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سودان، اعضای اخوان المسلمین را به مصر تحویل داد
 اخوان المسلمین اعالم کرد که ســودان ۲۱ تن از اعضای فراری و مقیم این گروه در کشورش را به 
مصر تحویل داده است.به گزارش العربیه، این افراد که شــامل زن و فرزندان اعضای گروه اخوان 
المسلمین نیز می شود، به دستگاه امنیتی مصر تحویل داده شدند.هیثم ابوخلیل از اعضای ارشد 
و اطالع رسانی اخوان المسلمین اعالم کرده است که سودان افرادی چون عصام عبدالمجید دیاب 
سید، اکرم عبدالبدیع احمد محمود،  محمد ابراهیم، ومنی سعید جاد ا...،  یوسف محمد ابراهیم و 
 ابراهیم محمد ابراهیم را به دستگاه امنیتی مصر تحویل داده است.در ماه مارس گذشته نیز ابوخلیل 
فاش کرد که وضاح هشام نورالدین عبدا... )۳۳ ســاله( که ۲ سال در سودان اقامت داشته است، 
طی مراجعه به امور اتباع بیگانه در سودان ناپدید شده است.بر این اساس نورالدین عبدا... پس از 
دریافت ویزای ترکیه برای خود و فرزندانش، زمانی که به امور اتباع بیگانه سودان مراجعه می کند، 
دستگیر و ناپدید می شود.ابوخلیل اعالم کرده اســت که بیم آن دارد که حادثه ای که براس حسام 
سالم، موسسه جنبشی به همین نام روی داده و مقامات مصری وی را در فرودگاه »االقصر«)واقع 
در استان اسوان در شرق مصر( و پیش از عزیمت به ترکیه بازداشت کرده اند، برای نورالدین عبدا... 

نیز رخ داده باشد.

تظاهرات مجدد مخالفان دولت ارمنستان 
اعتراضات علیه دولت ارمنستان و درخواست ها برای استعفای نخست وزیر این کشور بار دیگر در 
ایروان برگزار شد.معترضان به دولت ارمنســتان و مخالفان »نیکول پاشینیان« نخست وزیر این 
کشور، بار دیگر به تظاهرات در ایروان پرداختند.خبرنگار شبکه »ریانووستی« از ایروان گزارش داد: 
»راهپیمایی مخالفان، با درخواست استعفای پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان در مرکز ایروان 
برگزار شد«.قبل از راهپیمایی، تجمعی در میدان فرانسه برگزار شد و سپس ستونی از معترضان در 
امتداد خیابان باغرامیان، جایی که ساختمان های پارلمان و مقر ریاست جمهوری در آن قرار دارد، 
حرکت کردند.حدود دو ماه است که از آغاز اعتراضات گسترده در ارمنستان برای استعفای پاشینیان 
می گذرد. مخالفان وی بر این باورند که پاشینیان تالش می کند در تعیین مرز ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان امتیازات جدیدی به باکو بدهد و اعالم می کنند که قصــد دارند جلوی برنامه های او را 
بگیرند.پیش از این، مخالفان دولت پاشینیان همزمان با برگزاری نشست شورای وزیران سازمان 
پیمان امنیت جمعی در مقر ریاست جمهوری ارمنستان، به تظاهرات مقابل این ساختمان پرداختند.

 پیش نویس قطعنامه ضد صهیونیستی روسیه در
 شورای امنیت

منابع خبری از تهیه پیش نویس قطعنامه ای توسط روســیه علیه حمالت رژیم صهیونیستی به 
سوریه و فرودگاه دمشق برای ارائه به شورای امنیت خبر دادند.وبسایت عرب ۴۸ به نقل از شبکه 
عبری زبان »کان«اعالم کرد که روســیه درحال تهیه یک پیش نویس قطعنامه ضد صهیونیستی 
برای ارائه به شورای امنیت اســت.طبق این گزارش، روسیه این تصمیم را درپی حمله اخیر رژیم 
صهیونیستی به فرودگاه بین المللی دمشــق و ازکار افتادن این فرودگاه درپی حمله اتخاذ کرده 
است.در پیش نویس تهیه شده توسط روسیه آمده است: این حمله به شکلی انجام شد که قوانین 
بین المللی و حاکمیت سوریه را نقض کرده و ثبات این کشور را تضعیف می کند و به همین دلیل، 
مســئولین انجام این حمله باید پاسخگو باشــند؛ چراکه این اقدام به طور آشکار به میزان کمک 
بشردوستانه به سوریه آسیب زد.مقامات ارشــد رژیم صهیونیستی نیز در این باره تایید کردند که 
روســیه از قبل در حال تهیه پیش نویس چنین قطعنامه ای بوده اســت.این مقامات همچنین 
اظهار کردند: اما روسیه شــانس زیادی برای دریافت حمایت )در شــورای امنیت( ندارد.رژیم 
صهیونیستی بامداد جمعه ۲۰ خرداد فرودگاه بین المللی دمشق را هدف حمالت خود قرار داد که 

منجر به تعویق پروازهای آن شد.

از جلسات محرمانه تا سفرهای هماهنگی؛

 حکام منطقه در آستانه سفر »بایدن« به تکاپو افتادند
در آستانه سفر رییس جمهوری آمریکا به منطقه، تل آویو و حکام عرب منطقه 
به تکاپو افتاده اند و برخی منابع خبری از جلسات محرمانه درباره این سفر 
خبر می دهند. اکنون اما این سوال مطرح است که این همه تکاپو و تقالی 
صهیونیست ها برای ائتالف با حکام سازشکار برای چیست؟یک مسئول 
سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته اســت که »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی پیش از سفر بایدن به منطقه قرار است این هفته سفری دوره ای به 
کشورهای مصر، اردن و ترکیه انجام دهد.ولیعهد سعودی سفر دوره ای خود 
را از مصر آغاز می کند و سپس به اردن و از آنجا به ترکیه می رود.بن سلمان 
در سفر دوره ای خود درباره مسائل منطقه و بین المللی بحث و تبادل نظر و 
چند توافق نامه سرمایه گذاری و اقتصادی در بخش انرژی امضا خواهد کرد.

چالش »بن سلمان در اردن«
به نوشته بخش عربی شبکه تلویزیونی »سی.ان.ان«، سفر بن سلمان 
به اردن یک سال بعد از وقوع موضوعی که در رسانه های اردن به »پرونده 
فتنه« مشهور شده است، صورت خواهد گرفت. برخی گزارش ها حاکی 
اســت که یکی از عامالن این پرونده ارتباط نزدیکی با بن سلمان داشته 
است.شاهزاده »حمزه بن الحسین« برادر ناتنی شاه اردن اواخر فروردین 
ســال ۱۴۰۰ به همراه ۲۰ نفر دیگر از مقام های امنیتی این کشور به اتهام 
کودتا دستگیر و حبس خانگی شد  .عبدا... دوم ،شاه اردن ۳۰ اردیبهشت 
سال ۱۴۰۱ در بیانیه ای طوالنی از حصر خانگی برادرش شاهزاده حمزه بن 
حسین خبر داد.شاه اردن مدعی شده که شاهزاده حمزه همچنان درصدد 
بحران آفرینی به همان شیوه ای است که سال گذشته به همراه رییس 

ستاد مشترک ارتش انجام داد.

بن سلمان و اردوغان و یک پرونده جنایت
مقصد بعدی بن ســلمان آنکارا خواهد بود. آنچه سفر ولیعهد سعودی به 
ترکیه را از اهمیت برخوردار کرده، این اســت که این سفر در سایه جنایت 
فجیع تکه تکه کردن »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری عربستان در اســتانبول ترکیه صورت می گیرد. این جنایت 
باعث تیرگی شــدید روابط بین آنکارا و ریاض شــد اما در نهایت، »رجب 
طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه با بستن پرونده و تحویل دادن آن به 
مقامات سعودی، سفری به ریاض داشت و با زیرپا گذاشتن احقاق عدالت 

در خصوص این پرونده، با بن سلمان برای عادی سازی روابط دیدار کرد.

نشست های محرمانه با صهیونیست ها 
در کنار سفرها و دیدارهای علنی رهبران عرب جهت هماهنگی سفر بایدن 

به منطقه، اما گویا دیدارها و مالقات های محرمانه ای هم برگزار شــده 
است، به طوری که برخی منابع سعودی در گفت وگو با پایگاه »سعودی 
لیکس« گفته اند که بیش از پنج نشســت محرمانه در عربســتان در 
ارتباط با سفر بایدن به منطقه برگزار شــده است.به گفته این منابع، در 
این نشست ها مســئوالن وزارت  جنگ و مسئوالن امنیتی و اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی با بن سلمان و مســئوالن نزدیک به او دیدار داشته 
اند.درز این خبر در ادامه گزارش های رسانه ای از تالش دولت آمریکا 
برای عادی ســازی روابط بین رژیم صهیونیستی و حکومت عربستان 

صورت می گیرد.

بایدن از منطقه چه می خواهد؟
دولت بایدن در تالش برای توافق و عادی ســازی روابط عربســتان و 
رژیم صهیونیستی اســت؛ موضوعی که در ماه گذشــته میالدی برای 
نخســتین بار تارنمای »اکســیوس« از آن پرده برداشت و رسانه های 
رژیم صهیونیســتی نیز به تازگی گزارش های بسیاری درباره تحول در 
روابط عربســتان و این رژیم منتشــر می کنند.  وزیر حمل و نقل رژیم 
صهیونیستی ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ گفت که اقدامات برای پرواز هواپیماهای 
این رژیم بر فراز عربستان به عنوان بخشــی از فرآیند سازش و عادی 

سازی روابط با ریاض در جریان است.برپایه این گزارش، حریم هوایی 
عربســتان در حال حاضر تنها به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی 
برای پرواز به امارات و بحرین به عنوان بخشی از قرارداد سازش ابراهیم 
باز است و شرکت هواپیمایی هندی »ایر ایندیا« نیز مجوز ویژه ای برای 
پرواز از حریم هوایی عربستان در طول پروازهای بین هند و فلسطین 
اشغالی دارد.با این حال اکثر تحلیلگران معتقدند، تالش صهیونیست 
ها برای عادی ســازی روابط با برخی حکام سازشکار منطقه اساسا از 
ضعف و ناتوانی آنها در برابر محور مقاومت در منطقه نشــأت می گیرد، 
زیرا به خوبی می دانند که نمــی توانند در چند جبهه بــه طور همزمان 
مقابله کنند و در صورت وقوع چنین امری، یقینا با شکســت و ناکامی 
روبه رو خواهد شــد. با درک این ضعف و ناتوانی است که آنها به دنبال 
عادی سازی روابط و شبکه سازی با برخی حکام سازشکار عرب منطقه 
هستند.به گفته این تحلیلگران، اگر رژیم صهیونیستی می دانست که 
به تنهایی قادر به نبرد با محور مقاومت و پیروزی در آن است، یک دقیقه 
درنگ نمی کرد اما در سایه درک ناتوانی خود از این امر، به دنبال ائتالف 
با برخی رژیم های عربی اســت. اما تل آویو در عین حال هم می داند 
که با رژیم های عربی در منطقه خلیج فارس ائتالف می کند که بنیانی 

سست دارند و شکننده هستند.

رییس کمیسیون مشــترک طرح جوانی جمعیت 
و حمایــت از خانــواده درباره توصیــه اش درباره 
»ازدواج بین المللی« توضیحاتی ارائه داد و توپ 
را در زمین رسانه ها انداخت و گفت: به نوبه خودم 
از بانوانی که ممکن اســت از تقطیع صحبت های 
من در رسانه ها آزرده شــده باشند، از طرف رسانه 
ها عذرخواهــی می کنم.امیرحســین بانکی پور ، 
در تذکری در واکنــش به اعتــراض نمایندگان به 
صحبت هایش درباره »ازدواج بین المللی« گفت: 
جز انسان های بزرگوار  کسی حرمت زن را رعایت 
نمی کند و جز انســان های پست کســی به زنان 
اهانت نمی کند.وی افزود: برادر بزرگواری در خالل 
صحبت هایش تذکری به ما داد. همه ما مجلسی 
ها می دانیم رسانه های معاند سخنان به خصوص 

ســخنان نمایندگان را تقطیع می کنند و به تخریب 
مجلس می پردازند. نماینده اصفهان با اشــاره به 
صحبت هایــش گفت: صبحت هــای من در یک 
محیط علمی و آکادمیک بود آن جا ضمن تحلیل 
آماری، تاکید کردم که بحث رســانه ای نیســت و 
مربوط به حوزه نظری و صاحب نظران است. وی 
افزود: بحث دیگر کــه در آن محیط علمی صحبت 
کردم این بود که مراجعاتی داشتیم از خانم هایی 
که با برخی از اندیشــمندان خارج از کشور ازدواج 
کرده بودند ؛اما شناسنامه ایرانی به فرزندان شان 
داده نشده با اینکه مجلس از سال ها پیش قانونی 
در این باره تصویب کرده  بود  در آن جا تاکید شــد 
که مشکل قانونی نداریم و نباید مانع شویم. وقتی 
اندیشــمندانی داریم که از نظر اخالقی و اعتقادی 

با فرهنگ ما جور هســتند و به انقــالب ما عالقه 
مند هســتند و با یک بانوی ایرانــی ازدواج کردند 
ما نباید شــرایط ر ا برای آنها  ســخت کنیم.بانکی 
پور گفت: در آن محفل علمــی تاکید کردم که این 
بحث بیشتر تحلیل آماری است. اما صحبت هایم 
را تقطیع کرده و جــو منفی ایجاد کردنــد. به نوبه 
خودم از بانوانی که ممکن اســت این تقطیع ذهن 
آنها را آزرده کرده باشد از طرف آن رسانه های غلط 

عذرخواهی می کنم. 

توضیحات بانکی پور درباره توصیه اش پیرامون »ازدواج بین المللی«:

پوزش خواهی از طرف رسانه ها

نماینده مجلس یازدهم:

 قرار است تغییر وزرا بدون استیضاح انجام شود
نماینده مجلس یازدهم از تشکیل کارگروه حکمیت بین دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره وزرا خبر داد و گفت: این کارگروه نوعی »کارگروه درون حزبی« 
است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا 
جمع بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.احمد علیرضابیگی درباره استعفای حجت عبدالملکی ، وزیر کار دولت سیزدهم اظهار کرد: بین دولت و مجلس 
کارگروهی متشکل از اعضای دو طرف تشکیل شــده که این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی که درباره آن ها عالمت سوال یا ابهامات 
جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود  دارد را بر عهده دارد.وی ادامه داد: مقرر شده اســت که اگر در این کارگروه درخواست های نمایندگان برای استیضاح 
وزیری مورد بررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد ، دولت بر اساس این نظر عمل کرده و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتماال عدم 
رای اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشود و زمان مجلس و دولت نیز برای 
این امر گرفته نشود.این نماینده مجلس با بیان این که » این کارگروه اعالم نشده بین دولت و مجلس برای ارزیابی از عملکرد وزرای دولت تشکیل شده است« 
تصریح کرد: به نظر می رسد استعفای آقای عبدالملکی نیز بر همین اساس بوده و تا جایی که من می دانم ، استنباط می کنم که بر اساس جمع بندی این کارگروه 

درباره آقای عبدالملکی تصمیم نهایی دولت برای استعفای ایشان اجرایی شد.

