 
می شود.حیدری تاکید کرد: پس از آغاز به کار دولت 
اقدامات خوبی در چهارمحال و بختیاری در حوزه های 
راه ســازی و عمرانی صــورت گرفته اســت، مصمم 
هســتیم تا مشکالت شــهرک منظریه از نظر فضای 
سبز، اصالح معابر و ... حل شود.سرپرست معاونت 
هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه به مردم وعده دادیم که خط 
اصلی پروژه آبرسانی بن به بروجن امسال تابستان 
به اتمام می رســد، گفت: این وعده عملیاتی خواهد 
شد، در دولت های قبل ۱۱۰ کیلومتر لوله گذاری در این 
پروژه صــورت گرفته بود، اما در بحران آب شــهرکرد 
حدود ۱۱.۵ کیلومتر لوله گذاری در ۲۸ روز انجام شد.
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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

هوای اصفهان گرم تر می شود
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از آغاز روند افزایشی دمای هوای اصفهان 
از روز پنجشنبه)امروز( خبر داد و گفت: دمای هوا  سه تا چهار درجه افزایش خواهد داشت.ابراهیم 
هنرمند ، با اشاره به اینکه بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی چند  
روز آینده بر روی استان است، اظهار کرد: بر این اســاس آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی 
ابری، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا ساعات بعدازظهر پیش بینی می شود و در نیمه غربی استان 
افزایش ابر دور  از انتظار نیست. کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه دمای 
هوا تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: طی این مدت گرم ترین نقطه استان کاشان با ۳۶ درجه 
سانتی گراد و خنک ترین نقطه بوئین میاندشت با ۹ درجه سانتی گراد باالی صفر خواهد بود.وی با 
بیان اینکه در روزهای آتی وضعیت بحرانی ازنظر آلودگی و گرد و خاک نداریم، گفت: غبار صبحگاهی 
و محلی را در مناطق مرکزی و شهر اصفهان خواهیم داشــت، اما کیفیت هوا مثل هفته گذشته در 
وضعیت هشدار نیست.هنرمند با اعالم اینکه دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت، گفت: از امروز  

افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دمای هوا در استان پیش بینی می شود.

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبر داد:
ذخیره 10 روزه خون در اصفهان

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخیره خون استان اصفهان در 
حال  حاضر 10 روز بوده که وضعیت مطلوبی قرار دارد.فرشته آرامش در مورد وضعیت ذخیره خونی در 
استان اصفهان اظهار کرد: ذخیره خون استان اصفهان در حال  حاضر 10 روز بوده که وضعیت مطلوبی 
است.سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: درحال  حاضر کمبود در 
گروه خونی خاصی وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه زمان نگهداری برخی از فرآورده های خونی نظیر 
پالکت حدود سه روز است و بیماران تاالسمی و سرطانی به صورت مداوم نیازمند پالکت هستند، از 
شهروندان تقاضا داریم اهدای خون را به صورت مستمر انجام دهند.آرامش با بیان اینکه در فروردین 
و اردیبهشت استقبال خوبی برای اهدای خون داشتیم، گفت: اداره کل انتقال خون استان اصفهان 
برای روز اهدای خون که 2۴ خردادماه بوده برنامه ها و اقداماتی خاصی را در نظر گرفته است.وی در 
مورد ساعات کاری مراکز انتقال خون در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آتی که تعطیل رسمی است، 
عنوان کرد: در ایام تعطیل پیش رو شنبه و یکشنبه، از ساعت هشت الی 1۳ اهدا کنندگان خون برای 

اهدا می توانند به مراکز مراجعه کنند.

آغاز پویش »لبخند احسان« در مناطق محروم استان اصفهان
 رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( از آغاز اجرای پویش لبخند احسان در مناطق 
محروم اســتان اصفهان خبر داد.تورج حاجی رحیمیان با اشاره به رسالت ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی)ره( در رسیدگی به مناطق محروم جامعه اظهار داشت: پویش لبخند احسان 
در مناطق محروم استان اصفهان به منظور ارائه خدمات مطلوب استان اصفهان آغاز شده است.وی 
با بیان اینکه این خدمات کامال به شکل رایگان است، ابراز داشت: در مرحله اول خدمات دندانپزشکی 
در یکی از روستاهای شهرستان بویین میاندشت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز شده است.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اولویت های 
این نهاد ریشه کنی فقر است، خاطرنشان کرد: مهم ترین راهکار برای رسیدن به این هدف اشتغال 

آفرینی به خصوص برای زنان سرپرست خانوار است.
وی، بنیاد برکت را بازوی اجرایی مهم ستاد اجرایی برای رسیدن به این هدف دانست و گفت: تاکنون 
بیش از 11 هزار و ۵00 طرح اشتغال زایی و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانواده در مناطق محروم 

سطح کشور به بهره برداری رسیده است.

به گفته رییس پلیس راهور استان، یک هزار و ۱۱ خودرو به دلیل رانندگی با سرعت غیر مجاز در اصفهان توقیف شده اند؛

به کجا چنین شتابان؟

آمار بــاور نکردنی توقیف بیــش از  هزار  مهسا نعمتی
خودرو تنها در یک ماه در حالی از ســوی 
پلیس راهور اســتان اصفهان رسانه ای شده اســت که تقریبا هر روز 
گزارشــی از تصادفات منجر به فوت رانندگان و سرنشــینان بر اثر بی 
احتیاطی و سرعت غیر مجاز در اتوبان ها و راه های منتهی به اصفهان 
مخابره می شود. خودروهایی که ایمن نیستند و با هر نوع برخوردی به 
شدت آسیب می بینند و سرنشینانی که ظاهرا هیچ توجهی به ایمنی 
و حفظ جان خود ندارند، دو سر این ماجرا هستند. سال گذشته پلیس 
اعالم کرد 1۹ درصــد از تصادفات به علت تخطی از ســرعت مطمئنه و 
مقرره بوده و 7.۵ درصــد از تصادفات جرحی نیــز در نتیجه تخطی 

رانندگان از سرعت مجاز بوده داده است.
آن گونه که رییس پلیس راهور استان اصفهان گفته است یک هزار و 11 
خودرو به دلیل رانندگی با سرعت غیر مجاز در اصفهان توقیف شده اند.

سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه رانندگی با سرعت غیر مجاز 
از اصلی ترین دالیل وقوع تصادفات در اســتان اصفهان است، اظهار 
داشت: متاســفانه برخی از رانندگان قانون گریز به رانندگی تهاجمی 

یا رانندگی با ســرعت باال می پردازند که طرح تشــدید برخورد با این 
گونه رانندگان از ابتدای امسال در دستور کار ویژه پلیس راهور استان 
اصفهان قرارگرفته اســت.وی افزود: بر این اساس در اردیبهشت ماه 
امسال یک هزار و 11 دستگاه خودرو به دلیل تخلف سرعت غیر مجاز 
توسط کارشناسان پلیس راهور استان اصفهان عالوه بر اعمال قانون، 
توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.رییس پلیس راهور استان اصفهان 
اضافه کرد: ســرعت 10۹ خودرو بــاالی 100 کیلومتر بر ســاعت، ۴۶۴ 
خودرو باالی 1۳۵ کیلومتر بر ساعت، 2۸۳ خودرو باالی 1۴0 کیلومتر 
بر ســاعت و 1۵۵ خودرو نیز باالی 1۴۵ کیلومتر بر ســاعت بود.وی با 
بیان اینکه در بزرگراه های شهید اردستانی، شهید اقارب پرست و شهید 
میثمی بیشترین تخلفات ســرعت غیرمجاز ثبت شده است، تصریح 
کرد: بیشترین زمان ارتکاب تخلف سرعت غیر مجاز هم ساعات پایانی 

شب بوده است.
سرهنگ محمدی، جریمه تخلف ســرعت غیر مجاز را 210 هزار تومان 
اعالم کرد و عنوان داشت: عالوه بر این رانندگان خودروهای شخصی 
10 و رانندگان خودروهای عمومی 1۵ نمره منفی نیز دریافت می کنند 

و اگر جمع نمــرات منفی یک راننده به عدد ۳0 برســد گواهینامه وی 
به مدت ســه ماه ضبط می شــود و در این مدت حق رانندگی با هیچ 
خودرویی را ندارد.وی، میزان سرعت در بزرگراه های استان اصفهان را 
به صورت متغیر و حداکثر بین ۸0 تا ۹0 کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و 
گفت: تابلوها دارای عالئم راهنمایی و رانندگی که در راه های شهری و 
برون شهری نصب شدند تزئینی نیستند و رانندگان بایستی در هنگام 
رانندگی بــه تابلوها و عالئمی که میزان ســرعت مجاز درهر مســیر را 

تعیین کردند، توجه کنند.
هر چند سال گذشته رییس پلیس راهور ناجا در مجلس خبر از خرابی 
تقریبا نیمی از دوربین های ثبت تخلفات شــهری داده بود و شــاید 
همین مســئله رانندگان پر سرعت را برای قانون شــکنی مصرتر کرد؛ 
اما ظاهرا امســال پلیس بنا دارد تا با اجرای گســترده تر نظارت ها با 
متخلفان شــدیدتر برخورد کند. به خصوص آنکه رییس پلیس راهور 
اصفهان اعالم کرده تعداد دوربین های ثبت تخلف بیش از ســه برابر 
شده است و نظارت ها به صورت فیزیکی هم در اتوبان های سطح شهر 

اصفهان ادامه خواهد داشت.

 در اردیبهشت ماه امسال یک هزار و ۱۱ دستگاه خودرو به 
دلیل تخلف سرعت غیر مجاز توسط کارشناسان پلیس 
راهور استان اصفهان عالوه بر اعمال قانون، توقیف و به 

پارکینگ منتقل شدند

با مسئولان جامعه

معاون فنــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: خســارت ریزگردهای درون 
استانی به منابع زیســتی و اقتصادی اصفهان طی 
یک ســال گذشــته ۴00 میلیارد تومان بوده است.
حســینعلی نریمانی با بیان اینکه از مساحت سه 
میلیون و 200 هزار هکتاری بیابان های استان، یک 
میلیون و پانصد هــزار هکتار کانون هــای بحرانی 
فرسایش بادی است، اظهار داشت: این کانون های 
بحرانی ریزگرد در ســال 1۳۹۸ به منابع زیســتی 

و اقتصادی اســتان اصفهان 12۸ میلیــارد تومان 
خســارت زد.وی ادامه داد: میزان خســارت این 
کانون هــا به منابع زیســتی و اقتصــادی اصفهان 
اکنون حدود ۴00 میلیارد تومان است که ۹0 درصد از 
این مبلغ در کانون های محور انارک به نایین و محور 
دشت سجزی به اســتان تحمیل می شود.معاون 
فنی و رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: برپایه 
مطالبات انجام شــده کانون های بحران فرسایش 
بادی در اســتان اصفهان در دهه ۹0 نسبت به دهه 
۸0 افزایش یافت و 2 کانون جدید در شهرستان های 
گلپایگان و شهرضا شناسایی شد.نریمانی با اشاره 
به اینکه اکنون شمار کانون های بحرانی فرسایش 
بادی در اســتان اصفهان از 1۶ به 1۸ کانون افزایش 

یافته است، ابراز داشت: در سایر مناطق استان نیز 
در ســطح یک میلیون و ۵0 هزار هکتــار مطالعات 
انجام شــده که ۳10 هزار هکتــار آن تاکنون با نهال 
کاری، بذرپاشی، قلمه کاری، احداث بادشکن و تل 
رسوبگیر و مالچ پاشی تثبیت شده است.وی با بیان 
اینکه مطالعات در کانون فرسایش بادی گلپایگان 
برای کنترل و مقابله با بیابان زایی آغاز شده، تصریح 
کرد: 20 میلیارد تومان اعتبار برای کنترل و مقابله با 
بیابان زایی و ریزگردها درخواست کردیم که اگر در 
ســفر رییس جمهوری به اصفهان برای سال 1۴01 
مصوب شود بخشی از این خســارت ها را می توان 
کنترل کرد.وی گفت: عوامــل بیابان زایی اقلیمی و 
انسانی است و با یک دستگاه اجرایی مانند سازمان 

منابع طبیعی نمی توان همه بیابان ها را کنترل کرد.

خسارت 400 میلیارد تومانی ریزگردها به اصفهان

موزه جنگ جهانی 
دوم در گیالن

مــوزه »ونــگارد«در گیــالن 
روایتگرجنــگ جهانــی دوم 
و نتیجــه  عالقــه جوانی دهه 
هشتادی اهل الهیجان است. 

جدال سر جای پارک خودرو با قتل پایان یافت
پرونده درگیری خونین میان پنج جوان بر سر جای پارک که منجر به مرگ یک نفر شده است در دادگاه 
کیفری استان تهران رسیدگی می شود.یکی از روزهای آبان سال قبل به ماموران کالنتری 120 سیدخندان 
خبر رســید درگیری پنج جوان در خیابان 
بنی هاشــم باال گرفته و یکی از آنها به نام 
کیومرث زخمی شده اســت، کیومرث که 
به بیمارستان منتقل شده بود تحت درمان 
قرار گرفت؛ اما به خاطر شکستگی جمجمه 
و خونریزی ناشــی از آن به کما رفت.برادر 
کیومرث که شــاهد درگیری خونین بود 
به ماموران گفت: من مقابل مغازه برادرم 
ایســتاده بودم که راننده پرایدی را دیدم 
که قصد داشت ماشــینش را پارک کند. 
او هنگام پارک خودرو با موتوری که در گوشــه ای متوقف شده بود برخورد کرد و من با آنکه نمی دانستم 
صاحب موتورسیکلت چه کسی است به او اعتراض کردم. آن فرد و دو پسر دیگر که همراهش بودند به 
سمتم حمله ور شدند. همین موضوع باعث درگیری میان ما شد. برادرم که از داخل مغازه سروصدای ما را 
شنیده بود، بیرون آمد. راننده پراید با میله ای که از صندوق عقب ماشینش بیرون آورده بود ضربه ای به سر 
برادرم زد و گریخت. با توجه به اطالعاتی که به ماموران داده شد آنها تحقیقات را آغاز کرد.ماموران با بازبینی 
فیلم دوربین مداربسته متوجه شدند عامل قتل، مرد ۳0 ساله ای به نام ساسان است. دو ماه از درگیری 
خونین گذشته بود که کیومرث به خاطر شدت جراحات روی تخت بیمارستان فوت کرد.ساسان به درگیری 
خیابانی اعتراف کرد و مدعی شد قصد داشته چند روز دیگر خودش را تسلیم پلیس کند. برادر ساسان و 
دوستش نیز به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل ردیابی و بازداشت شدند.ساسان در بازجویی ها گفت: 
من و برادرم کاشی کار هستیم، آن روز همراه دوست مان سوار ماشین به خیابان بنی هاشم رفته بودیم. 
قرار بود آنجا کاشی تهیه کنیم و به سرکار برویم. می خواستم پرایدم را در خیابان پارک کنم؛ اما ناخواسته 
پراید با یک موتورسیکلت برخورد کرد. برادر کیومرث که شاهد ماجرا بود با لحن بدی به من اعتراض کرد 
و با برادرش به سمت من حمله ور شدند و من از صندوق عقب ماشینم میله ای را که مربوط به کاشی کاری 
بود بیرون آوردم و ضربه ای به سر کیومرث زدم؛ اما هرگز فکر نمی کردم ضربه کشنده باشد.متهم در حالی 
که سرش را پایین انداخته بود، گفت: من واقعا پشیمان هستم و هنوز باور ندارم به خاطر درگیری بچگانه 

قاتل شده ام. من زن و یک فرزند دارم که حاال زندگی آنها هم خراب شده است.

فرمانده انتظامی نطنز:

دو سارق غیربومی با ٦٧ سرقت در نطنز دستگیر شدند
فرمانده انتظامی نطنز گفت: با تالش پلیس دو ســارق با بیش از ٦٧ سرقت شناسایی و دستگیر 
شدند.سرهنگ مهدی کریمی ، با اشاره به شناسایی و دستگیری سارقان کم سن و سال اظهار کرد: 
این سارقان بیش از ۶7 فقره از انواع سرقت ها در منطقه بادرود داشتند که با تدابیر و شگرد اطالعاتی 
به دام پلیس افتادند.وی افزود: درپی وقوع چندین فقره ســرقت منزل، باغات، منازل نیمه ساز، 
شناسایی و دســتگیری عامالن وقوع این سرقت در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی نطنز قرار 
گرفت.فرمانده انتظامی نطنز خاطرنشان کرد: ماموران در این رابطه با اشراف اطالعاتی و تحقیقات 
تخصصی، موفق به شناسایی دو فرد غیربومی در شهرستان شــدند.کریمی تصریح کرد: پس از 
هماهنگی های قضایی، ماموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه این دو سارق هنگام سرقت 
دستگیر شدند.وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده تاکنون به بیش از ۶7 
فقره سرقت به ارزش ٣٠ میلیارد ریال انواع سرقت های مذکور اعتراف کردند.فرمانده انتظامی نطنز 

گفت: متهمان به مرجع قضایی معرفی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان اموال سرقتی کشف شد.

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
استانداری اصفهان مطرح کرد:

ضرورت استفاده از 
سازمان های مردم نهاد 

برای ریشه کنی بی سوادی 
مدیــرکل دفتر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
استانداری اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت 
و مشارکت سازمان های غیر دولتی و مردم 
نهاد برای ریشــه کنی بی ســوادی ضروری 
است.مســعود مهدویان فر با تاکید بر اینکه 
کلیــه متولیــان امر آمــوزش با مشــارکت 
بخش دولتــی و غیردولتــی از جمله دفاتر 
تسهیل گری، گروه های جهادی و بسیج باید 
نسبت به شناسایی و ساماندهی بازماندگان 
از تحصیل با اولویت کودکان و نوجوانان اقدام 
کنند، افزود: فرمانداری ها نیز باید همکاری 
الزم را با ادارات آموزش و پرورش در ســطح 
شهرســتان ها داشته باشــند و در این راستا 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز 
در راستای رسالت اصلی خود هماهنگی های 
الزم را در این خصوص پیگیری خواهد کردند.

مهدویان فر با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش 
باید محــور اصلی فعالیت ها باشــد، افزود: 
استفاده از ظرفیت و مشارکت سازمان های 
غیر دولتی و مردم نهــاد در این امر ضروری 
است.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت 
دسترسی به آمار متقن علمی و دقیق افزود: 
دفاتر تســهیلگری باید نســبت به تهیه آمار 
صحیحــی از وضعیت موجود بــا همکاری 
ادارات آموزش و پرورش مناطق اقدام کنند. 
مهدویان فر با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش 
باید محــور اصلی فعالیت ها باشــد، افزود: 
استفاده از ظرفیت و مشارکت سازمان های 
غیر دولتی و مردم نهــاد در این امر ضروری 
است.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت 
دسترسی به آمار متقن علمی و دقیق افزود: 
دفاتر تســهیلگری باید نســبت به تهیه آمار 
صحیحــی از وضعیت موجود بــا همکاری 
ادارات آموزش و پرورش مناطق اقدام کنند.

عکس: فارس

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶/۴1۴ تاریخ 1۴00/12/۸ و صورتجلسه شماره 1۹ شورای اسالمی شهر و همچنین مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری تاریخ 1۴00/10/۳0 
به منظور ساماندهی بیلبوردهای شهری نیاسر، نسبت به واگذاری آن به پیمانکاران، شرکتها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرح ذیل اقدام 

نماید فلذا متقاضیان میتوانند از طریق شرکت در مزایده کتبی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

آگهی مزایده عمومی - مرحله دوم – نوبت دوم
شهرداری نیاسر

احسان کوزه گر آرانی – شهردار م الف:1329886

زمان بهره برداریابعادتعدادشرح مزایدهردیف

12 سال ۴ * ۳0۸ عددطراحی، ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای شهر نیاسر1

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

۳- شرایط مزایده
۴- سپرده شرکت در مزایده ۵%  به مبلغ ۴۵0/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه 

نقد واریزی به حساب سپرده 0102۸۴7۹2۴00۳  نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

۵- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به انعقاد 
قرارداد و سیر مراحل و تشریفات قانونی اجاره نگردد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.