چهره روز

بهار روابط تهران با همسایگان دور و نزدیک؛

»توکایف« مورد استقبال رسمی »رییسی« قرار گرفت
آیین استقبال رسمی رییس  جمهور کشورمان از »قاسم ژومارت توکایف« رییس جمهور قزاقستان، 
در مجموعه فرهنگی - تاریخی ســعدآباد برگزار شد. همزمان با ســفر توکایف به ایران، نخستین 
قطار کریدور جدید ریلی KITI )قزاقســتان - ترکمنســتان - ایران- ترکیه( وارد ایستگاه راه آهن 
تهران شد.مراسم استقبال رسمی »سید ابراهیم رییســی« از رییس  جمهور قزاقستان با نواختن 
سرود ملی دو کشور همراه شد. قاسم ژومارت توکایف، رییس جمهور قزاقستان پس از شرکت در 
بیست وپنجمین مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ در روسیه، با دعوت رسمی  رییسی در 
صدر هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد.در سفر همتای  رییسی به تهران قرار است نشست های دوجانبه 
در سطح عالی برگزار و تعدادی اسناد و تفاهم نامه بین دو دولت امضا شود.توکایف دومین رییس 
جمهوری قزاقستان پس از ۳۰ سال زمامداری »نورسلطان نظربایف« است.رییس جمهوری اسالمی 
ایران و همتای قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجالس همکاری های شانگهای در تاجیکستان 
با یکدیگر دیدار و گفت و کردند و دراین دیدار قرار شد تا همکاری های دو جانبه از جمله همکاری های 
ریلی افزایش یابد. بر این اساس پیش از ورود توکایف به تهران، نخستین قطار کریدور جدید ریلی 
KITI )قزاقستان - ترکمنســتان - ایران - ترکیه( وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. این قطار حامل 

۲۴ دستگاه واگن لبه کوتاه حامل ۴۸ کانتینر ۲۰ فوتی گوگرد به مقصد ترکیه و سپس اروپاست.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییسی؛

مصوبه دولت درباره »اجاره بها« به تایید سران سه  قوه رسید
مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر ســال تا ســقف ۲۵ درصد در تهران 
و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشــور در نشست شــورای عالی هماهنگی اقتصادی تایید شد و 
مقررات الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.نشست 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه به ریاست  »ســید ابراهیم رییسی« برگزار شد 
و موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مورد بررســی اعضا قرار گرفت.در جلســه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزیر راه وشهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.بر این 
اساس، سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر 
اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسالمی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد 
در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
قرار گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیســیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش 
تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررســی های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به 

جلسات آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.

 هشدار »قالیباف« به نمایندگان منفعل در 
رای گیری های مجلس

در جلسه علنی مجلس و در جریان رســیدگی به طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دیوان عدالت 
اداری، هنگام رای گیری درباره اصل ماده ۱۱ این طرح، رییس مجلس به عدم مشارکت همه نمایندگان 
در این رای گیری واکنش نشان داد.رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که لیست نمایندگی که 
در رای گیری های مجلس شرکت نمی کنند، تا پایان هفته اعالم خواهند شد.محمدباقر قالیباف با بیان 
اینکه »۵۵ نفر از همکاران در این رای گیری شرکت نکردند«، خاطرنشان کرد: چون پیش تر نیز در این 

زمینه تذکر داده بودیم، لیست کسانی که در رای گیری شرکت نمی کند در پایان هفته اعالم می شود.

کافه سیاست

وزیر خارجه امارات: 

به هیچ طرفی اجازه 
نمی دهیم از خاک ما 

اقدامات مخرب انجام دهد
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران در گفت وگــو با »شــیخ عبدا...بن 
زاید« وزیر امــور خارجه امــارات متحده 
عربی در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه 
ای و بین المللی بــه گفت وگو و تبادل نظر 
پرداخــت. وزیر امور خارجه ایــران در این 
گفت وگو با اشاره به اولویت همسایگان در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر 
افزایش دیدار و رایزنی های دوجانبه میان 
مقامات دو کشــور تاکید و آن را زمینه ساز 
توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور 

ارزیابی کرد .
امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اســالمی 
ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت برای 
همسایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور 

بیگانگان را مخل امنیت منطقه می داند.
وزیــر امــور خارجه ایــران، حضــور رژیم 
اشــغالگر قدس در منطقــه را موجب بی 
ثباتی و ناامنــی و عامل ترور و خراب کاری 

در کل منطقه دانست.
شــیخ عبدا... بن زاید آل نهیان، وزیر امور 
خارجه امارات نیز در این گفت وگوی تلفنی، 
با اشــاره به منافع مشــترک دو کشور در 
توســعه روابط فی مابیــن، از رایزنی های 
منظم مقامات ایرانی و اماراتی اســتقبال 

کرد.
شــیخ عبدا... تاکید کرد: امــارات متحده 
عربی به هیچ طرفی اجازه اقدامات مخرب 
از خاک خود علیه کشــورهای همســایه 
امارات را نخواهد داد و امنیت همسایگان 
را همیشــه مد نظر خواهد داشت.طرفین 
بر تــداوم تمــاس هــا و رایزنــی بین دو 
کشــور تاکید و هم چنین آخرین وضعیت 
گفت وگو بــرای رفــع تحریم هــا را مورد 
رایزنی قرار دادند.بر اســاس این گزارش 
امیرعبداللهیان از همتای اماراتی خود برای 

سفر به تهران دعوت کرد.

بین الملل
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مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان:

6 هزار واحد مسکونی نهضت ملی بنیاد ساز اصفهان 
بهره برداری می شود 

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان با اشاره به اینکه از ۶ هزار واحد مسکونی نهضت ملی بنیاد سال در 
سال آینده در استان بهره برداری می شــود از احداث بیش از ۶۵ هزار واحد مسکونی روستایی در 
استان اصفهان خبر داد.غالمحسین خانی، بخشــی از عملکرد بنیاد را در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن، سنددار کردن واحدهای مسکونی روستایی و همچنین اجرای طرح بهسازی و بازسازی 
محیط روستایی اعالم کرد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت: بنیاد در 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان ۴ هزار و ۴۳۱ واحد در قالب ۱۱ پروژه در ۶ شهر در دست 
ساخت دارد که ۲ هزار و ۷۷۶ واحد با ۱۳ درصد پیشــرفت فیزیکی در دست انجام است و یکهزار 
و ۵۲۵ درحال اخذ پروانه ساخت است.مدیرکل بنیاد مســکن اصفهان در خصوص صدور اسناد 
مالکیت واحد های مسکونی در روستا ها و شهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت گفت: در مجموع ۲۶۰ 
هزار و ۹۴۵ جلد سند برای واحد های مسکونی روستایی فاقد سند و همچنین شهری کوچک صادر 
شده که از این تعداد ۱۹۸ هزار و ۸۰۹ واحد اســناد مالکیت روستایی و ۶۲ هزار و ۱۳۶ واحد اسناد 
مالکیت در شهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.به گفته خانی، هم اکنون ۹۳۵ روستای باالی 
۲۰ خانوار در استان اصفهان وجود دارد که ۱۰۰ درصد روستا ها دارای طرح هادی هستند و بازنگری 
طرح هادی برای ۵۸۱ روستا انجام شده و در برنامه ســال جاری بازنگری طرح هادی روستایی 

۱۴۵ روستا در دست انجام است.

مدیرکل گمرکات استان:

قانون طالی برگشتی و فرش دستباف اصالح شود
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بر اساس قانون، برگشت فرش دستباف و طالی صادراتی 
پس از صادرات تنها به صورت عین کاال امکان پذیر است. پیشنهاد داده شده است که برگشت طال یا 
فرش دستباف تنها با احراز ایرانی بودن آن توسط صمت، گمرک و اتحادیه و بر مبنای میزان طالی 
صادر شده انجام شود.رسول کوهستانی اظهار کرد: مشکالت صادرکنندگان طال به ویژه برگشت طال 
طی دو سال گذشته چندین بار احصا شده و برای طرح در جلسه سران سه قوه یا اصالح مقررات، به 
معاون اول رییس جمهور منعکس شده است که امیدواریم این مشکالت به زودی حل و رفع شود.

وی افزود: بر اساس قانون برگشت فرش دستباف و طالی صادراتی پس از صادرات تنها به صورت 
عین کاال امکان پذیر است. با توجه به این نکته که هنگام برگشت، احتمال اینکه عین کاال برگشت 
داده نشود وجود دارد و از سوی دیگر به هر حال کاالی برگشــتی ایرانی است، پیشنهاد داده شده 
است برگشت طال یا فرش دســتباف تنها با احراز ایرانی بودن آن توسط سه مرجه صمت، گمرک و 
اتحادیه و بر مبنای میزان طالی صادر شده به کشور بازگردد.مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: 
ورود شمش طال به کشور آزاد اســت و هیچ مانعی برای واردات آن وجود ندارد. تشریفات گمرکی 

الزم برای واردات این محصول نیز در حداکثر ۴۸ ساعت انجام می شود. 

صادرات 100 هزارتن سبزی و صیفی به آن سوی مرزها
استان اصفهان درتولید فلفل دلمه ای جایگاه نخست کشور را از آن خود کرده است.مدیرامورباغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:از بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ هکتار کشت گلخانه ای ساالنه بیش از 
۳۱۰ هزارتن انواع فلفل دلمه ای، بادمجان، گوجه فرنگی و خیار برداشت می شود.احمدرضا رییس 
زاده افزود: ساالنه بیش از ۱۰۰ هزارتن محصوالت درجه یک سبزی وصیفی گلخانه ای از استان به 
کشور های حوزه خلیج فارس واوراسیا صادرمی شود که بیش از ۱۰۰ میلیون دالر ارز آوری دارد.وی 
گفت: پیش بینی می شود امسال از گلخانه های سبزی وصیفی حدود ۳۵۰ هزارتن انواع محصوالت 

برداشت شود.

اعتراضاتمالیاتیفعاالناقتصادیباارائهمستنداتواظهارنامهعادیباحضورمسئوالناتحادیههایصنفیاستانبررسیمیشود؛

غافلگیری مالیاتی

پریسا سعادت اعتراضات اصناف نسبت به وضع مالیات 
و میزان دریافتی از آنها همزمان با سراسر 
کشــور در اصفهان هم باال گرفته اســت .برخــی از بازاریان حتی طی 
روزهای اخیر در اعتراض به میزان مالیات دریافتی، کســب و کارهای 
خود را تعطیل کرده اند. ماجرا از آنجا شــروع شد که بر اساس قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰، اقالم واریــزی از طریق حســاب شــاپرک به 
دستگاه های پوز یا حســاب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری 
تلقی می شــود و ســازمان امور مالیاتی باید این واریزی ها را میزان 

فروش مؤدی در نظر بگیرد. 
امســال این اطالعات در اختیار ســازمان مالیاتی قرار گرفته و حاال 
بسیاری از اصناف تازه از ماجرا مطلع شده اند؛ اتفاقی که آنها را با یک 
غافلگیری بزرگ در میزان مالیات تعیین شــده روبه رو کرده اســت. 
بســیاری اعتراض کرده اند که برخی از تراکنش های ســنگین اصال 
مربوط به کســب و کار آنها نمی شــده  و برخی دیگر معتقدند میزان 
سود آنها به نسبت تراکم مالی و جابه جایی پول بسیار اندک است. به 
گفته  مدیر کل دفتر حسابرســی مالیاتی، از آنجایی که اصناف از این 
تغییر رویه اطالع نداشتند، همکاری های خوبی با آنها صورت گرفت و 
آستانه افزایش مالیات برای آنها در نظر گرفتیم. نسبت سود فعالیت 

اصناف را بســیار پایین آوردیم و در نتیحه این اقدامات از ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار صنف که می توانند از طریق تبصره ماده ۱۰۰، تکالیف مالیاتی 
خود را انجام دهنــد، مالیات یک میلیون و ۳۵۰ هــزار نفر از آنها بین 
صفر تا ۵ میلیون تومان است.   در همین زمینه مدیرکل امور مالیاتی 
اصفهان گفت: اعتراضات مالیاتی فعاالن اقتصادی با ارائه مستندات 
و اظهارنامه عــادی با حضور مســئوالن اتحادیه های صنفی اســتان 
اصفهان بررسی می شــود. عباس مزیکی افزود: نشست هایی برای 
بررســی دغدغه و نگرانی اصناف و فعاالن اقتصادی پیرامون مسائل 
مالیاتی و میزان پرداخت آنان با حضور نماینده اتحادیه صنفی برگزار 
و همراهی با آنان در صــورت رای و تعیین مقدار مالیات انجام خواهد 
شد.وی بیان کرد: مســتندات و دالیل قانونی آنان برای اثبات میزان 
درآمد و یا جابه جایی حساب ها در تعیین تلکیف مالیاتی مهم است 
که بر اساس توصیه های رییس جمهور و رییس سازمان امور مالیاتی 
به حداقلی ترین اسناد و مدارک استناد می شود.مدیرکل امور مالیاتی 
اصفهان ادامه داد: صاحبان مشاغل در صورت اعتراض به ناهمخوانی 
و غیرمتعارف بودن میزان مالیات خود می توانند با ارائه اسناد و مدارک 
به شعب امور مالیاتی در سراسر اســتان اصفهان از حقوق خود دفاع 
کنند.وی یادآورشد: دستورالعمل های حمایتی برای فعاالن اقتصادی 