فدراسیون فوتبال ایران حمایت قاطع خود از سرمربی تیم ملی فوتبال را اعالم و بر ضرورت توجه به نظم و انضباط در اردوی تیم ملی تاکید کرد.در پی غیبت استقاللی ها 
 در اردوی تیم ملی و حضور در بازی این تیم بدون هماهنگی با کادر فنی تیم ملی، اســکوچیچ این بازیکنان را از تیمش خــط زد و پنج بازیکن جدید را به اردو ایران 
فراخواند.فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسئله بیانیه ای را منتشر کرد که به این شرح است: »پیرو تصمیم انضباطی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال در خصوص 
ملی پوشان باشگاه استقالل به دلیل عدم حضور به موقع در اردو فدراسیون فوتبال ایران حمایت قاطع خود از آقای اسکوچیچ را اعالم کرده و بر ضرورت توجه به نظم و 
انضباط در اردوی تیم ملی تاکید می کند.با این وجود پیرو درخواست باشگاه استقالل جهت تقویت اتحاد و همدلی و اهمیت فرصت طالیی و افتخار پوشیدن پیراهن 
مقدس تیم ملی با توجه به آنکه لغو مسابقات با تصمیم کمیته مسابقات سازمان لیگ منجر به برگزاری بازی های باشگاهی در زمان فیفادی شده و اعتراض آقای 
اسکوچیچ به شرایط غیر حرفه ای پیش آمده کامال منطقی است در صورت صالحدید و موافقت سرمربی محترم تیم ملی امکان حضور ملی پوشان این باشگاه در 
اردو فراهم خواهد شد.بدیهی است که این تصمیم تنها در حوزه اختیارات سرمربی محترم تیم ملی بوده و فدراسیون فوتبال در صورت موافقت یا عدم موافقت آقای 

اسکوچیچ قاطعانه از تصمیم ایشان حمایت خواهد کرد.«

حمایتفدراسیونفوتبالازتصمیم»اسکوچیچ«برایاخراجاستقاللیها

پنجشنبه12خرداد02/1401ذیالقعده02/1443ژوئن2022/شماره3543

پاسختند»الپورتا«بهرییساللیگا
رییس باشگاه بارســلونا واکنش تندی به اظهارات رییس اللیگا درباره لواندوفسکی داشت.او گفت که 
بارسلونا نمی تواند لواندوفسکی را جذب کند مگر این که یکی از ستاره های خود را بفروشد.الپورتا در واکنش 
به این سخنان گفت: رییس اللیگا گفته است که ما نمی توانیم با لواندوفسکی قرارداد امضا کنیم اما باید 
به او یادآوری کنم که وظیفه او برگزاری لیگ است نه دخالت در امور باشگاه بارسلونا. چنین سخنانی به 
باشگاه بارسلونا ضرر می رساند. او ادامه داد: با وجود احترامی که برای تباس قائل هستم اما باید بگویم 
که او به دنبال شهرت است. رییس اللیگا نباید چنین سخنانی را بر زبان آورد چرا که خالف واقعیت است.

 

اعتراضباشگاهبایرنبهاظهارات»لواندوفسکی«
مدیر اجرایی باشگاه بایرن مونیخ به سخنان لواندوفسکی واکنش تندی نشان داد.اولیور کان در واکنش 
به اظهار نظر لواندوفسکی گفت: واقعا نمی دانم که چرا لواندوفسکی این گونه صحبت کرد. چنین اظهاراتی 
او را به هیچ هدفی نخواهد رساند.مدیر اجرایی باشگاه بایرن  مونیخ ادامه داد: لواندوفسکی باید بداند 
که در بایرن مونیخ به چه جایگاهی رسید. او دو بار در این جا بهترین بازیکن جهان شد.لواندوفسکی به 
صراحت اعالم کرد که دوران حضورش در بایرن مونیخ به پایان رسیده است و از باشگاه می خواهد که با 
جدایی او موافقت کند.این مهاجم لهستانی یک فصل دیگر با بایرن قرارداد دارد. باشگاه مخالف جدایی 

این بازیکن است؛ اما او اصرار دارد که تیم را به مقصد بارسلونا ترک کند.
 

»اوزیل«تصمیمبهادامهحضوردرفنرباغچهگرفت
بازیکن ســابق تیم ملی آلمان گفت با وجود اینکه از ماه مارس برای تیم ترکیه ای بازی نکرده است، 
قراردادش را با فنرباغچه فسخ نخواهد کرد.باشگاه فنرباغچه در ماه مارس در بیانیه ای بدون اینکه دلیلی 
فاش کند اعالم کرد که اوزیل را محروم کرده است. در همین راستا رسانه های محلی گزارش دادند که او 
با اسماعیل کارتال، مربی تیمش درگیری لفظی پیدا کرده است.اوزیل در توئیتر نوشت: من با امضای 
قراردادی ۳ ساله با فنرباغچه، عشــق دوران کودکی ام، بدون اینکه حتی در ۶ ماه اول دستمزد بگیرم 
به این تیم پیوســتم. در تیمی غیر از فنرباغچه به دوران حرفه ای خود پایان نمی دهم. در طول مدت 
قراردادم، تنها هدفم این است که برای تیمم به میدان بروم. این تصمیم بسیار واضح و نهایی است. 
مدیریت هر تصمیمی در مورد من بگیرد، من به آن  احترام می گذارم. در همین راستا سخت کار خواهم 

کرد و همیشه خودم را آماده نگه می دارم. همانطور که همیشه گفته ام مهم موفقیت فنرباغچه است.
 

هازارد:هنوزتمامنشدهام
ادن هازارد نسبت به آینده خود بعد از جام جهانی مطمئن نیست.هازارد به خبرنگاران گفت: هر کاری از 
دستم بر بیاید برای حفظ آمادگی خود و پیشــرفت تیمم انجام خواهم داد. باید به امید قهرمانی به قطر 
برویم. می خواهم بدون هیچ مشکلی بازی کنم و به سطح قبلی خود برگردم. من هنوز نمی دانم که آیا 
بعد از جام جهانی قطر به بازی در تیم ملی کشورم ادامه خواهم داد یا نه. این به چیزهای زیادی بستگی 
دارد. فراموش نکنید که من در ماه های اخیر فوتبال کمی بازی کرده ام. شاید حتی در جام جهانی پیش رو 
در تمام بازی ها به میدان نروم. می خواهم از لیگ ملت ها استفاده کنم تا دوباره در شرایط بازی قرار گیرم. 
باید در فصل جدید عملکرد بسیار خوبی داشته باشم تا مشکلی برای حضور در جام جهانی نداشته باشم.

 

بهترینبازیکنبرزیلیحالحاضرفوتبالجهانازنگاهرونالدو
اسطوره فوتبال برزیل به ستایش از وینیسیوس پرداخت و او را بهترین بازیکن برزیلی حال حاضر 
فوتبال جهان دانست.درخشش این بازیکن جوان برزیلی به همراه بنزما در خط حمله  باعث شد تا 
رئال مادرید قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. رونالدو نازاریو، بازیکن پیشین تیم 

ملی فوتبال برزیل و رئال مادرید به ستایش از وینیسیوس پرداخت.

قهرماندرتعلیق؛میماندیامیرود؟

»فرهاد« و یک تصمیم سخت

برای اســتقاللی ها هیچ چیز مهم تر از پاســخ به این ســوال نیست؛ 
مجیدی می ماند یا می رود؟

این موقعیتی دراماتیک اما تجربه شــده در اردوی اســتقالل است. 
درست مثل سالی که امیر قلعه نویی بعد از قهرمانی با استقالل در نماز 
شــکر بعد از پیروزی خرد کننده مقابل برق شــیراز، جدایی خود را از 
جمع آبی ها اعالم کرد. قلعه نویی یک بار دیگر هم این کار را انجام داده 
و پس از قهرمانی استقالل در مشهد و کسب دومین جام قهرمانی از 

جمع آبی ها کنار کشید.
استقالل حاال با آن تجربه تاریخی نگران جدایی فرهاد مجیدی است؛ 
بازیکن محبوبی که در چهارمین تالش برای مربیگری در استقالل، این 
بار با موفق ترین شــکل ممکن کار را به پایان رساند تا حتی منتقدین 

تندش هم چاره ای جز تمجید از او نداشته باشند.
اما برای استقالل درامای جدید از جایی آغاز شد که فرهاد مجیدی از 
اولین کلوزآپ جشــن قهرمانی با صورتی گرفته در صف بازیکنان، در 
انتظار خوانده شدن اسمش برای رفتن به سمت مدیرعامل باشگاه و 
دریافت مدال قهرمانی بود.لحظاتی بعد وقتی بلندگوی ورزشگاه نام 
فرهاد مجیدی را به صورت کش دار در اســتادیوم طنین انداز کرد و در 

شرایطی که تشویق هواداران به اوج رسیده بود، فرهاد مجیدی ناگهان 
با بغضی شکسته با گام هایی کند به سمت ســکو به حرکت درآمد و 
پس از در آغوش گرفتن مصطفی آجورلو در حالی که صورتش از اشک 
خیس شده بود، خود را به ســکوی بعدی و جایگاه قهرمانی استقالل 
رساند.بازیکنان در آن لحظه ناگهان با تصویری تازه از سرمربی خندان 
و البته جدی شان مواجه شــدند؛ زمانی که مجیدی به شدت مشغول 
گریستن بود تا جایی که بیژن طاهری، فرزاد مجیدی و بهزاد غالمپور 
شــانه های او را گرفتند تا به نوعی در این موضوع همراه او باشند.این 
گریه برای لحظاتی ســکوی قهرمانی اســتقالل را به سکوت درآورد 
اما مجیدی بعد از دقایقی آرام آرام به خود مســلط شــد و سعی کرد 
بخشی از جشن قهرمانی باشــد و البته تبدیل به آخرین کسی شد که 
جام قهرمانی را باالی ســر می برد.با این حال آنچه که از این اشک ها 
برمی آمد این بود که او احتماال سومین مربی قهرمان استقالل خواهد 

بود که بعد از قهرمانی جمع آبی ها را ترک می کند.
 این سوالی اســت که هنوز جواب روشــنی به آن داده نشده و اگرچه 
مدیران استقالل در صدد تکذیب آن برآمده اند؛ اما شخص اول باشگاه 
مصطفی آجورلو، در پاســخ به خبرنگاران ترجیح داد با سکوت از کنار 

این موضوع عبور کند؛ چیزی که نشــان می دهد به هــر حال فعل و 
انفعالی در همین راستا در جریان است. کمااینکه فرهاد مجیدی هم 

خود نسبت به این شایعه کوچک ترین واکنشی نشان نداده است.
شاید او رفتن در اوج را را انتخاب کرده است، شــاید هم قصد دارد با 
محک زدن اراده باشــگاه برای حفظش به کار خود در استقالل ادامه 
دهد؛ اما هر کدام از این دو مسیر را انتخاب کند خدشه ای به آنچه که در 
طول این فصل به همراه باشگاه استقالل تجربه کرد، وارد نخواهد کرد. 
او یک سرمربی تازه متولد شده و فوق العاده برای فوتبال ایران است 
که از ابتدا می دانست چه می خواهد و کارش را با استقالل به بهترین 

نحو به پایان رساند تا جایی که هیچ گالیه ای باقی نماند.
یقینا در روزهای آینده اخبار درباره ادامه کار یا بقای مجیدی روشــن 
خواهد شــد و تعلیق فعلی هواداران از میان خواهد رفت اما تا آن روز 
فضا در دست شایعات باقی خواهد ماند. البته اوضاع طوری است که 
به نظر می آید آن نیمه داستان که می گوید مجیدی در حال ترک آبی 

هاست، پررنگ تر است.
این خبر قطعا ابعاد دیگری هم دارد و تنها این خود مجیدی است که با 

حرکت بعدی راه را بر تحلیل های درست باز خواهد کرد.

خبر روز

تمجیدرسانهانگلیسیاززوج»طارمی«و»آزمون«
رسانه انگلیسی به تمجید از زوج خط حمله تیم ملی کشــورمان پرداخت و کار مهاجم ایرانی هال 
سیتی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی را سخت دانست.تیم ملی فوتبال کشورمان عازم قطر است 
تا اردوی تدارکاتی خود را در کشور میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار کند.شاگردان اسکوچیچ در رقابت 
های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم های انگلیس، آمریکا و برنده دیدار پلی آف اروپا) اوکراین-

اسکاتلند/ولز( رقابت می کنند.در همین رابطه سایت »hulldailymail« انگلیس به تمجید از خط 
حمله تیم ملی ایران پرداخت و نوشت: ایران خود را برای یک ســفر دیگر در جام جهانی در اواخر 
امسال آماده می کند و ماه آینده یک بازی دوســتانه برگزار  خواهد کرد. ایرانی ها در مقدماتی جام 
جهانی خیلی زود راهی جام جهانی شدند و احتماال در روز شنبه ۱۱ ژوئن در مونته ویدئو در مصاف با 
اروگوئه خود را محک خواهند زد.اللهیار صیادمنش که قرار است تابستان امسال به صورت دائمی 
به هال سیتی منتقل شود، شش بازی ملی در کارنامه خود دارد که یک گل او برای ایران در اولین 
بازی خود مقابل ســوریه در سال ۲۰۱۹ به ثمر رســید. ایران با حضور مهدی طارمی، مهاجم پورتو و 
سردار آزمون از بایرلورکوزن تیم قدرتمندی است.اللهیار در کنار این دو مهاجم خطرناک برای قرار 
گرفتن در ترکیب اصلی رقابت می کند.با این حال، او امیدوار است با نزدیک شدن سریع جام جهانی، 

چشم ها را به خود جلب کند.
 

جانشین»فرهادمجیدی«درتلویزیونمشخصشد
در برنامه شــب های فوتبالی، مجری این برنامه از جانشــین فرهاد مجیدی سخن گفت.فرهاد 
مجیدی، سرمربی استقالل پس از قهرمانی با این تیم سجده شکر به جا آورد و همین موضوع باعث 
شد تا شایعه جدایی او از جمع آبی پوشان بیشتر از قبل شنیده شود. هرچه می گذرد این شایعات 
بیشتر می شود و حاال خبر می رسد که یک مربی لیگ برتری در حال بستن استقالل برای فصل بعد 
است.مهدی توتونچی، مجری برنامه شب های فوتبالی از نقش یکی از بازیکنان سابق استقالل که 
در حال حاضر در لیگ برتر مشغول سرمربیگری است در یارگیری این تیم برای فصل بعد نام برد.

گفته می شود این شخص جواد نکونام است که رابطه خوبی هم با سردار آجورلو مدیرعامل استقالل 
دارد و این دو در پاس باهم حضور داشتند و موفق شدند قهرمان لیگ برتر شوند.

واکنشمدیررسانهایتیمملیبهبازیدوستانهباقطر
تیم ملی کشورمان با پیشنهادی برای دیدار دوستانه با قهرمان آسیا مواجه نشده است.اعضای تیم 
ملی فوتبال ایران به دنبال دریافت ویزای سفر به کشور قطر هستند تا در فیفادی خرداد ماه،  اردویی 
تدارکاتی در این کشــور برگزار کنند.در همین راســتا، زمزمه هایی مبنی بر بازی دوستانه شاگردان 
دراگان اســکوچیچ مقابل تیم ملی قطر به گوش رسید که مدیر رســانه ای تیم ملی، این موضوع را 
تکذیب کرد. وی در مورد این بازی نوشت: تیم ملی فوتبال کشورمان جهت اردوی آماده سازی خود 
در دوحه، هیچ پیشنهادی مبنی بر انجام بازی تدارکاتی با تیم ملی قطر ندارد.قطر در جام ملت های 
آسیا ۲۰۱۹ به مقام قهرمانی رقابت ها دست یافت و در گروه A جام جهانی ۲۰۲۲ با هلند، سنگال و 

اکوادور هم گروه است.
 

»بیرانوند«رسماباپرسپولیسامضاکرد
دروازه بان فصل گذشته بواویشتای پرتغال با امضای قراردادی رسما به پرسپولیس پیوست.

بعد از مذاکراتی که میان مدیران باشگاه پرسپولیس و علیرضا بیرانوند انجام شد، در نهایت دو طرف 
به توافق رسیدند تا بیرانوند در فصل آینده پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. بیرانوند که در اردوی تیم 
ملی حضور دارد، بعد از کسب اجازه از کادر فنی تیم ملی راهی باشگاه پرسپولیس شد و قراردادش 

را رسما امضا کرد.

مستطیل سبز

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد:

وزیرورزش:درکنارتیم
ملیخواهیمبود

وزیر ورزش گفت: ما هم مثل مــردم عزیز در 
این چند ماه منتهی به مســابقات جام جهانی 
در کنار تیم ملی خواهیم بود.حمید سجادی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره وضعیت تیم ملی فوتبال کشور  اظهار کرد: 
ما به عنوان وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با 
حمایت از برنامه ها و امیدبخشی به تیم ملی و 
نظارت هایی که داریم در کنار تیم ملی هستیم 
و مثل مــردم عزیز  در این چنــد ماه منتهی به 
مسابقات جام جهانی در کنار تیم ملی خواهیم 
بود و این بار همه دوست داریم کیفیت عملکرد 
تیم ملی نسبت به گذشــته متفاوت باشد.وی 
درباره ارتباط وزارت ورزش  با وزارت خارجه برای 
برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های خارجی 
تصریح کرد:  از ظرفیت وزارت امور خارجه بسیار 
اســتفاده می کنیم و از وزیــر محترم خارجه و  
معاون محترم وزیر تشکر می کنم که پیگیر کارها 
هستند و مشورت های الزم را انجام می دهند 
و مثلثی بین ما و وزارت خارجه و فدراســیون 
فوتبال است و  با هماهنگی و مشورت  و فرصت 
هایی که وزارت خارجــه دارد و رایزنی هایی که 
صورت می گیــرد، برای اردوهای مشــترک و 
بازی های تدارکاتی برنامــه ریزی داریم. تیم 
کار خود را پیش می برد و من در خدمت شان 
هستم .وزیر ورزش درباره اینکه وزارت ورزش  
چه اقدامات حقوقی برای بازی لغو شــده تیم 
ملی فوتبال کشورمان با کانادا انجام می دهد، 
گفت: ما ستاد اصلی را تشکل دادیم و با اعضا و 
حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط مشورت 
های الزم را می دهند و  تصمیمات را  گرفتیم و 
مکاتبات انجام شده و  از ظرفیت  وزارت خارجه 
استفاده کردیم. فدراسیون دو نامه مکاتبه کرده 
و منتظرپاسخ  فدراسیون  فوتبال کانادا هستیم.
ســجادی درباره اینکه در اردوی قطر چه بازی 
تدارکاتی برای تیم ترتیب داده شده است، اعالم 
کرد: گزارشی ندادند و بنده هفته آینده ماموریتی 
دارم و در قطر هستم و  فرصت مناسبی است که 
به خاطر جام جهانی در قطر باشم و در کنار تیم 

ملی خواهم بود.

شایداورفتندراوجراراانتخابکردهاست،شایدهم
قصدداردبامحکزدنارادهباشگاهبرایحفظش
بهکارخوددراستقاللادامهدهد؛اماهرکدامازاین
دومسیرراانتخابکندخدشهایبهآنچهکهدرطول
اینفصلبههمراهباشگاهاستقاللتجربهکرد،وارد

نخواهدکرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

جاماندهازجشن
قهرمانیاستقالل

معاون گردشگری شــرایط صدور ویزای ایران را برای 
شــرکت کنندگان در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر که 
قصد ســفر به ایران را دارند، تشــریح کرد.علی اصغر 
شــالبافیان گفت: براساس دســتورالعمل صادرشده، 
اتباع کشــورهایی که تیم های فوتبال آن هــا موفق به 
صعود به جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر شــده اند، می توانند 
درخواســت روادید یک بار ورود، دوبار ورود و متعدد با 
مدت اعتبار دوماهه و مدت اقامت ۲۰ روز )رایگان( کنند. 
شرایط این بخش ثبت درخواست روادید جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر اعالم شده است.وی اضافه کرد: اتباع تمام 
کشورها )به غیر از تعدادی از کشورها که در بندهای »و« 
و »ز« آمده اســت( در صورت ارائه بلیت از مبدأ دوحه 
می توانند درخواســت روادید یک بار ورود، دوبار ورود 
و متعدد با مدت اعتبار دوماهــه و مدت اقامت ۲۰ روز 

)رایگان( کنند. ثبت درخواســت روادیــد جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر و درج تصویر بلیت در ســامانه )در محل در 
نظر گرفته شده( از جمله شــرایط این بند مطرح شده 
است.شالبافیان ادامه داد: در بند ج این دستورالعمل 
آمده است »اتباع تمام کشــورها )به غیر از تعدادی از 
کشورها که در بندهای »و«و »ز« آمده است( در صورت 
ارائه نامه از وزارت ورزش کشور متوقف فیه خود مبنی 
بر گواهی شرکت فرد متقاضی می توانند روادید یک بار 
ورود، دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مدت 
اقامت ۲۰ روز )رایگان( درخواست کنند. شرایط تحقق 
این امر با دو ضابطه ثبت درخواست روادید جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر و نیز درج تصویر گواهی از وزارت ورزش کشور 
خود در سامانه )در محل در نظر گرفته شده( مورد تایید 
است.وی گفت: طبق بند »د« دستورالعمل لغو روادید 

در صورت ارایه یادداشت رســمی توسط وزارت خارجه 
کشور متوقف فیه و یا نمایندگی های سیاسی و کنسولی 
خارجــی در ایران مبنی بر اعالم شــرکت فــرد یا افراد 
متقاضی می توانند روادید متعدد با مدت اعتبار دوماهه 
با مدت ۲۰ روز )رایگان( درخواست کنند. شرایط تحقق 
این موضوع ثبت درخواست روادید جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر و نیز درج تصویر یادداشــت رســمی به زبان های 
فارسی و زبان مدنظر کشور خود در سامانه )در محل در 

نظر گرفته شده( اعالم شده است.

شرایطصدورویزایایراندرجامجهانیقطراعالمشد
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مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری:

خیابان بهشت به زودی تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات احداث خیابان بهشت با صرف اعتباری 
بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال ابتدای فصل تابستان به پایان می رســد.مجید طرفه تابان اظهار کرد: پروژه خیابان 
بهشت در محدوده منطقه ۹ شهرداری اصفهان )حدفاصل خیابان کهندژ و خیابان آتشگاه( با محوریت کاهش 
ترافیک خیابان های قدس، نبوی منش و کهندژ همچنین ساماندهی محور ناایمن قبلی در حال احداث است.