از سوی سازمان امور مالیاتی به استان ها ابالغ شده تا همسو با توصیه 
رییس جمهور به گفته و اظهارات آنان اعتماد شود.مزیکی اضافه کرد: 
کســانی که به تبصره ۱۰۰ امور مالیاتی اعتراض دارنــد باید اظهارنامه 
عادی خود را تکمیل و برای بررسی تحویل ادارات امور مالیاتی بدهند 
تا اینکه وضع آنان بررسی شود.به گزارش ایرنا، مطابق حکم مقرر در 
تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی 
کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی را که میزان فروش کاال و 
خدمات ساالنه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده )۸۴( این 
قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع این قانون و ارائــه اظهارنامه مالیاتی معــاف کرده و مالیات 
مؤدیان مذکور را به صورت مقطــوع تعیین و وصول کند.در مواردی که 
مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات 
متعلق نسبت به مدت اشــتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این 
تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد 
مقرر نخواهد بود.بنا بر اعالم ســازمان امور مالیاتی، ســقف فروش 
کاال و خدمت مشــمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به ۱۰۰ 
برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم یعنی ۴۸ 

میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: منطقه خشک تاالب شور یکی از کانون های 
داخلی تولید ریزگرد در شهرستان گلپایگان و گلشهر 
است، برداشت های بی رویه منابع آبی از سفره های 
زیرزمینی و بهره برداری مازاد از چاه ها باعث شــده 
که وردی تاالب شــور بــه صفر برســد و این تاالب 

منشــأ ریزگرد داخلی شــود.محمدعلی کاظمی با 
اشاره به اینکه بخشــی از گردوغبار هوا در اصفهان 
ناشی از تبدیل شهرستان های گلپایگان و شهرضا به 
کانون جدید ریزگرد داخلی است، اظهار کرد: عامل 
اصلی ایجاد بیابان های جدید انسان ســاز است که 
طی سال های اخیر با برداشــت های بی رویه منابع 
آبی و نابــودی مراتع با افزایش چرای دام ســبب 
نابودی پوشــش گیاهی مناطق شده اند.وی درباره 
اینکه شهرســتان های گلپایگان و شــهرضا از ابتدا 
بیابان نبودند و از مراتع و جنگل های بسیار مطلوبی 
برخوردار بودند، افزود: پوشــش گیاهی موجود در 
مراتع می تواند غذای مناسبی برای حیوانات باشد 
و آن ها از علوفه تازه و مقوی تغذیه کنند اما با بایر و 

خالی شدن خاک از گیاهان، باد، طوفان و ریزگردها 
به سمت شهرها می رود و ســالمتی مردم به دلیل 
هجوم ریزگردها و آالینده هــا در معرض خطر قرار 
می گیرد.وی، منطقه خشــک تاالب شــور را یکی 
از کانون هــای داخلی تولید ریزگرد در شهرســتان 
گلپایگان و گلشهر دانســت و گفت: برداشت های 
بی رویــه منابــع آبــی از ســفره های زیرزمینی و 
بهره برداری مازاد از چاه ها باعث شده که وردی تاالب 
شور به صفر برسد و این تاالب منشأ ریزگرد داخلی 
شود. به دلیل شرایط نیمه خشک اقلیم اصفهان و 
خشکسالی های مستمر در دهه های اخیر، مناطق 
مختلف در اصفهان به کانون های فعال گردوغبار در 

این حوزه تبدیل شده است.

کانون های انسان ساز، منشأ گردوغبار در اصفهان

چهره روز

نشستهاییبرایبررسیدغدغهونگرانیاصناف
وفعاالناقتصادیپیرامونمسائلمالیاتیومیزان
پرداختآنانباحضورنمایندهاتحادیهصنفیبرگزارو
همراهیباآناندرصورترایوتعیینمقدارمالیات

انجامخواهدشد.

تحریم   های جدید آمریکا با پتروشیمی   ها چه خواهد کرد؟
پتروشیمی باز تحریم شد و شرایط این بار ســخت تر. چرا که این صنعت در همه سال های گذشته، 
تحریم شکن، طالیه دار ایجاد ارزش افزوده و محرک اصلی ایجاد امنیت ملی بوده است.پتروشیمی 
ایران، تا پایان سال گذشته، با ســهمی ۵۵ درصدی از کل صادرات، آورده ای ۱۲ میلیارد دالری برای 
کشور داشت. در فروردین امسال، رشد ۷۵۱ میلیون دالری را تجربه کرد. بزرگ ترین سهم از ارزآوری 
بخش صنعت در همین ماه، به زیرگروه محصوالت پلیمری اختصاص داشــت و تا ۷۶ میلیون دالر 
افزایش یافت. تاکنون شرکت های پیشران آن، عرضه ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دالری در سامانه نیما 
داشتند.پیش بینی شده بود تا آخر سال حداقل ۱۵ میلیارد دالر ارز توسط پتروشیمی ها به کشور وارد 
شود، این صنعت ساالنه ۳۰۰ میلیارد دالر درآمد و میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کند و درآمد ناشی از 
توسعه صنایع پتروشیمی تا سال ۱۴۰۶ ساالنه به رقمی معادل ۵۰ میلیارد دالر برسد، اما دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، با تحریم دو فرد و ۹ شــرکت عمدتا چینی و اماراتی به 
بهانه دور زدن تحریم ها و حمایت از صادرات محصوالت پتروشیمی ایران، شرایط را برای تحقق اهداف 
نامبرده و توسعه به خصوص در صنایع پایین دستی ســخت تر کرد. هرچند بسیاری اعتقاد دارند که 
این دوره از تحریم ها بر خالف تحریم و فشار آمریکا علیه بخش انرژی ایران در دو مقطع زمانی، ۱۳۹۲ 
و ۱۳۹۷، نمی تواند تکانه های شدیدی بر سودآوری  شرکت های پتروشیمی داشته باشد در حالی که 
واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.این تحریم ها حتی اگر سویه ای منفی بر شرکت های پتروشیمی 
نداشته باشند، اما هزینه های مربوط به فعالیت در بازارهای بین الملل و به  اصطالح دور زدن تحریم ها 
توسط این شرکت ها را باال می برد، قدرت چانه زنی آن ها برای فروش محصوالت خود با قیمت های 
جهانی را پایین می آورد و هزینه هایی از بابت جایگزینی کانال های فروش را برای این شــرکت ها به 
وجود خواهد آورد که بی اهمیت نیستند. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی 
کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکالت تامین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی 
منع صادرات محصوالت پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینه های ریالی شرکت های 
پتروشیمی نیز بر جریان مالی این صنعت تاثیرگذار بوده اند.عالوه بر آن صنعت فرآوری پالستیک، 
بسته بندی و لیبل ایران دچار زیان ، افت سود، رکود تولید و ورشکستگی شده و این تحریم های جدید، 
در کنار افزایش هزینه های جهانی انرژی و مواد اولیه ای چون پلی پروپیلن تبعات تحریم را شــدت 
خواهد داد.مضاف بر آن چون بر اساس برآورد »Markets and markets«، تبدیل متانول به الفین و 
پلی پروپیلن قرار است امسال سریع ترین رشد را در بازار جهانی داشته باشد و طبق پیش بینی ها آسیا-

پاسیفیک که بزرگ ترین بازار متانول را دارد، شاهد افزایش باالی تقاضای این محصول و مشتقات 
آن شود، با این تحریم ها، ما نه تنها در مصرف داخلی ممکن است با مشکل مواجه شویم که سهم ما از 
بازارهای جهانی کم و کشورهایی چون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا پیشران بازار خواهند شد. 
کمااینکه در دو دوره قبلی تحریم، تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای 
هدف )کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا( و البته آگاهی خریداران از این محدودیت ها، در برخی 
مواقع مجبور به فروش محصوالت خود، پایین تر از قیمت های منطقه ای شده اند و کشورهایی چون 
چین چند ۱۰ دالر پایین تر از قیمت جهانی، محصوالت با کیفیت ما را خریده و پس از بسته بندی به هند 
 فروخته  است.همچنین، به غیر از دست دادن سهم در بازار تجاری جهان، تحریم های بخش مالی و 
بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار می دهد و عمال باعث 
اختالل در نظام تجارت خارجی کشور می شود یکی دیگر از مهم ترین تبعات این دور از تحریم ها خواهد 
بود و باعث می شود شرکت های پتروشیمی باز هم نتوانند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند. به 
نحوی که اگر ناتوانی در آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد 
اعتبارات اسنادی »LC« و افزایش سرمایه گذاری خارجی، تقویت سرمایه گذاری های داخلی و امکان 
شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک را بدان اضافه کنیم، سطح آسیب زایی این تحریم ها روشن تر 
خواهد شد. از این حیث نیاز است در هنگامه ای که امید به احیای برجام رنگ باخته، در پاسخ به این 
سوال که تحریم   های جدید آمریکا با پتروشیمی   ها و صنایع وابسته بدان چه خواهد کرد؟ خیلی جدی 

به همه آن چه که رکود و بحران را نشانگر هستند، بیندیشیم و برای چاره به آن ها منطقی تر فکر کنیم.

کافه اقتصاد

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: تغییر شروع و خاتمه ساعات ادارات در یک بررسی مطالعاتی انجام شد. با این تغییری که در ادارات صورت گرفت؛ 
بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق در این بخش صرف می شود و قرار شد شرکت های توزیع برق بر اجرای طرح های مصرف بهینه برق در ادارات نظارت کنند.

منصور شیشه فروش بیان کرد: تاکید شد تمام بخش های صنعت، مشترکین و ادارات از مولد های برق اضطراری استفاده کنند، راه اندازی مولدهای اضطراری برق با هدف 
کمک به پیک مصرف برق در ساعات پیک مصرف برق انجام گرفت و ابالغ شد باید مصرف برق تمام سیستم های سرمایشی و سیستم های روشنایی تعدیل و دما روی 
۲۶ درجه تنظیم شود.شیشه فروش توضیح داد: به این دلیل که اصفهان دو هزارمگاوات کمبود برق دارد ضرورت دارد شرکت توانیر سرمایه گذاری های الزم را در استفاده از 
انرژی های نوین انجام دهد که این کار در استان شکل گرفته و در حال پیگیری است.وی خاطرنشان کرد: در این راستا نیز در شرکت گاز در جهت راه اندازی نیروگاه پنل های 
خورشیدی اقدام کردیم، این نیروگاه ۳۰ کیلو ولت برق تولید می کرد، در استان تقریبا ۵۴ مگاوات توان تولید انرژی های خورشیدی است که باید توسعه پیدا کند.منصور 
شیشه فروش ادامه داد: جلب همکاری صنایع در طرح های مدیریت مصرف و کاهش بار، استفاده حداکثری از واحدهای اختصاصی صنایع، پایش مصارف ساختمان 
های اداری و نهادهای عمومی و بانک ها، تعدیل روشنایی جاده های شهری و بزرگراه ها، شناسایی و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز اخراج رمزارزاز اقداماتی است که 
در دستور کار قرار گرفته است.این مقام مسئول متذکر شد: با کمک نیروی انتظامی، اداره برق و قوه قضاییه برای شناسایی مکان های غیرمجاز تولید رمزارز اقدام شده که از 
اول سال جاری تا کنون در ۳۸ محل ۵۰۶ دستگاه ماینر کشف و برخورد الزم انجام شد، سال گذشته نیز در ۸۰۲ محل ۱۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه ماینر کشف و جمع آوری شد.

صرفه جویی 25 تا 30 درصدی با تغییر ساعات ادارات

هجدهمین نمایشگاه 
قطعات خودروی 
کشور در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان

هجدهمین نمایشــگاه تخصصی 
قطعــات، مجموعه هــا و صنایع 
وابســته خودرو از ۲۶ تا ۳۰ خرداد 
مــاه در نمایشــگاه بیــن المللی 

اصفهان برگزار می شود.

وز عکس ر

یک کارشناس خودرو:

سامانه یکپارچه خودرو به 
تنش های بازار دامن می زند

یک کارشــناس خودرو با بیان اینکه سامانه 
یکپارچه بــه تنش های بــازار دامن می زند، 
گفت: تجمیــع توزیع خــودرو در ســامانه 
یکپارچه به نحوی که با دفعات محدودی در 
سال خودرو عرضه شود، منجربه تنش های 
مقطعی در بازار خواهد شــد. پیش از این با 
پیش فروش شــرکت ها، تنش بــازار کمی 
کنترل می شــد که اکنون این اتفاق نخواهد 
افتاد.فربــد زاوه ، درخصــوص تاثیــری که 
عرضه خــودرو در بورس بر بــازار می گذارد، 
اظهار کرد: خودروهایی کــه در بورس عرضه 
شد، محدود و شــامل خودروهای مونتاژی 
بهمن و کرمان موتور بود. عمــده بازار خودرو 
که تعیین کننده قیمت هاســت در ســامانه 
جامع تجارت عرضه شده است.وی با تاکید 
بر اینکه فروش خودرو در ســامانه یکپارچه 
منجربه افزایشــی شــدن قیمــت خودرو 
می شود، افزود: به دلیل تورم موجود، قیمت 
خودرو افزایشــی اســت؛ همچنین تجمیع 
توزیع خودرو در ســامانه یکپارچه به نحوی 
که با دفعات محدودی در سال عرضه شود، 
منجربه تنش های مقطعی در بازار می شود. 
پیش از این با پیش فروش شرکت ها تنش 
بازار کمی کنترل می شد که اکنون این اتفاق 
نخواهد افتاد.این کارشناس صنعت خودرو 
گفت: بنابراین به نظر می رسد که بازار خودرو 
با شدت بیشــتری متشــنج بماند و شاهد 
افزایش قیمت ها باشــیم. بازار نســبت به 
موضوع واردات خودرو بی تفاوت شده است؛ 
زیرا تصمیم گیری درخصوص آن بسیار کند 
بود و اخبــار واردات نیز تاثیــرات ضدتورمی 
نخواهد داشت.زاوه با بیان اینکه پیش بینی 
می شود بازار خودرو در ماه های اخیر شدت 
تورمی باالیی داشته باشــد، افزود: از طرفی 
قدرت خرید مــردم کاهش قابــل توجهی 
داشته اســت که منجر به تشــدید رکود در 
بازار می شــود؛ بنابراین با وجود آنکه بازار با 
افزایش قیمــت مواجه می شــود رکود نیز 

خواهد داشت.

عکس: صاحب نیوز
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روستاهای کاشان؛ یکی از یکی جذاب تر و دیدنی تر

به تماشای تاریخ و طبیعت

  ایران گردی

مفاد آراء
3/203 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 2708 - 1401/03/18 هيات ســوم آقای ســيد علی 
مير معصومی به شناسنامه شــماره 2203 کدملي 1290605661 صادره اصفهان 
فرزند سيد اصغر در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 145/81 متر مربع 
از پالک شــماره  21 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق ســند انتقالی شــماره 8283 مورخ 

1391/07/15 دفترخانه 337 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1337796  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/204 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 4239 مورخ 1399/10/22 و رای اصالحی شــماره 454 مورخ 
1401/2/21 هيــات اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای حيــدر رحيمی چالبطان به 
شناســنامه شــماره 499 کدملی 1816636576 صادره آبادان فرزند عبدالکريم  
بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 173/58 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4483/131  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان 
 به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای يداله کشــاورز دستجردی 

  )مالک رسمی( خريداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 

تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1338030  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 مفاد آراء

3/205 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 572 مورخ 1401/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مجيد قاسمی يزدآبادی  به شناسنامه شماره 6024 کدملی 1292588705 صادره 
اصفهان فرزند محمد  بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
142/81 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه 
 و وکالتنامه  از طرف آقای علی ملک محمد دســتگردی   )مالک رسمی( خريداری 

شده است.

- برابر رای شماره 571 مورخ 1401/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
يداله غفاريان دستجردی  به شناسنامه شماره 131 کدملی 1288836198 صادره 
اصفهان فرزند رجبعلی  بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
142/81 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه 
و وکالتنامه  از طرف آقای علی ملک محمد دســتگردی   )مالک رسمی( خريداری 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1337695  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

 قمصر 
قمصر امروزه عنوان شهر را به خود گرفته و در 41 کیلومتری کاشان 
واقع شده است . آب و هوای قمصر در تابستان خنک و معتدل 
و در فصل زمستان بسیار سرد اســت  به همین دلیل از ییالقات 

کاشان به شمار می رود .
بعید است کســی در ایران زندگی کند و تاکنون نام گالب قمصر 
کاشان را نشنیده باشد و در واقع نام قمصر با گالب و گل محمدی 
پیوند خورده است . غالب مسافران کاشان در فصل اردیبهشت به 
هدف جشنواره گالب و گالب گیری به این مکان زیبا که به عنوان 
بهشت اصفهان معروف است، می آیند . در واقع سفر به قمصر 
در اردیبهشت شما را به فضایی مملو از عطر ورایحه گل محمدی 
برده که هوش از سر هر کسی می برد . گلستان های گل محمدی 
فراوان در این شهر از جاذبه های طبیعی شهر کاشان محسوب 

می شود.
زمان برگزاری جشــنواره معموال در 15 تا 25 اردیبهشت است. 
قمصر البته در ماه های دیگر سال هم دیدنی است ولی مناسب 

ترین زمان همان اردیبهشت ماه است. 

 نیاسر  
نیاسر در 20 کیلومتری کاشــان قرار گرفته و در مسیر روستال 
اردهال قرار دارد. نیاسر کاشــان به دلیل آب و هوای معتدل و 
خنکی که در فصل تابستان دارد، مورد توجه گردشگران داخلی 
و خارجی بســیاری به ویژه در فصل گالب گیری قرار می گیرد. 
نیاسر دارای جاذبه های بسیاری برای مسافران کاشان است .

 آبشار نیاسر  

چشمه اسکندریه نام چشمه ای است که آبشار نیاسر از آن نشأت 
می گیرد . این آبشار یکی از زیباترین جلوه های طبیعی و جاذبه 
های گردشگری کاشان است  که اطراف آن با پارک زیبایی احاطه 
شده که به پارک آبشار معروف است و تمام امکانات رفاهی برای 
استراحت و گردش مسافران در این مکان فراهم است.  آبشار 
نیاســر در فصل بهار  به دلیل آب شدن برف ها، بیشترین مقدار 

آب را داراست .

 آتشکده  نیاسر

آتشکده نیاسر به دوران اشکانیان بر می گردد و از قدیمی ترین 
آتشکده های ایران است که در نزدیکی چشمه اسکندریه بر فراز 

یک صخره  واقع شده است .

غارنیاسر

غار نیاسر توسط انســان ها  در دوران پارت ها ساخته شده که 
دارای سه طبقه است  و در آن مراسم مذهبی صورت می گرفته و 
دارای چاه های بسیاری است . این غار با عنوان های غار رییس 
یا غار ویس یا سورخ ویس نیز شناخته شده است . توصیه می 
شود مسافران کاشان برای بازدید از این غار از راهنما استفاده 

کنند زیرا دارای پیچ و خم های بسیاری است .

 حمام و آسیاب تاریخی

قدمت آســیاب نیاســر به دوران صفویه بر می گــردد که دارای 
معماری بســیار جالب و منحصر به فردی است که سوژه بسیار 
مناسبی برای دانشجوهای معماری در سفر به کاشان می باشد .

برزک 
برزک یکی از شهرهای بسیار سرسبز و زیباســت که در دره ای  پهناور در 
میان کوه های کرکس واقع شــده اســت . وجود رودخانه ها و چشمه 
سارها و آبشار های فراوان  این مکان دیدنی کاشــان را به یکی از مکان 
های گردشگری کاشان تبدیل کرده و به عنوان قطب گردشگری کاشان 
محسوب می شود. زیارتگاه امامزاده سراج، حمام دوره صفویه، آب انبار 
مربوط به قاجاریه، آسیاب آبی باســتانی، تپه های تاریخی قلعه، آبشار 
برزک، جاده گردشگری و توریستی ســعدآباد، چشمه احمد آباد و موزه 

مردم شناسی برزك از دیدنی های برزک است.

اردهال
فاصله مشهد اردهال تا کاشــان حدود 40 کیلومتر است  و از لحاظ آب و 
هوایی به دلیل واقع شــدن در منطقه کوهســتانی در دو فصل اول سال 
بسیار معتدل  است . این مکان دیدنی کاشان در  مسیر کاشان به نیاسر 
قرار دارد و جاذبه های گردشگری و زیارتی زیادی در این مسیر تا اردهال 
وجود دارد، مثل: مرقد مطهر علی بن محمد باقر در مشهد اردهال، قتلگاه 
علی بن محمد باقر، بارگاه مطهرامامزاده شــاهزاده حسین و شاهزاده 
زید و سید نور در نزدیکی مشهد اردهال، چشمه شاهزاده حسین مکان 
شست و شوی قالی در مراسم قالی شویان فینی های کاشان، باغ ها و 

گلستان های گل محمدی در روستاهای مسیر نیاسر تا مشهد اردهال، 
مناظر زیبای طبیعی و دلپذیر در روستاهای اطراف مشهد اردهال مانند 
نشلج، قبر سهراب سپهری در ، منزل سنتی سهراب سپهری در روستای 

چنار .

شهر زیر زمینی نوش آباد
روســتای نوش آباد در 10 کیلومتری کاشــان قرار دارد. شهرت ویژه این 
شهر به دلیل کشف شهر زیر زمینی در این روستا در دهه اخیر است که به 
مجموعه اویی شهرت دارد. کشف این شهر زیر زمینی توسط شخصی که 
مشــغول کندن چاه در منزل خود بوده  به صورت اتفاقی رخ داده است. 
این شهر سه طبقه دارد و ارتفاع هر طبقه یک متر و 80 سانتی متر است. 
باستان شناسان تاریخچه این شهر را به دوران ساسانی نسبت داده اند.

روستای مرق 
روستای مرق در 32 کیلومتری کاشان قرار دارد و به دلیل واقع شدن در 
میان کوه های کرکس  دارای آب و هوای کوهســتانی و معتدل در فصل 
تابستان است و با داشتن مناظر بکر و زیبای طبیعی ، رودخانه و چشمه 
سار ها و دشت های سرسبز و باغ های پهناور یکی از جاذبه های طبیعی 
گردشگری در کاشان است و بهترین مکان برای گشت و گذار در سفر به 

کاشان در تابستان محسوب می شود .
همچنین مقبره بابا افضل مرقی در این روستا  واقع شده است .

روستای نشلج
این روستا در 43 کیلومتری کاشان قرار دارد و 9 ماه از سال هوای این 
روستا سرد است و به دلیل موقعیت جغرافیایی این روستا آب و هوایی 
معتدل و خنک در فصل تابســتان  دارد. در فصل زمستان هوای سرد و 
برف و بوران را در پی دارد که باعث جاری شــدن رودخانه های زیبا در 

میان دشت های این روستا شده است.
 روستای نشلج کاشان مانند نگینی سبز در کنار شهر کاشان می درخشد 
و ساالنه گردشــگران زیادی را هنگام سفر به کاشــان در اردیبهشت به 
جهت دارا بودن گلستان های گل محمدی و گالب گیری سنتی به خود 

جلب می کند .
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شیوع وبا در اصفهان تکذیب شد 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیوع وبا در اصفهان را تکذیب کرد.پژمان عقدک در خصوص برخی 
شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شــیوه وبا در اصفهان اظهار کرد: باید توجه داشت 
که هیچ افزایشی در زمینه بیماری های اسهالی و گوارشــی به وجود نیامده است.وی افزود: البته 
باید توجه داشت که با فرارسیدن فصل گرما نسبت به حالت عادی مختصری بیماری های اسهالی 
افزایش می یابد؛ اما این افزایش در حدی نیســت که سیستم هشدار وزارت بهداشت را به صدا در 
بیاورد چرا که امری عادی است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه افزایش 
دما، عدم رعایت مسائل بهداشتی از جمله شست وشوی نامناسب میوه های فصل، شیوع بیماری 
ویروسی و گاهی مسمومیت های احتمالی دلیل افزایش بیماری های گوارشی است، اضافه کرد: 
از سویی نیز باید توجه داشت که کرونا همچنان وجود دارد و این بیماری می تواند به شکل گوارشی 
اتفاق بیفتد.وی اضافه کرد: چیزی به نام وبا در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان وجود ندارد و شهروندان نباید در این زمینه نگران باشند و تنها با انجام مراقبت های بهداشتی 

سالمت خود را تضمین کنند.

 برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر 
تشدید می شود

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با تقویت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های مواد 
مخدر، برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر شــدیدتر خواهد شد.حجت االسالم اسدا... 
جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه بازدید از حوزه های قضایی خور و بیابانک 
و نایین اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائل دو حوزه خور و بیابانک و نایین، مشکل نیروی انسانی 
است که در آینده ای نزدیک با جذب نیروهای جدید و تقسیم آن ها در سطح استان، این دو منطقه 
در اولویت قرار خواهند گرفت.وی با اشاره به آمار قابل قبول صلح و سازش در این دو ناحیه افزود: 
آمار صلح و سازش در خور و بیابانک ۴۹ و در نایین ۴۰ درصد است که از میانگین کشوری باالتر است 
اما با توجه به فرهنگ، اخالق مداری و مهرورزی مردم این دو ناحیه، با تقویت شوراهای حل اختالف، 

می توان تغییرات مثبتی در این آمارها ایجاد کرد.

امضای تفاهم نامه دستیار فناور محقق می شود؛

 امکان حضور دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی
 در شرکت های دانش بنیان

رییس دانشــگاه علمی و کاربردی اســتان اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای 
استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای اجرای طرح دســتیار فناوری به امضا رسید.بهزاد اظهار 
کرد: تفاهم نامه دستیار فناور با تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حمایت معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت علوم و در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت های مرتبط با کسب کار 
و توسعه فردی دانشجویان تهیه و تنظیم شــده و قرار است طی آن دانشجویان مهارت های مرتبط 
با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند.وی 
افزود: همچنین در طرح دستیار فناوری، دانشجویان یک دوره زمانی شش ماهه کار دانشجویی در 
شرکت های فناور و دانش بنیان می گذرانند.رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان، 
مهم ترین هدف طرح دستیار فناور را آشــنا کردن دانشجویان با فضای واقعی کار در حین تحصیل 
اعالم کرد و گفت: پراکندگی مراکز استان در شهرستان و همچنین وجود رشته ها و دوره های آموزشی 
این زمینه را فراهم کرده که استعدادهای جوان در مناطق مختلف استان امکان تحصیل و یادگیری 

مهارت را داشته باشند.

استقبال اندک اصفهانی ها از تعویض پالک اینترنتی به دلیل ناآگاهی؛

غیر حضوری پالک دار شوید

در سایه شیوع کرونا، طرح ها و ایده هایی  مهسا نعمتی
به سرعت اجرایی شــد که شاید در زمان 
های عادی چندین ســال طراحی و اجرای آن طول می کشید حاال اما 
بســیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به ســمت ارائــه خدمات غیر 
حضوری رفته و اتفاقا موفق عمل کرده اند. در همین زمینه طرح های 
تحول تعویض پالک یکی از همین موارد بود. ســال گذشــته در اوج 
روزهای کرونایی در چندیــن نوبت مراکز تعویض پــالک در اصفهان 
تعطیل شــد؛ اما با توجه به روند جاری نقل و انتقاالت در این بازار این 
محدودیت نمی توانست چندان طوالنی شــود و از سوی دیگر همواره 
مسئله ازدحام افراد در مراکز نگران کننده بود به همین دلیل از شهریور 
طرح تعویض  پالک اینترنتی در سراسر کشور و استان اصفهان اجرایی 
شــد. طرحی که بر اســاس آن بین ۸۵ تا۹۰ درصد فرآیند مربوط به 
شــماره گذاری و تعویض پالک خودروها به شکل اینترنتی انجام می 
شود و تنها اقدامات مربوط به بازدید اصالت خودرو از سوی کارشناسان 
و پالک کوبی یا فک پالک به صورت حضوری اســت کــه البته در این 
بخش نیز حتی نیازی به پیاده شــدن از خودرو وجــود ندارد. به گفته 
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا، در نهایت 
نیز سند جدید خودرو چاپ و به مالک تحویل داده می شود که تمام این 

فرآیند در عرض مدت زمانی حدود ۱۰ دقیقه انجام خواهد شد. پلیس 
در همان زمان اعالم کرد که افــراد باید برای تعویض پالک اینترنتی به 
سایت راهور ۱۲۰ مراجعه کنند. در بخش خدمات این سایت، دو گزینه 
مربوط به خدمات شــماره گذاری و تعویض پالک وجود دارد که یکی 
مربوط به نوبت دهی اینترنتی اســت و دیگری ســامانه نقل و انتقال 
اینترنتی خودرو که شهروندان با مراجعه به آن می توانند نسبت به ثبت 
نام و انجام فرآیند آنالین مربوط بــه تعویض پالک اقدام کنند. حاال با 
گذشته نه ماه از اجرایی شــدن این طرح، پلیس راهور ناجا می گوید 
اصفهانی ها از این طرح استقبال چندانی نکرده اند .این در حالی است  
طرح دیگر پلیس راهنمایی و رانندگی برای کم کردن پروسه حضوری 
مراجعان در مراکز تعویض پالک یعنی تعویض از درب منزل در آستانه 
اجرایی شده است. در همین زمینه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان با اشاره به استقبال اندک شهروندان اصفهانی از طرح 
تعویض پالک اینترنتی گفت: بیشتر شهروندان تعویض پالک اینترنتی 
را با نوبت گیــری اینترنتی بــرای تعویض پالک اشــتباه می گیرند، 
درحالی که دو خدمت متفاوت است.سرهنگ محمدرضا محمدی  با 
اشاره به اینکه طرح تعویض پالک از درب منزل توسط فراجا در دست 
اجراست، اظهار کرد: به محض اینکه این طرح در تهران شروع شود، در 

اصفهان به عنوان استان دوم شــروع خواهیم کرد و امیدواریم هرچه 
زودتر این اتفاق بیفتد.وی با بیان اینکه مردم استقبال زیادی از طرح 
تعویض پالک اینترنتی نداشته اند، گفت: علت این موضوع عدم اطالع 
شــهروندان اســت و شــاید تعویض پالک اینترنتی را با نوبت گیری 
اینترنتی برای تعویض پالک اشتباه می گیرند، درحالی که نوبت گیری 
اینترنتی با تعویض پالک اینترنتی دو مقوله متفاوت اســت.رییس 
پلیس راهور استان تصریح کرد: در تعویض پالک اینترنتی ۸۰ درصد از 
فرآیند کار در بستر اینترنت انجام می شود و شــهروندان می توانند از 
منزل یا کافی نت فرآیندها را انجام دهند و فقط برای بازدید و تحویل 
اســناد قدیم و فک پالک در حد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مراجعه کنند، ولی در 
نوبت دهی اینترنتی صفر تا صد در صد کار در مراکز تعویض پالک انجام 
می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر بدون دریافت نوبت اینترنتی 
امــکان تعویض پالک وجــود ندارد، گفــت: روزانه به حــدود ۵۰ نفر 
می توانیم خدمات تعویض پــالک اینترنتی بدهیم، ولی روزی ۷ تا ۱۰ 
نفر بیشتر استقبال می شود.ســرهنگ محمدی در مورد اجرای طرح 
زوج و فرد در اصفهان نیــز گفت: در حال حاضر طرح زوج در هســته 
مرکزی شهر از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۹ شــب اجرا می شود، ولی طرح 

زوج و فرد صبح ها همچنان غیرفعال است.