وی با بیان اینکه طول پروژه خیابان بهشت ۷۳۰ متر است که طرح اصلی آن با دو باند شرقی و غربی، خیابان 
کهندژ را به خیابان آتشگاه متصل می کند، افزود: در حال حاضر طبق آزادسازی ها و وضعیت موجود، باند غربی 
طرح اصلی خیابان به همراه جدول کاری انجام شده و باند شرقی آن نیز در حال احداث است.مدیرعامل 
سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه خیابان بهشت از دی ماه سال 
گذشته، خاطرنشان کرد: مدت پیمان پروژه پنج ماه است که با صرف اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال ابتدای 
فصل تابستان به پایان می رســد.وی تصریح کرد: با توجه به محل قرارگیری پروژه خیابان بهشت در نقطه 
پرترافیک خیابان کهندژ و آتشگاه، اجرای آن می تواند تاثیر قابل توجهی در جریان ترافیکی نقطه ای، شهری 

و اثرگذاری هدفمند در دسترسی آسان اهالی منطقه به خیابان های اطراف داشته باشد.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

برگزاری برنامه های فرهنگی هفته کرامت با هدف صیانت از خانواده
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه های متعدد به مناسبت هفته کرامت در این 
منطقه خبر داد و گفت: ایجاد نشاط و پویایی میان دختران، ترویج و نهادینه کردن سیره امام رضا )ع( 
و حضرت معصومه )س( و صیانت از خانواده و ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی از مهم ترین اهداف 
برگزاری این ویژه برنامه هاست.سید سلمان قاضی عسگر با اشاره به ویژه برنامه های هفته کرامت در 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: اختتامیه جشنواره ورزشی بازی های بومی و محلی، سه شنبه 
دهم خردادماه همزمان با آغاز دهه کرامت و جشنی به مناسبت آغاز هفته کرامت، ویژه عموم از ساعت 
۱۷ در مجتمع فرهنگی و ورزشــی امام خمینی )ره( برگزار  شد.وی اضافه کرد: همزمان با روز دختر،  
جشنی با عنوان »لبخند خدا« ویژه دختران ۱۷ تا ۱۲ ساله همراه با برنامه های شاد، مسابقات تفریحی، 
ورزشی و فرهنگی از ساعت ۱۹ تا ۱۶ در مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی )ره( اجرا  شد.مدیر 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: به مناسبت رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران ویژه 
برنامه »یادها و نام ها« با عنوان »روح ا...« با سیر نمایشگاهی از دوران زندگی امام خمینی )ره( همراه 
با سخنرانی و تجلیل از پیشگامان انقالب اسالمی به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی و ورزشی امام 

خمینی )ره( از ساعت ۱۶ برگزار می شود.
 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

تشکیل میز محالت در محله های ولدان و دهنو
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: در راستای افزایش عدالت محوری و ارتقای کیفی محله ها، 
میز محالت در دو محله »ولدان« و »دهنو« تشــکیل شد.محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: میز محالت 
با حضور معتمدان محله، جوانان، بانوان، دانشجویان و نخبگان برگزار شد. پس از تشکیل جلسات 
متعدد با همفکری و همدلی اقدام به شناسایی نارسایی محله ها و اولویت بندی مشکالت، به منظور 
رفع آن ها کردیم.وی ادامه داد: ظرفیت و نیازهای یک محله شناســایی می شــود و بر اســاس آن 
اقدامات عمرانی و خدماتی در جهت توسعه آن صورت می گیرد که هر سال در جهت توسعه دو محله 
گام برداشته می شود.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان افزود: احداث و توسعه پارک محلی، احداث 
زمین ورزشی روباز، احداث زورخانه باستانی و محل ورزشی کاربری متعدد دیوارنگاره و زیباسازی، 
بازگشایی گلوگاه ها، آسفالت و روکش و پیاده روسازی از اقداماتی است که در راستای توسعه دو محله 

ولدان و دهنو انجام می شود.

برنامه های مناطق شهرداری اصفهان در دهه کرامت؛

به تو از دور سالم

به مناسبت فرارسیدن دهه اول ذی القعده که »دهه کرامت« نام گذاری 
شــده اســت، ویژه برنامه های متنوعی در مناطق مختلف شهرداری 
اصفهان برگزار می شــود.به مناســبت دهه کرامت ۱۲ عنوان برنامه در 
منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان برگزار می شــود که از جمله این برنامه ها 
می توان به ویــژه برنامه های شــکوه رضوان، در ســوگ والیت، نگین 
مهربانی، ســتاره من، بانــوی کرامت و باغ آیینه اشــاره کــرد.از دیگر 
برنامه های منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان به مناسبت دهه کرامت »کارنو« 
در فرهنگسرای کوثر است که از شانزدهم تا بیست ویکم خرداد ماه برگزار 
می شــود، همچنین ویژه برنامه ماه و خورشید روز هجدهم خردادماه 
در فرهنگسرای کوثر برگزار خواهد شد؛ از دیگر برنامه های دهه کرامت 
در این منطقه می توان به ویژه برنامه آفتاب مهربانی اشــاره کرد که روز 
بیست ونهم خردادماه در مصالی نماز جمعه خوراسگان برگزار می شود.

ویژه برنامه عطر عاشقی روز بیســتم خردادماه در پارک توحید، برنامه 
هم رکاب مهربانی در پارک ترافیک توحید و کتاب واره رایحه کرامت در 

کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان والیت برگزار خواهد شد.
در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان نیز پنج عنوان برنامه ویژه دهه کرامت 
برگزار می شــود که از جمله این برنامه ها ویژه برنامه به ســوی خواهر 
خورشید است که روز یازدهم خرداد ماه از سمت خیابان الله شمالی به 

سمت حرم زینبیه برگزار می شود، همچنین برنامه دختران آسمانی روز 
یازدهم خردادماه در آستان حرم حضرت زینب)س( از ساعت ۱۸ ویژه 

دختران منطقه برگزار شد.
ویژه برنامه حرم گردی از روز شانزدهم تا بیســتم خرداد ماه و برنامه 
امام رئوف روز هفدهم خرداد ماه در محله ســلمان برگزار خواهد شد؛ 
برنامه دیگر منطقه ۱۴ شــهرداری با عنوان »امام دل ها« است که ویژه 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( و گرامیداشت شهدای پانزدهم خرداد 

در مسجد مطهری برگزار می شود.
در منطقه هفت شهرداری اصفهان نیز ۹ عنوان برنامه ویژه دهه کرامت 
برگزار می شــود که از جمله آن ها می توان به جشن زیر سایه خورشید 
اشاره کرد که روز نوزدهم خردادماه در خیابان شاهد مدرسه رهگذر و روز 

بیستم خرداد ماه در شهرک کاوه برگزار خواهد شد.
ویژه برنامه کاروان کرامت روز بیست ویکم خردادماه ساعت ۱۸ در سطح 
منطقه برگزار می شود، همچنین پویش نوای رضوی، ویژه برنامه خلق 
رضوی، مســابقه فصل مهربانی و ویژه برنامه »کبوترانه حرم« از دیگر 
برنامه های منطقه هفت شــهرداری اصفهان به مناســبت دهه کرامت 
است. نمایشگاه ایوان بهشت نیز روز هجدهم خرداد ساعت ۱۸ در پارک 

فرشته دایر خواهد شد.

مدیــر طرح ســاماندهی نــاژوان گفت: بــه دنبال 
پاک سازی مادی دســتگرد به طول تقریبی هشت 
کیلومتر شــاهد جاری شــدن آب در بستر آن پس 
از ۱۸ سال هســتیم.مهدی قائلی اظهار کرد: بعد از 
اجرای طرح احیا و آزادســازی مادی های دستگرد 
اقدام به درختکاری در حاشیه مادی ها خواهیم کرد.

وی با اشــاره به جایگاه مهم مادی دستگرد در رونق 
کشاورزی منطقه، تاکید کرد: این مادی که از نیروگاه 
اسالم آباد در مجاور دستگرد به طول هشت کیلومتر تا 

چنار مرتضی علی که از قدیمی ترین چنارهای منطقه 
ناژوان است، با به کارگیری ماشــین آالت مکانیزه 
مدیریت شهری و با همکاری و مشارکت کشاورزان 
و گروه های جهادی منطقه پاک سازی شد که پس از 
۱۸ سال همزمان با بازگشایی زاینده رود شاهد جاری 

شدن آب در بستر آن بودیم.
مدیر طــرح ســاماندهی نــاژوان با بیــان دغدغه 
همیشگی کشاورزان و باغداران در خصوص احیای 
مادی ها، افزود: مســیر مادی آزادســازی شد تا با 
بازگشایی زاینده رود، مسیر جاری شدن آب در بستر 
مادی های دســتگرد نیز فراهم شود.وی با اشاره به 
آزادسازی مادی جلفا با همراهی معتمدان محلی و 
نیروهای خدماتی، گفت: مادی جلفا توسط برخی از 

مردم مسدود شــده بود که در یک اقدام مشترک با 
همکاری معتمدان، کشاورزان و باغداران، پاک سازی 
شد و جاری شدن آب در بستر آن به تغذیه چاه های 
زیرزمینی کمک کرد.قائلی با بیان اینکه درختکاری در 
مادی های دستگرد و جلفا در برنامه آینده شهرداری 
است، گفت: منطقه دســتگرد در گذشته به صورت 
باغ بوده و منظره خوبی را به همراه داشــته است که 
خشکسالی های پی درپی و جاری نبودن آب بر بستر 
زاینده رود منجر به خشک شدن درختان در مادی ها 
شد؛ در این راستا پل های غیرمجاز جمع آوری و تمام 
مادی های مسدود شده که در سال های گذشته به 
زمین های مجاور اضافه شده بود را باز و اجرای طرح 

درختکاری را در مسیر مادی ها آغاز کردیم.

مدیر طرح ناژوان خبر داد:

جاری شدن آب در مادی دستگرد پس از 1۸ سال

دبیر مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر«  خبر داد:

ارسال ۹0 طرح به مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر«
دبیر مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر« از ارســال ۹۰ طرح از ۲۴۰ نفر- گروه معماری به دبیرخانه این 
مسابقه خبر داد.مهدی شماعی زاده در جلســه تبیین طرح های برتر »از باغشهر تا باغ شهر«، اظهار 
کرد: در این دوره از مسابقات ۲۹۴ نفر-گروه ثبت نام کردند که در نهایت ۹۰ طرح از ۴۱ دفتر و ۴۹ گروه 
معماری به دبیرخانه ارسال شد.وی افزود: در مسابقه »از باغشهر تا باغ شهر« از دانشجویان معماری 
که شاید کمترین تجربه را برای شرکت در مسابقات داشتند تا معماران حرفه ای حضور داشتند.دبیر 
مسابقه »از باغشهر تا باغ شهر« با اشاره به معیارهای ارزیابی طرح ها، گفت: نگاه نو و خالقانه در مواجهه 
با موضوع ورودی و سردر باغ گل ها، سیاست خوانایی و هدایت گری در مسیرهای حرکت، نگاه ویژه به 
دیدها و چشم اندازها از درون به بیرون، اثربخشی طرح در هرچه زنده تر و فعال کردن فضا برای اقشار 
مختلف در طول شبانه روز از جمله معیارهای ارزیابی است.وی خاطرنشان کرد: توجه به کیفیت فضایی 
در شب و نورپردازی مطلوب، پرداختن به موضوعات اقلیمی به ویژه شرایط کنونی کمبود آب در شهر 
اصفهان، توجه به ضوابط فنی و اقتصادی، رعایت تمام قوانین و ضوابط طراحی مربوط به معلوالن و 

ارائه خوانا و سریع از ایده ها از دیگر معیارهای ارزیابی این طرح هاست.