با مسئولان جامعه

علت این موضوع عدم اطالع شهروندان است و شاید 
تعویض پالک اینترنتی را با نوبت گیری اینترنتی 
برای تعویض پالک اشتباه می گیرند، درحالی که 
نوبت گیری اینترنتی با تعویض پالک اینترنتی دو 

مقوله متفاوت است

 مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
عملیات صحرایی کنترل و مبارزه بــا ناقالن و مخازن 
بیماری سالک و آموزش مردم در ۱۰ شهرستان استان 
اجرا می شود.رضا فدایی افزود: این شهرستان ها شامل 
اصفهان، اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر و میمه، 
کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه و نایین است.وی با بیان 
اینکه امسال در چهاردهمین سال متوالی برنامه فراگیر 
کنترل سالک در سطح استان اصفهان اجرا می شود، 
اظهار داشت: این برنامه شامل کنترل مخازن و ناقالن 

بیماری سالک و حفاظت مردمی و آموزش است.وی 
با اشاره به اینکه برای کنترل مخازن به کوبیدن النه های 
موش جونده ناقل اقدام می شود، خاطرنشان کرد: این 
کار در زمستان و چهار مرحله در بهار و تابستان با استفاده 
از نیروی انسانی و قرار دادن سم داخل النه های موش 
در شعاع یکهزار متری مناطق مسکونی صورت می گیرد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
لوازم حفاظت از گزش پشه نیز در اختیار مردم ساکن 
در نقاط سالک خیز قرار می گیرد و آموزش های الزم به 
آنها برای پیشگیری از گزش به ویژه در بین کودکان ارائه 
می شود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
هنوز بودجه ای برای اجرای برنامه مبارزه با سالک در 
استان تامین اعتبار نشده است، افزود: ما این برنامه ها 

را با ایجاد بدهکاری و دیون  برای دانشگاه علوم پزشکی 
جلو می بریم.فدایی با بیان اینکه برای تخصیص بودجه 
امسال وعده هایی داده شده و استانداری اصفهان هم 
پیگیر است، اظهار امیدواری کرد که به زودی مشکالت 
اعتباری حل شود.وی با اشاره به اینکه به طور معمول 
این اعتبارات از طریق ستاد بحران و وزارت کشور تامین 
می شود، خاطرنشان کرد: پارســال حدود ۱۰ میلیارد 
تومان برای عملیات مبارزه با سالک در استان اصفهان 
هزینه کردیم؛ اما این بودجه ها با توجه به افزایش هزینه 
ها کافی نیست.به گفته وی، بسیاری از دستگاه های 
اجرایی ابتدا تعیین اعتبار کرده و سپس اجرای برنامه 
های خود را شروع می کنند اما مرکز بهداشت نمی تواند 

اینگونه باشد زیرا بحث سالمت مردم مطرح است .

در ۱۰ شهرستان اصفهان اجرا می شود؛

عملیات مبارزه با ناقالن بیماری سالک 

تصادف کامیون 
 حامل هندوانه 

در ترکیه
بر اثر برخورد دو کامیون در 
بزرگراه مرمره شمالی ترکیه 
یک نفر جان باخت. در این 
حادثه یــک تریلی با تریلی 
حامــل هندوانه از پشــت 

برخورد کرده است.

کالهبرداری در سایت دیوار با ثبت نام تور هوایی قشم
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی تور هوایی قشم در سایت 
دیوار از شهروندان کالهبرداری می کرد توسط پلیس فتای اســتان شناسایی و دستگیر شد.سید 
مصطفی مرتضوی، اظهار داشت: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس 
در سایت دیوار به بهانه ثبت نام تور هوایی قشم ۱۰۰ میلیون ریال از آن ها کالهبرداری کرده، بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: شاکیان 
در سایت دیوار با آگهی تور هوایی قشم مواجه شده که جهت ثبت نام با آگهی دهنده تماس گرفته و 
وی به بهانه ظرفیت محدود با ارائه شماره کارت از هر یک از آن ها درخواست واریز ۲۰ میلیون ریال 
به عنوان بیعانه کرده است.مرتضوی با اشــاره به اینکه با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای 
مجازی متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، گفت: شاکیان پس 
از واریز وجه به حساب معرفی شــده نه تنها بلیت دریافت نکرده بلکه فروشنده نیز از پاسخگویی 
به تماس آن ها امتناع و آگهی را حذف کرده اســت.رییس پلیس فتای استان اصفهان بیان کرد: 
شهروندان برای خرید یا پیش خرید بلیت یا ثبت نام در تورهای سیاحتی و زیارتی به دفاتر مجاز و 
معتبر مراجعه و از خرید اینترنتی از سایت های متفرقه و فاقد مجوز یا شبکه های اجتماعی خودداری 
کنند، برخی تبلیغات که در سایت های واسطه گر با عناوین بلیت تخفیف دار، لحظه آخری، تورهای 
گردشگری سریع و ارزان منتشر می شود به  منظور کالهبرداری بوده و شهروندان باید حتی االمکان 
به صورت حضوری پس از تایید هویــت و اصالت ارائه دهنده خدمات اقدام بــه واریز وجه و ارائه 

اطالعات هویتی خود کنند.

درخواست 5میلیون تومان در ازای قطع نکردن دست
تحقیقات در خصوص پرونده کالهبرداری حرفه ای از دو برادر در تهران در شعبه هشتم دادسرای امور 
جرائم  جنایی کلید خورد.رسیدگی به پرونده کالهبرداری از مرد جوان و برادرش توسط اعضای یک 
شرکت بازاریابی هرمی در دستور کار محمدامین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم 
جنایی قرار گرفت.در بررسی های اولیه مشخص شد، مالباخته به عنوان سرایدار به یک شرکت در 
تهران مراجعه کرده و پس از چند وقت با میل خود و ترغیب اعضای شرکت، وارد کار بازاریابی هرمی 
شده است.تحقیقات تکمیلی نشان داد مالباخته نســبت به این موضوع بی میل نبوده و با فریب 
اعضای شرکت برای پولدار شدن، با برادر خود تماس گرفته و پس از درخواست پنج میلیون تومان، 
ادعا کرده است که در صورت واریز نشدن این مبلغ، افراد دستش را قطع خواهند کرد.از سوی دیگر 
بررسی ها مشخص کرد، اعضای شرکت پس از دریافت مبلغ مذکور از مالباخته و برادرش، اقدام به 
کالهبرداری کردند که در ادامه وی با تالش کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی آزاد شده است.

تحقیقات در خصوص پرونده کالهبرداری توسط بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم جنایی 
ادامه دارد و کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی برای کشف ابعاد پنهان پرونده وارد عمل شدند.

کشف سالح و مهمات جنگی در بویین میاندشت
فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت گفت: در راستای اجرای طرح استانی جمع آوری سالح 
و مهمات غیرمجاز، ماموران فرمانده انتظامی شهرســتان بویین میاندشت با کسب اخباری مبنی 
بر نگهداری اسلحه غیرمجاز توسط فردی در یکی از روستا های تابعه، در بازرسی از مخفیگاِه متهم، 
یک قبضه کلت جنگی، یک خشاب و ۷ فشنگ و یک قبضه سالح شکاری وینچستر به همراه ۲۷ 

فشنگ شکاری کشف کردند. 
سرهنگ حمزه بهرامی افزود: در این خصوص، یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شد.این مقام انتظامی تاکید کرد: داشتن سالح غیرمجاز، عالوه بر اینکه برابر قانون 
جرم بوده و برای دارندگانش مجازات تعیین شده، زمینه ساز بروز درگیری، قتل و ناامنی است که 

پلیس، قاطعانه با حامالن و دارندگان این گونه سالح ها برخورد می کند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

تفکیک وظایف پلیس 110 از 
کالنتری های استان اصفهان

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: 
ماموریت هــای فوریت های پلیــس ۱۱۰ از 
کالنتری های مرکز و شهرستان های استان 
اصفهان از امســال تفکیک و بــه تدریج به 
صــورت جداگانه انجــام می شود.ســردار 
ســرتیپ محمدرضا میرحیدری اظهار کرد: 
هم اینک ماموریت هــای مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ به گشت و کالنتری ها ارجاع و به 
صورت مشــترک با حوزه پلیس پیشگیری 
انجــام می شــود.تفکیک ایــن ماموریت، 
جــزو اولویت های نیروی انتظامی اســتان 
برای کالن شــهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ است 
که جلســات هماهنگی آن صــورت گرفته  
و با تامین نیــروی انســانی محقق خواهد 
شد.وی، تامین نیروی انسانی را مهم ترین 
موضوع بــرای انجام این اقــدام بیان کرد و 
گفت: تفکیــک ماموریت ها بــه تخصصی 
شــدن فعالیت های پلیس ۱۱۰ و همچنین 
کاهش حجم کار کالنتری ها و رسیدگی بهتر 
به وظایف محوله در این مراکز منجر می شود.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان چنین 
اقدامی را به مصلحت مردم در ارائه خدمت 
تخصصی و سریع پلیس ۱۱۰ دانست و گفت: 
ارائه خدمت توسط یگان تخصصی و رسیدگی 
به موقع بــه مراجعان کالنتــری از دیگر آثار 
تفکیک ماموریت های پلیس ۱۱۰ با کالنتری 
است.به گفته سردار میرحیدری، در نخستین 
اقدام، تفکیــک ماموریت ها در کالن شــهر 
اصفهان و پس از آن در دیگر شهرســتان ها 
انجام می گیرد.بر اســاس اعالم فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، روزانه به صورت 
متوســط ۱۲ هزار تماس با مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ انجام می شود.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور:

میزان بودجه هوشمند سازی کنکور نامشخص است
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: میزان بودجه هوشمند سازی کنکور به دست ما نرسیده، اما احتمال دارد که سازمان سنجش این هزینه را حساب کرده باشد.
منصور کبگانیان درباره بودجه هوشمندسازی کنکور از سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: با شناختی که دارم، رییس سازمان سنجش فردی عملیاتی، اجرایی و انقالبی است و یکی 
از وعده های ایشان به ما این بوده که کنکور را مکانیزه کند.دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: کنکور به شکل سنتی با وضعیت بد برگزار می شد، اما پس از اینکه 
ایشان در دوره گذشته رییس سازمان سنجش شدند تحول بزرگی را در کنکور ایجاد کردند. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اگر الزم باشد مکاتبه 
ای با سازمان مدیریت انجام می دهم تا هوشمند سازی کنکور اتفاق بیفتد.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: نیازمندی ها و امکانات سازمان سنجش را برای 
هوشمند سازی کنکور جویا خواهیم شد بنابراین بخش زیادی از امتحانات نهایی باید مکانیزه شود و ما از وزیر آموزش و پرورش خواستار عملیاتی شدن این موضوع 
هستیم.به گفته کبگانیان، ما مرجع مصوبات بودجه نیستیم، اما وقتی نامه، حمایت و مکاتبه ای را از سازمان مدیریت در طول۴۰ سال گذشته خواستار شدیم جواب 
مثبت به ما دادند ؛ چرا که می دانند در شورای عالی انقالب فرهنگی تمام فعالیت ها با دقت انجام می شود.وی گفت: سازمان سنجش هنوز به شورای عالی انقالب 
فرهنگی طرح مشخصی در جهت هوشمند سازی کنکور ارائه نکرده است تا میزان بودجه را دریابیم؛ اما احتمال دارد که سازمان سنجش مبلغ بودجه را در نظر گرفته باشد.