  آغاز حرکت کاروان »عاشقان حسینی زائران خمینی«
 از اصفهان تا مرقد امام)ره(

مراسم بدرقه کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی از گلستان شهدای اصفهان به سوی مرقد امام 
)ره( برگزار شد؛ این کاروان با حضور ۸۰۰ دانشجوی دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه به منظور 
شرکت در مراسم ارتحال امام)ره( از اصفهان تا مرقد امام)ره( را به صورت دو امدادی طی خواهد کرد.در 
همین رابطه فرمانده دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاه بیان کرد: در ۲ ماه گذشته 
برای بهتر اجرا شدن برنامه، با ۳ استانداری اصفهان، قم و تهران هماهنگی های الزم انجام شده است؛ 
اضافه بر این ۲۵ دستگاه اتوبوس درگیر کار می شود تا بتواند از نظر ترابری، پشتیبانی های الزم را انجام 
دهد. سردار مهدی سرور به برنامه های حاشیه ای هم اشاره کرد و گفت: در طول مسیر و در شهرها و 
روستاهای مختلف، ۶۶ گلزار شهدا شناسایی شده که گروه هایی مسئول غبارروبی و عطرافشانی قبور 
مطهر شهدا خواهند بود؛ همچنین در طول این مسیر، ۵۷ خانواده شهید نیز شناسایی شده که همکاران 
بنده در جمع آن ها حضور پیدا خواهند کرد.وی خاطرنشــان کرد: این حرکت در کل کشور منحصر به 
فرد و استان اصفهان و دانشگاه امیرالمومنین به نمایندگی از کل کشور این برنامه را اجرا خواهد کرد؛ 
نکته حائز اهمیت دیگر این است که عالوه بر دانشجویان دانشگاه امیرالمومنین، از سایر دانشگاه ها و 
رده های سپاه در کل کشور و همچنین سایر نیروهای نظامی و انتظامی هم دعوت می کنیم تا در این 
حرکت حضور داشته باشند.سرور افزود: این برنامه با محوریت اصفهان و دانشگاه امیرالمومنین و با 

به کارگیری نفرات متعدد از سایر شهرها و رده های نظامی برگزار می شود.
 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

حیات و بقای باغ گل ها در گرو توجه به ابعاد اقتصادی است
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه حیات و بقای باغ گل ها در 
گرو توجه به ابعاد اقتصادی آن است، گفت: براین اساس توجه به طراحی سردر ورودی باغ گل ها برای 
جلب نظر شهروندان و گردشگران و همچنین افزایش بازدیدکننده بسیار حائز اهمیت است.مجید 
عرفان منش در جلسه تبیین طرح های برتر مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر« در سالن باغ زرشک، اظهار 
کرد: حیات و بقای باغ گل ها در گرو توجه به ابعاد اقتصادی است که در این رابطه افزایش تعداد بازدید 
کنندگان اهمیت دارد.وی با بیان اینکه افزایش تعداد بازدید کننده با خوانایی سر در ورودی باغ گل ها 
ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: شهرها به دست معماران ساخته می شود، بنابراین  اگر ساخت وساز زیبا 

باشد، نیازی به زیباسازی مقطعی نخواهیم داشت.

شهرداری

شورااخبار

شورای اسالمی شهر اصفهان به مالکان 
ساختمان های غیر ایمن هشدار داد؛

درس عبرت از متروپل
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به مالکان 
ســاختمان های غیر ایمن در این خطه برای 
تعیین تکلیــف و ایمن ســازی بناهای خود 
هشدار داد.محمد نورصالحی در جلسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان افزود: شهردار اصفهان 
دستور داده است که فهرست ساختمان های 
غیر ایمن در این شهر مشــخص و به مالکان 
آنها اطالع داده شــود.وی افزود: همچنین از 
ابتدای تیرماه جاری صدور پروانه ساختمانی 
به صــورت غیر حضوری در اصفهــان آغاز می 
شود و بدین منظور جلسه ای به اتفاق شهردار، 
معاونان، استاندار و معاون عمرانی وی برگزار  
و برای  حذف رانت و فساد در قالب کمیسیون 
ماده پنج قــول همــکاری داده شــد.وی با 
اشــاره به اینکه اصفهان کمتر دچار تخلف در 
زمینه ضوابط ساختمان ســازی  است، گفت: 
همچنین در باره  مسائل ساخت و ساز با مدیر 
کل راه و شهرســازی اصفهان نیز جلســه ای 
برگزار و ۱۲ مورد پیشــنهاد شدکه در این زمینه 
همکاری معاونت عمرانی استانداری،سازمان 
میراث فرهنگــی و اعضای کمیســیون ماده 
پنج شهرداری را می طلبد.همچنین سید امیر 
ســامع، عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز با اشــاره به فهرست اسامی 
ســاختمان های غیر ایمن در این شهر گفت: 
برخی از ســاختمان هــای غیر ایمــن دارای 
صاحب، مالک و یا وراث اســت که به شــکل  
اخطار به آنها اطالع رسانی می شود.وی افزود: 
مالک برخی پاســاژها، بازارها و مجتمع های 
تجاری مشخص نیست و متولی خاصی ندارد 
و شــهرداری در این زمینه دچار مشکل است.

عضو هیئت رییسه شورای شهر  تصریح کرد: 
برخی از این ساختمان ها دارای مشکالتی در 
زمینه استحکام بنا، تاسیســات برق، کابل و  
شبکه گاز هســتند که عالوه بر شهرداری باید 
مجامع  امور صنفی،اتحادیه ها و وزارت تعاون و 
کار نیز ورود پیدا کنند زیرا در این زمینه بازرس و 
ضابط قضایی هست اما تقسیم مسئولیت ها، 
رســیدگی به این امور را با مشکل مواجه کرده 

است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از ارزیابی تعالی سازمانی برای سومین سال متوالی در این سازمان خبر داد و گفت: مدل تعالی به عنوان 
چارچوبی اولیه برای کمک به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان معرفی شده است.غالمرضا ساکتی اظهار کرد: فرآیند ارزیابی تعالی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اسفندماه سال گذشته با حضور نماینده تعالی سازمان در جلسات توجیهی و آموزشی الگوی جدید ۱۴۰۰ آغاز شد و اظهارنامه 
تعالی این سازمان با معیارهای رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت، مشتریان، عملیات و در نهایت نتایج تدوین و تهیه شد.وی با اشاره به توجیه و همراهی کارکنان 
در راستای تعالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، افزود: در حال حاضر جلسات توجیهی کارکنان مرتبط با معیارهای تعالی سازمانی، جهت آمادگی و 
حضور در جلسات ارزیابی در حال تشکیل است و ارزیابی تعالی سازمان مدیریت پسماند در خردادماه توسط ارزیابان بیرونی برگزار خواهد شد.مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به کسب تقدیرنامه سه ستاره در سال گذشته توسط این سازمان، خاطر نشان کرد: مدل تعالی به عنوان چارچوبی اولیه 
برای کمک به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان معرفی شده است که این سازمان در سال های گذشته توانست تقدیرنامه دو و سه ستاره این 

رویداد را دریافت کند و امسال نیز با توجه به استقرار پروژه های بهبود و اقدامات اصالحی امیدواریم بتوانیم در مسیر تعالی این سازمان گام های موثری برداریم.

مسیر تعالی سازمان پسماند اصفهان یک گام به جلو

آیین اختتامیه 
مسابقه از باغشهر 

تا باغ شهر
آیین اختتامیه مســابقه از 
باغشهر تا باغ شــهر در باغ 
گل های اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا

 اجماع بزرگ عاشقان اهل بیت)ع(
  در محکوم کردن توهین
 به ساحت امام رضا)ع(

معاون دبیرخانه آســتان قدس اصفهان از شکل گیری اجماع 
بزرگ عاشقان اهل بیت)ع( استان اصفهان در راستای محکوم 
کردن توهین ناجوانمردانه به ســاحت مقــدس امام رضا)ع( 
خبر داد.اجتماع خادمیاران رضوی به مناسبت میالد حضرت 
معصومه)س( پیش از ظهر دیروز در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شــد. در این گردهمایی مصطفی حجه فروش، رییس 
دبیرخانه آستان قدس استان از اجماع بزرگ و همگانی برای 
محکوم کردن توهین به ساحت مقدس امام رضا)ع( خبر داده 
و گفت: قرار است که به مناسبت میالد حضرت معصومه)س( 
و روز دختر، تجمع بزرگی از دختران شــکل بگیرد که با تجمع 
بزرگ و همگانی که در راستای محکوم کردن فیلم ناجوانمردانه 
عنکبوت مقدس و کسانی که به ساحت مقدس امام رضا)ع( 
توهین کرده اند، مصادف شده است.سید محمدحسین امامی، 
معاون دبیرخانه آســتان قدس اســتان نیز در این گردهمایی 
حاضر بوده و در خصوص برنامه های ویــژه دهه کرامت اظهار 
داشت: امسال نیز مثل سال های گذشته دهه کرامت را با تجدید 
میثاق با آرمان های انقالب اســالمی و شهدای گلگون کفن در 

گلستان شهدای اصفهان آغاز کردیم.
وی افزود: دبیرخانه آستان قدس اصفهان ضمن اعالم انزجار و 
محکوم کردن توهین به ساحت مقدس اهل بیت)ع(، قصد دارد 
یک اجتماع پرشور در راستای محکوم کردن این حرکت شنیع 
دشــمنان اهل بیت)ع( ترتیب دهد و در حال هماهنگی های 

الزم است.
معــاون دبیرخانه آســتان قدس رضــوی در توضیح ســایر 
برنامه های دهه کرامت خاطرنشان کرد: دبیرخانه آستان قدس 
از عصر روز گذشــته  در محل گذر فرهنگی چهارباغ غرفه های 
خدمت رضوی را در قالب ده ها عرصه تخصصی از جمله قرآن و 
عترت، مشاوره و مددکاری، مشاوره حقوقی، بانوان و خانواده، 
فرهنگی و هنری، ایثار و شهادت و ... به مردم شریف اصفهان 
عرضه خواهد کرد، هم  زمان با این اتفاق در ۸ مســجد شاخص 
اصفهان نیز میزهای خدمت رضوی برقرار است و خدمات ویژه 

این ایام به همشهریان گرامی ارائه خواهد شد.
 امامــی گفت: بــا توجــه به هــم زمان بــودن دهــه کرامت
  بــا ســی و ســومین ســالگرد ارتحال امــام خمینــی)ره(

  و قیام خونیــن ۱۵ خــرداد، برنامه هایی را در نظــر گرفته ایم 
که اجرا خواهد شد. 



   

پاالیش نهایی متقاضیان نهضت ملی مسکن از اقداماتی است که با انجام آن قرار 
است تکلیف متقاضیان این طرح مشخص و ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 
به طور جدی آغاز شود.به گزارش ایمنا، با شروع به کار دولت سیزدهم در تابستان 
۱۴۰۰ اخبار مختلف از برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت منتشــر شد و در رأس آن 
ظاهرا اخبار ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال از مهم ترین این برنامه ها 
به شمار می آمد که با ســرعت زیاد گام های نخست در راســتای اجرای این طرح 
برداشته شد. بر این اساس در بیست وهشتم مهرماه سال گذشته، پس از گذشت 
یک ماه از ابالغ قانون جهش تولید مسکن از سوی رییس مجلس شورای اسالمی 
به سید ابراهیم رییسی ریاست جمهور، ثبت نام متقاضیان مسکن در سامانه ثمن 
آغاز شد.دولت با راه اندازی سامانه ای به نشانی saman.mrud.ir اعالم کرد که 
متقاضیان خانه دار شــدن در طرح دولت می توانند ظرف یک ماه با ورود به این 
سامانه اطالعات خود را ثبت کنند و پس از چند بار تمدیدی که برای ثبت نام در این 
سامانه انجام گرفت، ســرانجام با پایان یافتن مهلت ثبت نام در آخرین روزهای 
سال گذشته از ثبت نام پنج میلیون و ۴۲۰ هزار متقاضی در سامانه مسکن حمایتی 
خبر داده شــد و از همان زمان، متقاضیان این طرح در انتظار اعالم نتیجه نهایی 

بودند تا مشخص شود آیا از مراحل اولیه پاالیش عبور کرده اند یا خیر؟
سرانجام در نشست بررسی روند پیشــرفت تامین اراضی و اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن که در هشتم خردادماه به ریاست رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
و محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان و مدیران عامل سازمان های و 
شرکت های تابعه وزارتخانه برگزار شد، پایان خردادماه را به عنوان زمان اعالم نتایج 

پاالیش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مطرح کردند.
در همین راستا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرســازی در این نشست اظهار کرد که 
ضرورت دارد تا استان ها قبل از روزهای پایانی خردادماه نتایج پاالیش را نهایی و 
اعالم کنند تا بعد از اعالم نتایج پاالیش، روند ساخت واحدهای طرح نهضت ملی 

مسکن در اراضی تامین شده، آغاز شود.

متقاضیان در انتظار تعیین قیمت نهایی مسکن نهضت ملی
در طرح نهضت ملی مسکن، پنج میلیون و ۴۲۰ هزار متقاضی در سامانه مسکن 
حمایتی ثبت نام کردند که از این تعداد در پاالیش اولیه با بررسی سه شرط تاهل، 
دریافت نکردن تسهیالت و نداشتن مالکیت خصوصی، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ 

هزار متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.
اکنون موضوعی که پس از پاالیش نهایی از اهمیت زیــادی برخوردار خواهد بود 
مربوط به قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن است که از همان آغاز، قیمت هر 
متر از این واحدها و در کل قیمت تمام شده یک واحد، برای مشموالن این طرح 
سوال بود و هنوز هم پاسخ یکســان و قاطعی در این باره ارائه نشده است. در ابتدا 
اعالم شده بود که متقاضیان ملزم به پرداخت آورده های خود در پنج مرحله هستند 
و رقم آورده اولیه نیز ۴۰ میلیون تومان اعالم شد. اما اکنون که حدود چند ماه از آن 
زمان می گذرد هر روز اعداد و ارقام متفاوتی از قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن 

از سوی مسئوالن شنیده می شود که منجر به سردرگمی متقاضیان شده است.
در این خصوص محمــود محمودزاده، معــاون وزیر راه و شهرســازی می گوید: 
بر اساس فهرست بهای ســال ۱۴۰۰ و با اتکا به برآورد ســازمان برنامه وبودجه از 

پروژه های دولتی، هزینه هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۵ میلیون تومان 
محاسبه شده است.اما همین مســئول در اظهاراتی دیگر گفته است: برآوردهای 
اولیه از قیمت ساخت، روزی که متقاضیان انعقاد قرارداد می کنند به اطالع متقاضی 
می رسد، اما در نهایت قیمت تمام شده، مالک است. به این معنا که بعد از یک سال 
و نیم تا دو ســال که اجرای پروژه زمان می برد به قیمت تمام شده به قیمت روز 
تسویه حساب می شود.رییس بنیاد مسکن نیز اظهار کرد: نرخ هر متر از واحدهای 

واقع در بلوک های باالی شش طبقه کمتر از ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان نخواهد بود.
انبوه سازان و سازندگان نیز با استناد به افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، نرخ 
دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با صنعت ساختمان از قیمت های متری هفت تا 

۱۰ میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داده اند.
برخی دیگر نیز معتقدند بر اساس پروژه ها و در شهرهای مختلف، آورده هم متفاوت 
خواهد بود. به هر میزان که تراکم ســاختمانی و تعداد طبقات بیشتر باشد، آورده 
هم افزایش می یابد. ضمن آن که قیمت در شهرهای کوچک و بزرگ، کالن شهرها و 
شهرهای جدید متفاوت است. البته مسئوالن در وزارت راه و شهرسازی همواره اعالم 
کرده اند که این نرخ ها علی الحساب است و رقم نهایی بعد از اتمام پروژه ها مشخص 
می شود.از طرفی هم گفته شده است که دولت با ایجاد صندوق ملی مسکن سعی 
در جبران بخش عمده ای از هزینه های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن دارد. 
به این ترتیب با ایجاد این صندوق عمال مــردم نباید چندان نگران هزینه های این 
بخش باشند.بهروز قاسمی، کارشناس و فعال بازار مسکن در گفت وگو با ایمنا اظهار 
می کند: به هیچ عنوان نمی توان اکنون رقمی را برای ساخت هر متر از مسکن های 
طرح نهضت ملی مطرح کرد. چون این موارد بر اساس نرخ تورم و قیمت مصالح 
ساختمانی سنجیده می شــود.وی تصریح می کند: زمانی که قیمت هیچ کدام از 
مصالح ساختمانی مشخص نیست و هر روز احتمال گران شدن یکی از آن ها وجود 
دارد و از طرفی هزینه های دیگر به ویژه دستمزدها گران شده است چگونه می توان 
قیمت ساخت یک واحد را پیش بینی کرد؟ قطعا آنچه هم گفته می شود تخمین 
است و نمی توان به آن اعتماد کرد.این کارشناس می گوید: اگر سخن از تخمین باشد 
با توجه به تورم موجود، می توان قیمت یک واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی را حدود ۸۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد برآورد کرد؛ اما هیچ قطعیتی در اعداد گفته شده وجود ندارد.

در اصفهان طرح نهضت ملی مسکن در چه مرحله ای قرار دارد؟
بر اساس گزارش های موجود، بیشترین واحدهایی که ساخت آن آغاز می شود با 
۱۵ هزار و ۳۲۰ واحد مربوط به شهر جدید هشتگرد )مهستان( است. در فوالدشهر 
اصفهان ۱۴ هزار و ۷۵۰ و در شهر جدید گلبهار خراسان رضوی نیز ۱۰ هزار و ۸۲۹ واحد 
ساخته می شود. در شــهر جدید پردیس و پرند عملیات اجرایی ساخت ۲,۵۰۰ و 
۴,۴۹۷ واحد آغاز می شود. سهم دو شهر جدید اندیشه )تهران( و تابناک استان 
فارس از ساخت واحدها در این مرحله صفر است. همچنین در شهر جدید سهند 
۹,۲۵۱ واحد، بهارستان ۶,۶۵۶ واحد، صدرا ۷,۱۱۲ واحد، مهاجران پنج هزار و ایوانکی 

چهار هزار واحد ساخته خواهد شد.
بر این اساس اصفهان جزو مراکزی است که بیشترین تعداد مسکن های نهضت 
ملی را به خود اختصاص می دهد.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی 
استان اصفهان با اشــاره به ثبت نام ۴۲۰ هزارنفری مردم اســتان اصفهان برای 

بهره مندی از نهضت مســکن ملی اظهار می کند: تاکنون بیــش از ۱۴۲ هزار نفر از 
شــرایط اولیه برخوردار بوده اند و بالغ بر ۲۹ هزار نفر نیز تایید نهایی شدند. مهلت 
ثبت نام متقاضیان مسکن نهضت ملی به اتمام رســیده است و فعال فقط امکان 
ویرایش اطالعات موجود دارد.وی اضافه می کند: اکنون در مرحله پاالیش اطالعات 
قرار گرفته ایم، این چنین که بررســی فرم»ج« آغاز شده است. این فرم به مفهوم 
نداشتن سابقه مالکیت فرد متقاضی یا استفاده وی از تسهیالت دولتی مسکن 
است که یکی از شرایط الزم برای بهره مندی از مسکن نهضت ملی محسوب می شود 
و در این راستا از سه ارگان بانک مسکن، اداره ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی 

استعالم صورت می گیرد که این سه استعالم در حال انجام است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، چنانچه متقاضی در گذشته از 
تسهیالت بانک مسکن استفاده نکرده باشد یا مالکیت شخصی و دولتی نداشته 
باشد، فرم»ج« وی سبز می شود. همچنین اگر قبال از تسهیالت زمین دولتی، منازل 

مسکونی یا مسکن مهر استفاده کرده باشد فرم »ج« وی قرمز می شود.
قاری قرآن می گوید: در کل سرپرست خانوارهایی که از تاریخ یکم فروردین ۱۳۸۴ 
فاقد زمین مسکونی هستند و از بیست ودوم بهمن ۱۳۵۷ از هیچ تسهیالت دولتی 
مانند زمین و مسکن استفاده نکرده اند، فرم »ج« ســبزرنگ خواهند داشت. تا 
زمانی که پاالیش به طور کامل انجام نگیرد تصمیمات جدیدی نمی توان اتخاذ کرد.