عکس: مشرق نیوز



دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی ۹۸ معتقد است باید به سرمربی تیم ملی تمکین کنیم. نیما نکیسا می گوید اینکه ما بردهای متوالی اسکوچیچ را فراموش 
می کنیم و فقط دنبال تنبیه افراد هستیم، درست نیست.  تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در مسیر آماده سازی برای جام جهانی قطر مقابل الجزایر شکست 
خورد و از همان زمان فشارها روی فدراسیون و دراگان اسکوچیچ باال گرفته است. برای گفت وگو با نیما نکیسا در مورد وضعیت پیش رو از دروازه تیم ملی و نمایش امیر 
عابدزاده و نیمکت نشینی بیرانوند سوال کردیم.نکیسا در این زمینه با ابراز خوشحالی از برگشت بیرو به پرسپولیس گفت: »تیم ملی مربی دروازه بان ها دارد و تصمیم شان 
تصمیم ارجح و اصلح است؛ اما از بازگشت علیرضا به خانه خودش بسیار خوشحالم. به نظرم هر دروازه بانی باید جایی کار کند که فعالیتش بهتر دیده شود و موثرتر 
باشد. حاال خارج از کشور یا داخل کشور.« پیشکسوت فوتبال کشورمان در مورد باخت به الجزایر اظهار داشت: »به نظرم خیلی خوب شد که تیم ملی همین اول راه یک 
چک خورد که متوجه شود نقاط ضعفش کجاست. این کامال طبیعی است که یک تیم برود و به دالیل مختلف ببازد و همین مسئله در مورد تیم ملی ایران هم رخ داد. 
چقدر هم خوب شد که اتفاقا همین اول راه باخت را تجربه کردیم. مطمئن باشید در آینده نتایج درخشان تری خواهیم گرفت. من این باخت را به فال نیک گرفتم.« 
نکیسا در پاسخ به منتقدان اسکوچیچ و کسانی که برای اخراج او فشار می آورند، گفت: »آن موقعی که ایشان چهارده، پانزده بازی پشت سر هم برد این دوستانی که 
امروز فشار می آورند کجا بودند؟ ما چرا همیشه دنبال تنبیه کردن افرادیم؟ چرا تشویق بلد نیستیم؟ ما باید آدم ها را تشویق کنیم. به خاطر اینکه ایشان زحمت کشیده

نکیسا: چقدر خوب شد به الجزایر باختیم!

دوشنبه  30 خردا د 1401 / 20 ذی القعده 1443 / 20 ژوئن 2022 / شماره 3556

»پارادس« با PSG تمدید کرد
هافبک آرژانتینی پاری ســن ژرمن قراردادش را با این تیم تا ســال ۲۰۲۴ تمدید کرد.با وجود اینکه 
خبرهایی درباره احتمال جدایی لیاندرو پارادس به گوش می رســید؛ اما این بازیکن تصمیم گرفت 
قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کند. باشگاه پاری سن ژرمن و پارادس برای تمدید قرارداد تا سال 
۲۰۲۴ به توافق نهایی رسیدند و به این ترتیب این بازیکن آرژانتینی در تیم پاریسی ماندنی شد. پارادس 
از سال ۲۰۱۹ در پاری سن ژرمن بازی می کند و معموال زوج وراتی در میانه میدان است. پارادس به تیم 

ملی فوتبال آرژانتین هم دعوت می شود و در جام جهانی قطر شاهد حضور او خواهیم بود.
 

رقابت لیورپول و یونایتد بر سر ستاره رئال
هر دو باشگاه لیورپول  و منچستریونایتد در تالش هستند که مارکو آسنسیو را در تابستان جذب کنند.

مارکو آسنسیو یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار رئال مادرید در دوران زیدان بود؛ اما با بازگشت 
آنچلوتی کمتر فرصت بازی به آسنسیو رسیده اســت و همین باعث شده تا خبرهای زیادی درباره 
جدایی او از کهکشانی ها به گوش برسد. قرارداد آسنسیو با رئال مادرید تابستان سال بعد به پایان 
می رسد  و این بازیکن به خاطر نیمکت نشــینی های پیاپی حاضر به تمدید نشده است.لیورپول 
مدت هاست که مشتری آسنسیو اســت. منچســتر یونایتد هم با آمدن تن هاگ، مشتری این 
بازیکن چپ پای خالق شده و باید دید که در نهایت کدام تیم موفق به جذب این بازیکن می شود.

 

همسر ایده آل ستاره سرخ ها؛ باید به خدا و نماز احترام بگذارد
سادیو مانه، ســتاره لیورپول که در راه پیوستن به بایرن مونیخ اســت، از اینکه چرا ازدواج نکرده و چه 
شرایطی برای انتخاب همسر دارد حرف زده است.سادیو مانه، ستاره لیورپول و تیم ملی سنگال در مورد 
ازدواجش صحبت کرد و به برخی سواالت جواب داد. بهترین گلزن تاریخ فوتبال سنگال، در مورد اینکه 
چرا تا کنون ازدواج نکرده و نیز در مورد همســر آینده اش به چند سوال جالب پاسخ داد.مانه با وجود 
شهرت و محبوبیتی که دارد هنوز هیچ خانمی را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب نکرده است. همین 
موضوع باعث شده که ماجرای ازدواج نکردن او تبدیل به سوژه ای برای سوال از این ستاره گلزن شود.

بازیکن ســال فوتبال آفریقا گفت که قصد دارد با بانویی نمازگزار ازدواج کند نه بانویی که از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کند. سادیو مانه گفت: »من دختران زیادی را دیده ام که از من می پرسند چرا 
ازدواج نکرده ام، اما متاسفم که بگویم دارید وقت خود را تلف می کنید. زنی که من با آن ازدواج می کنم در 
شبکه های اجتماعی )تیک توک، فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر و ...( حضور نخواهد داشت. می خواهم 

با زنی ازدواج کنم که به خدا و نماز احترام بگذارد. هرکسی راه خودش را برای انتخاب عشق دارد.«
 

 تماس وزیر ورزش مصر با کی روش برای بازگشت
 به نیمکت »فراعنه«

وزیر ورزش مصر به بحث بازگشت کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی این کشور ورود کرد و خواستار 
حضور این مربی پرتغالی شد.کارلوس کی روش که هدایت تیم ملی فوتبال مصر را بر عهده داشت، بعد 
از ناکامی با این تیم برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، از هدایت »فراعنه« کناره گیری کرد.با این 
حال جانشین کی روش هم در بازی های بعدی عملکرد قابل قبولی نداشت و در نهایت فدراسیون فوتبال 
این کشور اعالم کرد که بازهم از یک مربی خارجی روی نیمکت مصر استفاده می کند.طبق اعالم روزنامه 
»اخبار الیوم« مصر، »اشرف صبحی« وزیر ورزش و جوانان مصر هم با کی روش تماس گرفت تا این 
مربی پرتغالی را مجاب کند دوباره به روی نیمکت مصر بازگردد.به نوشته این روزنامه، وزیر ورزش مصر 
ضمانت های الزم را برای انجام کار و عدم مداخله فدراسیون فوتبال در برنامه هایش به کی روش داده 
است.از سوی دیگر »راجر دسا« دستیار سابق کی روش در تیم ملی مصر هم تایید کرد که فدراسیون 

فوتبال این کشور پیشنهاد همکاری مجدد را به مربی پرتغالی ارائه داده است.

یک تصمیم جنجالی که موافقان و مخالفان زیادی دارد؛

جام جهانی 48 تیمی، طرحی به سود اسپانسرها!
در حالی که حدود شش ماه به برگزاری جام جهانی قطر باقی مانده، 
سران فیفا درباره دوره بعدی جام جهانی فوتبال تصمیم گیری کردند 
و ســهمیه قاره های مختلف مشخص شد. مســابقات جام جهانی 
۲۰۲6 قرار است به میزبانی سه کشــور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار 
شــود؛ اما یک تفاوت مهم با جام های جهانی پیشین خواهد داشت. 
طبق تصمیم فیفا قرار است جام جهانی ۲۰۲6 برای اولین بار در تاریخ 
این مســابقات با حضور ۴۸ تیم برگزار شــود، تصمیمی جنجالی که 
موافقان و مخالفان زیادی دارد و هر کدام هم برای موضع شان ادله و 

مستندات محکمی دارند. 
البته این اتفاق قرار بود در جام جهانی ۲۰۲۲ رخ بدهد و یکی از اهداف 
جیانی اینفانتینو، رییس ایتالیایی سوئیســی فیفا در بدو ورودش به 
این فدراســیون مهم افزایش تعداد تیم های حاضــر در جام جهانی 

قطر بود. 
اما این جام جهانــی و انتخاب میزبانش و برگزاری آن در زمســتان 
و داستان کشته شــدن تعدادی از کارگران پروژه های ورزشگاهی و 
رفاهی قطر، آن قدر جنجالی شــد که دیگر مجالی برای افزایش تیم 
های حاضر در جام جهانی زمســتانی باقی نمانــد. هرچند اینفانتینو 
تمام تالشش را به کار گرفت تا تعداد تیم ها از 3۲ به ۴۸ افزایش پیدا 
کند و در این راه او حمایت همه جانبه برخی کشورهای کمتر برخوردار 
از شــانس حضور در جام جهانی و اسپانسرهای سرشناس و شرکت 
های مهم را با خود داشت. با این حال پروژه افزایش تیم ها مختومه 
شد تا برای جام جهانی بعدی مطرح و در صورت تصویب اعمال شود. 
حاال جام جهانی قطر آخریــن دوره ای خواهد بود که با 3۲ تیم برگزار 
می شود و فوتبال دوستان جهان برای دوره بعد شاهد اضافه شدن ۱6 

تیم دیگر خواهند بود.

جدال موافقان و مخالفان طرح »اینفانتینو«

همان طور که اشاره شــد این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته 
و دارد. به زعــم مخالفان افزایــش تعداد تیم ها باعــث افت کیفیت 
مسابقات جام جهانی خواهد شد و این مســئله فقط و فقط به سود 
شــرکت های چند ملیتی اســت که اسپانســرهای اصلی مسابقات 

هستند.
 اما موافقان، ۴۸ تیمی شــدن را فرصتی برای رفع تبعیض و افزایش 
شانس حضور کشورهایی می دانند که یا تاکنون حضور در جام جهانی 
را تجربه نکرده اند یا یکی دو بار بیشتر در این مسابقات حضور نداشته 
اند. از طرفی آن هــا معتقدند با این اقدام فیفــا و افزایش پراکندگی 

حضور تیم های حاضر در مسابقات، به تعداد عالقه مندان 
و فوتبال دوستان اضافه خواهد شد و همین مسئله می تواند به ایجاد 

بسترهای فرهنگی و اقتصادی مناسب در برخی کشورها منجر شود.

عبرت فوتبال از تجربه ناموفق لیگ ملت های والیبال
افزایش تیم های حاضر در جام جهانی به ۴۸ تیم ریسک بزرگی است 
که اینفانتینو مشتاق به انجام آن است، اتفاقی که در فدراسیون جهانی 
والیبال هم رخ داد؛ اما نتیجه ای که مطلوب ســران این فدراســیون 

بود حاصل نشد. 
در ســال ۲۰۱۸ مســابقات جهانی والیبال به جام ملت های والیبال 
تغییر نام داد و البته شکل و شــیوه برگزاری آن هم تغییر کرد و هدف 
از این تغییرات فراهم کردن امکان تماشــای والیبال از نزدیک برای 
خانواده ها در سراسر جهان بود چرا که سران فدراسیون جهانی والیبال 
معتقدند والیبال ورزشی خانوادگی اســت. هدفی که دنبالش بودند 
بسیار مطلوب بود؛ اما تقسیم میزبانی بین قاره های مختلف به سفر 
و پروازهای طوالنی منجر شد که نتیجه آن خستگی مفرط بازیکنان و 

درگیری آن ها با پدیده »جت لگ« و به تبع آن آســیب دیدگی های 
زیاد و طوالنی و افت کیفی مســابقات جهانی والیبال بود. اتفاقی که 
در پایان مســابقات صدای اعتراض مربیان و بازیکنان و دیگر عوامل 
تیم ها را درآورد. همه این مسائل دست به دست هم داد تا مسئوالن 
فدراسیون جهانی والیبال با آسیب شناســی ، نواقص را رفع کنند که 
نتیجه آن کاهش مســابقات از ۱5 به ۱۲ مســابقه بود، ضمن این که 
مقرر شد مسابقات یک هفته در میان برگزار شود تا بازیکنان فرصت 

استراحت و ریکاوری داشته باشند. 
البته شــرایط اقتصادی حاکم بر جهان به ویژه پس از شــیوع کرونا، 
هزینه های میزبانی را بســیار باال برد و اکثر مســابقات جهانی و قاره 
ای به میزبانی مشترک چند کشور برگزار می شود تا هزینه ها تعدیل 
شود. با این حال بسیاری معتقدند طرح افزایش تیم های حاضر در 
جام جهانی به ۴۸ تیم طرحی از پیش شکســت خورده است و فیفا 
ناچار خواهد شد دوباره به همان 3۲ تیم بســنده کند؛ اما گویا تا مثل 
فدراسیون جهانی والیبال دست به ریسک نزند و خود به نتیجه نرسد 

تصمیم اش را عوض نخواهد کرد.

خبر روز

شرط استقالل برای جذب ستاره سابق
در صورتی که صحت و سالمتی کامل ستاره و ملی پوش سابق آبی پوشان تایید شود، این بازیکن 
بار دیگر فرصت حضور در تیم سابق خود را پیدا می کند.علی کریمی در فصل هجدهم رقابت های 
لیگ برتر در انتقالی پر سر و صدا از سپاهان به استقالل پیوست تا جای خالی ستاره جدا شده ای 

به اسم امید ابراهیمی را در این تیم پر کند. 
اما خیلی زود توانست با پیدا کردن شخصیتی مستقل در این تیم تبدیل به ستاره ای جدید برای 
آبی پوشان شــده و طی دو فصلی که برای این تیم بازی کرد، یکی از برترین هافبک های فوتبال 
ایران شد. درخشش وی در جمع آبی پوشان به اندازه ای بود که مورد توجه تیم های خارجی قرار 
گرفته و برای دومین مقطع از فوتبالش لژیونر شود.گویی لژیونر شدن به علی کریمی نیامده و در 
دومین مقطع نیز او نتوانست انتظارات را برآورده کرده و این بار در فوتبال قطر با مصدومیت هایی 
مواجه شــد و در مجموع نیز در طول یک فصل حضور در قطر و بازی در دو تیــم القطر و الدحیل 
جمعا نتوانســت ۲۰ بازی انجام دهد. این هافبک تکنیکی سپس به لیگ ترکیه پیوست و در تیم 
جدیدش فرصت بازی پیدا نکرد.این هافبک ۲۸ ساله که به دلیل مصدومیت های طوالنی فرصت 
حضور در تیم ملی را هم از دست داده اســت، این روزها به ایران بازگشته و گفته می شود یکی از 
تیم هایی که شانس حضور در آن را دارد، استقاللی اســت که بعد از درخشش در این تیم به لیگ 

ستارگان قطر راه یافت.
اما اســتقاللی ها هنوز برای به خدمت گرفتن این بازیکن توانمند به جمع بندی الزم نرسیده اند. 
کریمی که از ویژگی های مهمی مثل قدرت ارســال پاس های کلیدی رو به جلو، رهبری در میانه 
میدان و توان فوق العاده ای در شوت زنی برخوردار اســت، در صورتی شانس بازگشتش به جمع 
آبی پوشان زیاد می شود که آنها از صحت و سالمت بدنی وی اطمینان حاصل کنند و در این صورت 
کریمی می تواند یکی از مهره های تعیین کننده و تاثیر گذاری باشــد که می تواند در فصل بیست 
و یکم برای این تیم بازی کند.آبی ها بــرای ورود جدی به بحث این بازیکن و ســایر خریدهای 

جدیدشان در انتظار روشن شدن وضعیت سرمربی جدید خود هستند.