وی بابیان اینکه اصفهان رتبه دوم کشوری را در درخواست نهضت ملی مسکن داشته 
است، می گوید: بیشترین ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان 
در سه شهر بهارستان، شاهین شهر و فوالدشهر بوده است. در تعدادی از شهرهای 

استان عملیات اجرایی شروع و فونداسیون، اسکلت و سقف در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در رابطه با استحکام و میزان مقاومت این 
ساختمان ها اظهار می کند: تمام موارد مربوط به استحکام یک ساختمان از مقاومت 
در برابر زلزله گرفته تا عمر مفید ساختمان همگی لحاظ شده است. همچنین تمام 
عملیات اجرایی ایــن واحدهای نهضت ملی تحت نظارت ناظران و کارشناســان 
متبحر و با بیمه کیفیت انجام می گیرد.قاری قرآن در پاسخ به این پرسش که قیمت 
تمام شده هر متر از مسکن های نهضت ملی برای متقاضیان چقدر تمام می شود 
می گوید: در شرایط مختلف قیمت ها هم متفاوت است به عالوه اینکه به مواردی 
چون تورم، نرخ مصالح ساختمانی و تصمیم گیری وزارت صمت بازمی گردد. اکنون 

نمی توان قیمت مشخصی را اعالم کرد.

فرم »ج« چه افرادی قرمز می شود؟
حسن کحال زاده، مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار 
می کند: در ثبت نام نهضت ملی مســکن و تکمیل اطالعات فرم »ج«، اطالعات 
افراد در بانک مسکن، اداره ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی استان ها پایش 
می شــود. وی اضافه می کند: اگر افراد به هر نحوی در گذشته از تسهیالت بانک 
مسکن استفاده کرده باشند، این بانک فرم »ج« فرد را قرمز می کند؛ همچنین اگر 
فردی مالکیت شخصی یا دولتی داشته باشد فرم »ج« وی توسط اداره ثبت اسناد 
قرمز می شود.مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان می گوید: 
اگر فردی پیش از این مسکن مهر دریافت کرده یا از تسهیالت زمین دولتی با هر 
متراژی استفاده کرده یا منازل سازمانی به آنها واگذار شــده باشد، اداره کل راه و 

شهرسازی فرم »ج« آن ها را در سیستم قرمز خواهد کرد.
کحال زاده خاطرنشــان می کند: براســاس ماده )۱( آیین نامــه اجرایی قانون 
ساماندهی عرضه و تامین مسکن، افرادی که سرپرست خانوار بوده اند و از تاریخ 
یکم فروردین ۱۳۸۴ فاقد زمین مسکونی هستند یا افرادی که از بیست ودوم بهمن 
۱۳۵۷ از امکانات هیچ یک از نهادهای عمومی دولتی شامل زمین، واحد مسکونی 

و یارانه خرید استفاده نکرده باشند، فرم »ج« آن ها سبز خواهد شد.
وی تصریح می کند: بسیاری از مردم از علل و جزییات فرم »ج« سبز و قرمز اطالع 
ندارند. در نهضت ملی عالوه بر موارد گفته شده اگر فرد مالکیت شخصی نیز داشته 
باشد در نهضت ملی فرم »ج« وی قرمز می شود. برای ثبت نام نهضت ملی حتما 
باید فرم »ج« توسط ارگان هایی که گفته شد، تایید و سبز شود تا فرد وارد فرآیند 

ساخت این طرح شود.

 تسهیالت منعقد شده نهضت ملی مسکن در استان بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد 
ریال بوده است

حسن نوروزی، مدیر شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان ضمن ارائه آخرین 
وضعیت تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن استان اظهار می کند: تاکنون تعداد 
۱۰,۵۶۰ نفر از متقاضیان در طرح نهضت ملی مســکن در بانک مســکن پذیرفته 
شده اند. همچنین در این خصوص تعداد ۵,۴۲۸ عقد قرارداد صورت گرفته است.

وی اضافه می کند: از نظر عملکرد شهرهای خمینی شــهر، شاهین شهر، کاشان، 
شهرضا و دو شهر جدید بهارستان و فوالدشهر جزو شش رتبه برتر استان محسوب 
می شوند.مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان با اشاره به اینکه میزان آورده 
متقاضیان حدود ۷,۳۰۰ میلیارد ریال و تسهیالت منعقده نهضت ملی مسکن بالغ 
بر ۲۲ هزار میلیارد ریال بوده است، خاطرنشان می کند: با هدف تسریع در اجرای 
پروژه ها و عدم جلوگیری از پیشــرفت فیزیکی، بانک مســکن استان نزدیک به 
شش هزار میلیارد ریال از آورده متقاضیان را آزادسازی و شش هزار میلیارد ریال 
 نیز از محل تسهیالت منعقد شده به حساب سازندگان واریز کرده است.نوروزی

 تصریح می کنــد: در بخــش خودمالکان نیــز ۱۱,۳۰۰ واحد به بانــک معرفی و 
 پذیرش شــده اســت که اغلب آنها در حال انعقاد قرارداد و طی فرآیند پرداخت 

تسهیالت هستند.

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان؛

قیمت واحدها در هاله ای از ابهام!

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان علت پس 
زدگی فاضالب در محــدوده زندان مرکزی اصفهان را بــی توجهی پیمانکار 
شــهرداری اصفهان به هشــدارهای اعالم شده دانســت و گفت: به زودی 
گرفتگی خط اصلی انتقــال فاضالب در ابتدای بزرگــراه ذوب آهن برطرف 

می شود.
امیر حسین حکمتیان در حاشیه بازدید میدانی از محل حادثه ایجاد شده در 
خط انتقال فاضالب ابتدای بزرگراه ذوب آهن با قطر ۶۰۰ میلی متر  اظهار کرد:  
پس زدگی فاضالب در محل ایستگاه بی آر تی مقابل زندان مرکزی اصفهان، 
روز شــنبه هفتم خردادماه جاری به مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان 
اصفهان گزارش شــد که بالفاصله گروه های امداد و حوادث این شرکت به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: پس از بررسی های میدانی انجام شــده مشخص شد پیمانکار 

شــهرداری اصفهان که در حال احداث پل اندیشــه در ابتدای بزرگراه ذوب 
آهن است، به ســه منهول فاضالب در این محدوده آســیب رسانده که این 
آسیب موجب ورود نخاله و مصالح ســاختمانی و گرفتگی شدید این خط 

شده است.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه شــبکه فاضــالب آبفــای اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: تا کنــون دو منهــول فاضــالب در این محل 
بازگشــایی شــده اســت و بازگشــایی یک منهــول دیگــر نیــز در حال 
 انجام اســت که انتظــار داریم ایــن خط انتقال بــه طور کامل بازگشــایی

 شود.
وی تاکید کرد: این حادثه در حالی به وقوع پیوسته است که بارها به پیمانکار 
شــهرداری جهت هماهنگی الزم با شرکت آبفای اســتان اصفهان در زمان 

نزدیک شدن به تاسیسات فاضالب هشدار داده شده بود.

سرپرست آبفای استان اصفهان بر لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب پایدار 
برای گذر بدون دغدغه از تابستان سال جاری تاکیدکرد.ناصر اکبری که در نخستین 
نشست شورای مدیران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ سخن 
می گفت، افزود: همه مدیران شرکت باید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح 
منابع، راهبرد تامین آب شرب پایدار در ۱۰۰ شهر و ۹۴۸ روستای تحت پوشش را 
در فصل تابستان تدوین کنند.وی، عدالت در توزیع آب را سرلوحه کار آبفای استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: تمام تاسیسات ذخیره، انتقال و توزیع آب به ویژه در 
شهر های باقی مانده و سپس در روستاها باید به سامانه تله متری مجهز شوند 

تا موضوع تامین و توزیع آب با دقت بیشــتری مدیریت شود.سرپرست آبفای 
استان اصفهان بر تجهیز تاسیسات آبی به دیزل ژنراتور تاکید کرد و افزود: با توجه به 
احتمال قطع برق در فصل تابستان، مدیران آبفای مناطق خودگردان باید در اسرع 
وقت نسبت به تجهیز و راه اندازی دیزل ژنراتورهای مورد نیاز اقدام کرده تا وقفه ای 
در فرآیند تامین و توزیع آب مشترکین در روزهای گرم سال به وجود نیاید. وی در 
پایان از مدیران آبفای مناطق خودگردان خواست نسبت به تجهیز و تامین لوازم 
مورد نیاز گروه های رســیدگی به حوادث آب و فاضالب اقدام کرده و در خصوص 
برگزاری مانور شیرآالت و کاهش زمان تعمیرات برنامه ریزی الزم را به عمل آورند. 

مدیر یک شــرکت دانش بنیان گفت: امــروز صنعت فوالد کشــور با حضور در 
بازارهای جهانی توانمندی خود را به منصه ظهور رسانده و در این مسیر، حمایت از 
شرکت های دانش بنیان سبب شد تا شکست تحریم ها کلید بخورد.صادقی نژاد 
در حاشیه رویداد »عصر امید«در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: حضور 
شــرکت های فوالدســازی ازجمله فوالد مبارکه در این رویداد، به منزله وجود 
پشتوانه ای برای همکاری با شــرکت های استار ت اپی و دانش بنیان محسوب 
می شــود.وی افزود: امروز فوالد مبارکه در این صنعت حــرف اول را می زند و 
فرصت تحریم ها این امکان را می دهد تا فوالدســازان کشور بیشتر به ساخت 
داخل رجوع داشته باشند.مدیر شــرکت دانش بنیان گفت: براساس آمارهای 
موجود، کشورمان یکی از ۱۰ فوالدساز برتر دنیا به حساب می آید، حال اگر این 
توانمندی با تکیه بر شرکت های دانش بنیان شکل بگیرد و داخلی سازی حرف 
اصلی را داشته باشــد، بیش از پیش قابلیت کشــور در این بخش خودنمایی 
خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: شکل گیری شرکت های دانش بنیان در کشور 
عمری بیش از یک دهه دارد و هنوز در مقدمه این مسیر دشوار قرار داریم؛ در حال 
حاضر دست یابی به افق های دوردست از اندیشه های شرکت های دانش بنیان 
اســت اما با ضعف توانایی مالی این شــرکت ها، رســیدن به اهداف، دشوار و 
دست نیافتنی به نظر می رسد، بنابراین صندوق های حمایتی در این بخش نقش 

کلیدی خواهند داشت.به گفته این مدیر مسئول، فوالد مبارکه نزدیک به ۴ دهه 
از عمر فعالیت خود از زمان ساخت تاکنون را پشت سرگذارده و تجربیات زیادی 
از مرحله ساخت تا بهره برداری دارد، اکنون این بستر تبادل اطالعات مهیاست 
اما باید شرکت های دانش بنیان را باور کرد.وی، خواستار ارتباطات فوالدسازان 
با شرکت های دانش بنیان شد و طرح خواسته ها و نیازهایشان، به منظور تامین 

و پاسخگویی به آن ها از سوی شرکت های داخلی شد.

معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان:

 بی توجهی پیمانکار شهرداری موجب تخریب 3 حوضچه

 و پس زدگی فاضالب در بزرگراه ذوب آهن شد

مدیر یک شرکت دانش بنیان:

حمایت فوالد مبارکه از شرکت های داخلی منجر به شکست تحریم ها شد

سرپرست آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان
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