»علی کریمی« برای همیشه از ایران رفت؟
خبر ورزشی نوشت: علی کریمی فوتبالیست محبوب و دوست داشــتنی کشورمان، با انتشار یک 
استوری شایعات زیادی را رقم زد. شــماره ۸ تاریخی و فراموش نشدنی تیم ملی و پرسپولیس با 

انتشار یک استوری همه طرفدارانش را نگران کرد؛ اما این استوری زود پاک شد!
جادوگر محبوب فوتبال کشــورمان در این استوری به شــکلی عجیب و نگران کننده از هوادارانش 
خداحافظی کرده بود!طرفداران علی کریمی اما اصال نگران نباشــند چرا که ماجرا به مهاجرت این 

بازیکن تکنیکی و محبوب مربوط می شود. 
او به تازگی ویزای دائمی اقامت در کشور امارات را دریافت کرده و برهمین اساس به همراه خانواده 
برای همیشه به دبی کوچ کرده است. بر اساس آخرین اخبار شماره ۸ سابق تیم ملی، بایرن مونیخ 

و پرسپولیس هم اکنون در دبی به سر می برد.
 

احتمال انتقال مهاجم ایران به قبرس
یک رسانه یونانی مدعی شد کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی از کشــور قبرس پیشنهاد دارد.به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سایت sport-fm اعالم کرد کریم انصاری فرد با وجود اینکه یک 
ســال دیگر با تیم آاک قرارداد دارد، اما در لیســت مازاد این تیم قرار گرفته است.به نوشته این 

سایت، انصاری فرد پیشنهادی از کشور قبرس دارد.
هنوز مشخص نیست کاپیتان ســابق تیم ملی ایران قصد دارد در یونان به کارش ادامه بدهد و یا 
به کشور دیگری برود. پیش از این گفته می شد باشــگاه سامسون اسپور در لیگ دسته دو ترکیه 

خواهان کریم انصاری فرد شده بود.

مستطیل سبز

خط آتش ایران ۹ برابر سایر 
خطوط تیم ملی می ارزد!

خط حمله تیم ملی ایران با حضور بازیکنان 
لژیونر و باکیفیت، در ارزش گذاری ها ۷ الی 
۹ برابر سایر خطوط تیم ملی )دروازه، دفاع و 

هافبک( تخمین زده شده است.
دراگان اســکوچیچ برای اردوی اخیر ایران 
که در تهران و دوحه برگزار شــد، 3۰ بازیکن 
را فراخواند که اسامی جدید هم در این بین 
دیده می شــوند. ارزش تقریبــی تیم ملی 
فوتبال ایران بر اساس اعالم ترانسفر مارکت 
)مرجــع ارزش گذاری مربیــان، بازیکنان و 
باشــگاه ها در جهان( حــدود ۷3 میلیون و 
۱5۰ هزار یورو است که ایران را به سومین تیم 
ارزشمند آسیا تبدیل می کند.اما نکته جالب 
توجــه، ارزش فزاینده خط حملــه تیم ملی 
در قیاس با خطــوط دروازه، دفاع و هافبک 
ایران اســت که طبق اعالم این سایت، خط 
آتش ایران ۷ تا ۹ برابر سایر خطوط است!در 
جدولی که این سایت ارائه کرده، ارزش خط 
حمله تیم ملی ایران بــه تنهایی 5۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار یورو اســت کــه بازیکنانی مانند 
جهانبخــش و طارمــی - دو بازیکنی که در 
شــش لیگ برتر اروپا به میدان می روند - 
بیشــترین نقش را در این اختالف فاحش 
نسبت به ســایر خطوط ایفا می کنند. عالوه 
بر این  حضور بازیکنانــی مانند صیادمنش، 
قلی زاده و علیپــور از دیگر عوامل در افزایش 
ارزش خط حمله ایران است.خطوط دروازه، 
دفــاع و هافبک ایران روی هــم ۱۸ میلیون 
و ۷5۰ هــزار یورو ارزش گذاری شــده اند که 
این مســئله به حضور کمرنگ بازیکنان این 
خطوط در تیم هــای اروپایی بــاز می گردد.

البته کارشناســان فوتبال ایــران هم اعتقاد 
دارند که بار فنی خط حمله این تیم نســبت 
به سایر خطوط بســیار بیشتر است و فوتبال 
ایران نتوانسته در سایر خطوط همانند بخش 
تهاجمی، بازیکنان با استعداد و با کیفیت را به 
لیگ های معتبر معرفی کند. حتی آینده خط 
حمله تیم ملی با حضور بازیکنان آینده داری 
مانند صیادمنش و حسین زاده که جوان ترین 
بازیکنان تیم ملی هستند، درخشان تر است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

رقابت های چوگان 
بانوان جام آینده سازان

رقابت هــای چــوگان بانــوان جام 
آینده ســازان با حضور دو تیم کارون 
و زنــده رودروز در مجموعه چوگان  
و ســوارکاری شــهدا برگزار شــد و 
چوگان بازان تیم زنده رود توانستند 
روی سکوی نخســت این رقابت ها 

بایستند.

هدف این مطلب دفاع از دراگان اسکوچیچ نیست. در 
مورد کیفیت کار این مربی، متخصصان باید نظر بدهند 
و البته بحــث خاص خودش را می طلبــد. هدف این 
مطلب، نقد فضــای عجیب یک بــام و دو هوا در مورد 
عملکرد تیم ملی است؛ جایی که در این دو سال هر زمان 
تیم کشــورمان عملکرد خوبی داشته و نتایج مناسبی 
گرفته، گروهی امتیاز این موفقیــت را به نام بازیکنان 
ثبت کرده اند و مدعی شــده اند این نسل طالیی به جا 
مانده از دوران کارلوس کی روش بوده که کار را در آورده 
و سرمربی جدید هیچ نقشــی نداشته است. در نقطه 
مقابل اما هر کجا نتیجه خوبی به دست نیامده، فورا صفر 
تا صد گناه را به نام دراگان اسکوچیچ نوشته اند. زمانی که 
تیم ملی برای نخستین بار بحرین را در زمین خودش 

برد یا بعد از چند دهه موفق شد عراق را با 3گل شکست 
بدهد، بسیاری از تحلیل ها حول این محور بود که: »با 
این بازیکنان، کسب چنین نتایجی شاهکار نیست«، 
اما هیچ کس از خودش نمی پرسد چطور ممکن است 
همین میراث درخشان، همین نســل طالیی توانایی 
مقاومت برابر کره جنوبی در ســئول را نداشته باشد یا 
مقابل الجزایر شکست بخورد؟خیلی کار سختی نیست 
اینکه بفهمیم بسیاری از این قضاوت ها از روی پیش 
داوری و حب و بغض اســت. کــی روش قطعا مربی 
نامدارتری نسبت به اسکوچیچ محسوب می شود و چه 
بسا اصال بازگشت او در همین مقطع زمانی هم به تیم 
ملی کمک کند. این یک بحث دیگر است، اما حق نیست 
اگر نگوییم در این مدت واقعا به اسکوچیچ ظلم شد. 

یکی از آنها هم همین بود که او را فقط شریک ناکامی ها 
کردند و در موفقیت ها ســهمی برایش قائل نشــدند. 
مطمئن باشــید اگر ما با او به جام جهانی برویم و یک 
درصد نتایج خوبی بگیریم، باز هم اسم کی روش بیشتر 
از اسکوچیچ شنیده خواهد شد، اما درصورت ثبت نتایج 
نامطلوب، دیگر خبری از مربی پرتغالی و نسل ساخته 
شده به دست او باقی نخواهد بود. در این وضعیت، فقط 

دراگان گناهکار است و خدا باید به فریادش برسد!

میراث »کی روش« چرا الجزایر را نبرد؟

عکس: میزان
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در جلسه شورای شهر مطرح شد: واکنش »نورصالحی« به شعرخوانی کنایه آمیز معاون اجرایی رییس جمهور؛

کسی دست در دخل ما کرد و گفت آهسته خرج کن!
 چهل و ششمین جلسه علنی شورای 
شــهر اصفهان با نطق های جالبی 
همراه بود. طبیعی بود که صحبت های اعضای شورا به 
ســفر اخیر رییس جمهور و اعضای کابینه دولت به 
اصفهان اختصاص داشته باشد و البته واکنش جالبی 
را هم از سوی رییس این شورا نسبت به شعرخوانی 

کنایه آمیز معاون اجرایی رییسی شاهد بودیم. 

زاینده رود، مطالبه ای بحق است
محمــد نورصالحــی در نطــق پیــش از دســتور 
چهل وششمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، با اشاره به ســفر رییس جمهور به اصفهان 
اظهار کرد: بــه نمایندگی از مــردم اصفهان از حضور 
رییس جمهور و هیئــت دولت در اصفهان تشــکر 
می کنــم؛ در ماه های اخیر اســتاندار و مســئوالن 
اصفهان معضالت و مشکالت این استان را به صورت 
شبانه روزی پیگیری کردند تا راهکارهای رفع آنها در 
مصوبات سفر دولت لحاظ شــود.وی با بیان اینکه 
امیدواریم حاصل این ســفر، خروجی خوبی برای 
استان و کشور داشته باشــد، افزود: معتقدیم در هر 
بخش از کشور پیشرفتی حاصل شــود، در کارنامه 
نظام جمهوری اسالمی موثر است، بنابراین از اینکه 
در هر نقطه ای از کشــور اقدامات خوبی انجام شود، 
خوشحال هســتیم.رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه این ســوال مطرح بود که چرا 
ســفر به اصفهان جزو آخرین ســفرهای اســتانی 
رییس جمهور قرار گرفته است؟ گفت: انجام بعضی 
اقدامات و طرح ها روشــن و مشــخص است، اما 
برخی اقدامات ممکن اســت در فرآیند اداری باقی 
بماند، به عنوان مثال اگر ســال گذشــته این سفر 
انجام می شد، طرح قطار سریع السیر که یک پروژه 
کشوری است، زودتر انجام و دنبال می شد.وی ادامه 
داد: این طرح در حین انتقال مسئولیت از دولت قبل 
به دولت جدید، از مهر ۱۴۰۰ کم کم متوقف شد که در 
اثر کوتاهی سازمان مدیریت و بانک مرکزی بود، زیرا 
باید سرمایه گذاری چین را ضمانت گذاری می کردند.

نورصالحی با اشــاره به موضوع آب خاطرنشان کرد: 
آب، دغدغه تمام مردم اســت و می توانســت جزو 
مصوبات سفر استانی هیئت دولت به اصفهان باشد؛ 
هیچ کس از هیچ کجای استان به جز آب، خواسته 
عمده دیگــری از دولت ندارد؛ در واقــع این دغدغه 
عمومی، بحق بودن مسئله آب اصفهان را می رساند و 
نشان می دهد که چقدر برای تمام مردم اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: در انعکاس نقطه نظرات مسئوالن 
در جلسه شورای اداری اســتان به خوبی عمل شد، 
اما انتظار این بود که وزیر نیرو مقداری روشــن تر و 
شفاف تر درباره طرح جامع آب صحبت کند.رییس 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه از ۲۰ 
سال پیش مسئله زاینده رود مطرح بوده، اما دولت 
سیزدهم از یک سال پیش مستقر شده است، اظهار 
کرد: حتما وزارتخانه، کانون انواع طرح ها در این حوزه 
اســت و فعاالن و دغدغه مندان حوزه آب جزییات 
این طرح ها را می دانند، اما در ســخنان وزیر نیرو به 
این جمله اکتفا شد که درصدد طرح جامع هستیم؛ 
انتظار ما از وزیر نیرو این بود کــه به عنوان وزارتخانه 
تخصصی به موضوع آب بهتر می پرداختند.وی ادامه 
داد: در صحبت یکی از معاونان رییس جمهور نیز آمد 
»چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن«، این شعر 
بجاست، اما اینکه کسی دست در دخل ما کرد و از آن 
برداشت و گفت آهسته خرج کن، درست نیست. در 
جواب این شعر باید بگوییم »جای آن است که خون 
موج زند در دل لعل /   زیر تغابن که َخَزف می شکند 
بازارش.«نورصالحی اضافه کرد: تمام توجه و تاکید 
ما روی صحبت رییس جمهور اســت که عنوان کرد 
این خواسته بحق و بجاست؛ این خواسته تعارضی 
با منافع هیچ کس نــدارد، اما توجه به مبانی قانونی 
و تاریخی که در این حوزه وجود داشــته باید مد نظر 
مسئوالن قرار گیرد.وی تصریح کرد: با این روش که 
زمان را تلف کنند تا کار به صورت کدخدامنشی انجام 
شود، مخالف هستیم. اگر هر استان و شهری حق و 
حقوقی دارد دولت باید کامال به آن توجه کند. اصفهان 
در زمینه آب کامال ذی حق است، لذا انتظار این است 

که در این دولت، به موضوع آب اصفهان توجه شود 
و زمان را از دســت ندهیم.رییس شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: رییس جمهور در سخنان خود 
مطرح کرد که مسئله فرونشست را از آب جدا کنیم، 
این نکته خوبی است، اما فراموش نکنیم که در پی 
خشکی زاینده رود فرونشست نیز افزایش می یابد، 
بنابراین مخاطرات این پدیده واضح و روشن است، از 
این جهت رییس جمهور خواست تا به این پدیده به 

صورت مستقل بپردازیم.

نادراالصلی: شورای شــهر پیگیر رفع مشکالت 
اصفهان است

رییس کمیســیون ویژه آب و مناطــق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان هم با اشاره به سفر 
رییس جمهور بــه اصفهان، گفــت: رییس جمهور 
جمع بندی خوبی درباره مشــکالت اصفهان داشت 
و به نظر می رســد اطالعات خوبی به وی داده شد 
و امیدواریم در حوزه شــورای اسالمی شهر بتوانیم 
پیگیری هایی را در این زمینه داشــته باشیم.مجید 
نادراالصلی خطاب به مردم چهارمحال و بختیاری، 
گفت: محمدرضا فالح در جلسه قبل تذکری نسبت 
به صحبت های نماینده بروجــن در محضر رییس 

جمهور، ارائه کــرد، طبیعی اســت در یک گفت وگو 
اگر صحبتی مطرح می شــود، پاسخ آن نیز شنیده 
شــود، اما به تازگی اطالعیه ای از شــورای اسالمی 
شهر شهرکرد پخش شــده و نکاتی را در آن متذکر 
شــده اند.نادراالصلی تصریح کرد: مردم شــریف 
چهارمحال وبختیاری مستحضر هستند که اصفهان 
پایگاه و جایگاهی برای حضور آن ها در این شهر بوده 
و مردم ما با کمال احترام نســبت بــه میزبانی آنها 
اقدام کرده اند.وی افزود: اینکه گفته شود بسیاری 
از ســرمایه های چهارمحال وبختیــاری در اصفهان 
مصرف می شود، مطلب صحیحی نیست و محاسبه 
مصرف آب در باالدست و طول مسیر نیازمند بحث 
کارشناسی اســت.رییس کمیســیون ویژه آب و 
مناطق کم برخوردار شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: برای برگزاری جلســه مشــترکی با اساتید، 
معتمدان و افــراد متدین این اســتان پیش قدم 
می شویم تا هم افزایی در خصوص مباحث مربوط 
به دو استان داشته باشیم و این مسائل را در وهله 
اول بین خود حل کنیم.وی افزود: از دوستان خود 
درخواست داریم که سر یک میز بنشینیم و مسائل 
را به نحو مطلوب و بدون اینکه دشــمن از آن سوء 
استفاده کند، بررسی کنیم.نادراالصلی درباره سخنان 

معاونان اجرایی رییس جمهور خطاب به وی، گفت: 
حق نبود به اصفهان تشــریف بیاورید و این شهر را 
که می دانیــد جایــگاه آن در دوران دفاع مقدس و 
اداره کشور چگونه بوده است، اینگونه خطاب کنید، 
امیدواریم به طور رسمی از مردم اصفهان عذرخواهی 
کنید.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که رییس 
جمهور برای رفع مشکل اصفهان دستور داده است، 
انتظارمان از نمایندگان استان این است که برنامه ای 
همه جانبه و مطالعه شــده  را برای اجــرا در اختیار 

دولت قرار دهند تا مسئله آب اصفهان حل شود.

تبدیــل پــارک طبیعی شــرق بــه دومین
 محور گردشگری

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان از تبدیــل پارک 
طبیعی شــرق به دومین محور گردشگری خبرداد. 
حجت االسالم منوچهر مهروی پور در نطق میان دستور 
چهل وششمین جلســه علنی شــورا ترجیح داد به 
مشکالت شــهری بپردازد واز ماجرای شعرخوانی 
صولت مرتضوی و ســفر رییس جمهور به اصفهان  
عبور کند. مهــروری پور گفت: حــدود یک چهارم از 
مساحت فضای سبز شهر اصفهان در محدوده پارک 
طبیعی شــرق قرار دارد که در محدوده مناطق یک، 
چهار، پنج، شش، باغ رضوان، میادین میوه و تره بار 
و شهر رویاهاست.حجت االســالم مهروی پور ادامه 
داد: نگاه ویژه به این قطب گردشگری و تبدیل آن به 
دومین محور گردشگری اصفهان می تواند اقدامی 
موثر باشــد.وی با بیان اینکه مدیریت شهری باید 
راه حلی منسجم در ســامان دهی حوزه فضای سبز 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه در منابع 
آبی، بهره گیری از ظرفیت های جدید همچون پساب 
و اســتفاده از گونه های کم آب و متناســب با اقلیم 
شرق در این راستا باید انجام شود.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه پارک طبیعی شــرق سپر 
محافظ خوبی در مقابله با مخاطرات زیست محیطی 

و از سرمایه های اســتراتژیک محیط زیستی شهر 
است، گفت: مدیریت شــهری باید تشکیل کمیته 
راهبردی و عالی پــارک طبیعی شــرق را پیگیری 
کند تا موضوع تملک و آزادسازی ها دنبال شود، در 
ناژوان شاهد هستیم که با مدیریت منسجم اتفاقات 
خوبی رقم خورده اســت و این موضوع برای پارک 
طبیعی شرق نیز الزم است مورد توجه قرار گیرد.وی 
با تذکری، اظهار کرد: ســازمان آرامستان ها، نسبت 
به آرامســتان های محلی توجه ویژه داشــته باشد.

حجت االســالم مهروی پور با بیان اینکه در گذشته 
بارها تذکراتی داده ایم، اما نتیجــه تذکرات را به جز 
یک یا دو مورد نگرفته ایم، گفت: یکی از دغدغه های 
منطقه ۱۱ موضوع حل شدن مسئله آرامستان رهنان 
است، در این راستا پلمب شــدن غسال خانه رهنان 
نیز باید تعیین تکلیف شود همچنین درباره وضعیت 
سالن ورزشی »دنارت« قبل از این تذکر داده ام، اما 
چرا هنوز بعد از ۹ ماه از آن تذکر نسبت به بازگشایی 
این ورزشگاه اتفاقی نیفتاده است.وی افزود: پارک 
خودروها در پشت پایانه صفه، مزاحمت هایی برای 
مردم شهرک زیتون به وجود آورده است که باید در این 
زمینه نیز تمهیداتی اندیشیده شود.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شهر 
اصفهان خاطرنشان کرد: محله شهید پرور »ردان« 
نیز مشــکالتی دارد که مدیریت شــهری باید برای 
رفع آن ها ورود کند.وی با اشاره به مشکالت منطقه 
هفت شهرداری، گفت: درباره منطقه هفت تذکراتی 
داشته و دارم که مهم ترین آن نهضت آسفالت در این 
منطقه است.حجت االسالم مهروی پور با بیان اینکه 
گره زدن امور به باز شــدن ردیف های مالی درســت 
نیست، تصریح کرد: مردم از ما انتظار دارند، بنابراین 
گفتن اینکه هزینه نداریم یا تامین اعتبار نشده پاسخ 
مناسبی نیست.وی افزود: در خیابان گلستان واقع 
در منطقــه هفت نیز ورودی اصلــی مجتمع کوثر با 
تردد خودروهایی که در صف انتظار پمپ گاز هستند 
مواجه است که باید در این زمینه نیز اقدام موثری 

انجام شود.

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
بسته های بازی »باهم بهتریم« با موضوع گردشگری 
و تفریح و حس نوستالژیک بازی های قدیمی و سنتی 
ایران اسالمی، طراحی شد.سعید ساکت با اشاره به 
فعالیت های شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان در حوزه تولید بسته های 
بازی »باهم بهتریم« اظهار کرد: بر اســاس موازین 
اسالمی و فرهنگی کشــور، خانواده به عنوان یکی از 
ارکان مهم پایــداری در اجتماع و جامعه محســوب 
می شود که این موضوع نه تنها به طور ویژه در دین مبین 
اسالم، بلکه از دیدگاه کارشناسان و دانشمندان مسائل 
اجتماعی و جامعه شناســی به عنوان یکــی از ارکان 
مهم جامعه به شمار می رود.وی افزود: رواج مصرف 
روزانه از شبکه های اجتماعی و فناوری های روز دنیا، 

اهمیت توجه بر نقش محوری خانواده در جامعه را مد 
نظر قرار داده است و با توجه به این موضوع با رجوع به 
سنت گذشتگان در مبحث سرگرمی و تفریح، شاهد 
بازی های متنوع جمعی زیادی هســتیم که در یاد و 
خاطر بســیاری از مردم همچنان پابرجاست و همه 
روزه خاطــرات آن را در کنار یکدیگر مــرور می کنند.

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه توجه به ظرفیت های مختلف اقتصادی، فرهنگی 
و گردشگری در رویکردهای جدید شرکت مد نظر قرار 
گرفته است، ادامه داد: با توجه به این موضوع، طراحی 
بازی های بومی بر اســاس ذائقه مخاطب ایرانی و با 
توجه به فرهنگ ایرانی اســالمی کشور و جهان شهر 
اصفهان در دســتور کار شرکت توســعه مجتمع های 
ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی ســپاهان شهرداری 
اصفهان قرار گرفت.وی با اشاره به طرح این موضوع به 
عنوان مسئله و برگزاری اتاق فکر به منظور الگوبرداری 
صحیح در تأمین اوقات فراغت، تصریح کرد: ضروری 
بود برای استحکام بخشــیدن به فرهنگ خانواده و 

تقویت زندگی جمعی آداب و فرهنگ گذشتگان را در 
حوزه تفریح و سرگرمی سرلوحه خود قرار دهیم که با 
برگزاری جلســات مختلف اتاق فکر طراحی و تولید 
بسته های تفریحی و سرگرمی »باهم بهتریم« مورد 
توجه قرار گرفت و با همــکاری یکی از مجموعه های 
دانش بنیان این فرآیند تسهیل شد.ساکت در تشریح 
بسته های بازی »باهم بهتریم« خاطرنشان کرد: در 
طراحی این بسته، توجه به استفاده و ترکیب خالقانه 
بازی ها مد نظر قرار گرفته است و بازی هفت سنگ، 
فرفره، یویو، منچ، تیله و بازی قدیمی »یه قل دو قل« 
در این بسته به چشم می خورد، همچنین دفتر یادبود 
ثبت اوقات خوش و خاطره انگیز نیز از جمله دیگر موارد 

تهیه شده در این بسته به شمار می رود.
وی افزود: شــرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی ســپاهان در نظر دارد با بسته های 
فرهنگی تفریحی »باهم بهتریــم« لحظات هرچند 
کوتاه از بازی های قدیمی و هویتــی را برای مردم به 
ارمغان آورد و بتوانیم بیش از پیش در کنار هم بودن 

را ارج نهیم.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری خبر داد:

طراحی و تولید بسته های بازی برای گردشگری و تفریح 

 آمادگی اصفهان برای برگزاری جشنواره فیلم های
 کودکان و نوجوانان

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از آمادگی شهرداری اصفهان برای برگزاری جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان همچون ســال های گذشته خبر داد.ســید علی معرک نژاد گفت: شعار دوره 
مدیریت شهری اصفهان »اصفهان من، شهر زندگی« اســت و رویداد هایی همچون جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان که شور و نشاط را به عرصه شهر می کشانند، به طور کامل مورد استقبال مدیریت 
شهری قرار گرفته است.وی به اعالم آمادگی این شهر به سازمان ســینمایی و بنیاد سینمایی فارابی برای 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: از گذشته، هیئت دولت مصوبه ای 
داشت که این جشــنواره همه ساله در اصفهان برگزار شود و بر اســاس این مصوبه، تفاهم نامه پیشنهادی 
شهرداری اصفهان نیز برای ریاست سازمان سینمایی کشور ارسال شده، اما هنوز پاسخی داده نشده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان نیز در اصفهان آماده آغاز به کار است، اما بنیاد ســینمایی فارابی، مشکالت مالی و کمبود تعداد 

فیلم های اختصاصی کودکان و نوجوانان را از جمله مشکالت خود در برگزاری این دوره عنوان کرده است.
 

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

جابه جایی 60 درخت در منطقه 3 برای احداث ایستگاه مترو
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: به منظور ارزش گذاری فضای سبز و درختان این منطقه، با 
احداث ایستگاه متروی چهارراه ابن سینا، ۶۰ اصله درخت و درختچه با عمر ۱۵ تا ۲۰ ساله در این منطقه 
به بوستان کمال، میدان امام)ره(، میدان امام علی)ع( و چشمه باقرخان انتقال داده شد.محمدباقر 
کالهدوزان ضمن اشاره به محدودیت های فضای ســبز منطقه سه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: در 
این منطقه از زمان های قدیم )دوران بعد از صفویه( به دلیل تراکم ساخت وساز، به احداث فضای سبز 
اهمیتی داده نشده و این منطقه سرانه فضای سبز فعلی خود را مدیون سبزینگی حاشیه رودخانه، 
مادی ها و بوستان شهید رجایی است و بوستان های محلی از وسعت قابل توجهی برخوردار نیست.

وی افزود: به رغم اینکه سرانه فضای سبز برای هر نفر باید ۲۰ مترمربع باشد، در منطقه سه شهرداری 
این سرانه حدود ۷.۵ مترمربع است و تالش می کنیم در برابر حفظ و نگهداری فضای سبز و درختان 
منطقه کوشا باشیم.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه های منطقه، تصریح کرد: 
طبق برنامه های محله محوری عالوه بر ایجاد فضای سبز شهری در صدد وسعت فضاهای سبز محلی 
هستیم و با اجرای پروژه های عمرانی مانند احداث ایســتگاه مترو در چهارراه ابن سینا یا بابا قاسم، 
شاهد جزایر ترافیکی مملو از درخت بوده ایم که در راستای حفظ این درختان، اقدامات خوبی را به منظور 
جابه جایی این درختان داشته ایم.وی خاطرنشان کرد: به منظور ارزش گذاری فضای سبز و درختان این 
منطقه، با احداث ایستگاه متروی چهارراه ابن سینا، ۶۰ اصله درخت و درختچه با عمر ۱۵ تا ۲۰ ساله در 
این منطقه به بوستان کمال، میدان امام )ره(، میدان امام علی )ع( و چشمه باقرخان انتقال داده شد.

 
مدیر منطقه هفت شهرداری اعالم کرد:

تخصیص اعتبار 30 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های 
محله محور منطقه ۷

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: امســال بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
پروژه های محله محور در دو محله »پوریای ولی« و »شــاهد« اختصاص یافته اســت.علی اصغر 
شــاطوری اظهار کرد: در ســال جاری با توجه به تاکید اعضای شورای اســالمی شهر در خصوص 
محله محوری، اجرای پروژه های مورد نیاز در محله های هدف را در دســتور کار قرار دادیم که در این 
راستا دو محله »پوریای ولی« و »شاهد« در نظر گرفته شده است.وی گفت: برای هر محله اعتباری 

بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده  که در مجموع بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است. 

خبر روزاخبار

مدیر شهرسازی الکترونیک 
شهرداری:

سامانه سرای 10 از ابتدای 
تیرماه اجرایی می شود

مدیر پروژه شهرســازی الکترونیک معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان 
از اجرایی شــدن سامانه ســرای ۱۰ از ابتدای 
تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: این سامانه 
در مرحله نخســت بــا فرآیند صــدور پروانه 
ساختمانی آغاز می شود و در ادامه درخواست ها 
و خدمات شهرسازی را شامل خواهد شد.امید 
علی اصغری اظهار کرد: طی جلسات متعددی 
که با مدیــران مناطق شــهرداری و شــورای 
اسالمی شــهر گرفته شــد، رویکرد بر حذف 
حضور فیزیکی شهروندان برای دریافت پروانه 
ساختمانی بود که در این راستا سامانه سرای 
۱۰ یا صدور الکترونیک پروانه های ساختمانی 
تعریف شد.وی ادامه داد: در سامانه سرای ۱۰ 
شهروندان درخواســت های خود را به صورت 
آنالین و برخط به شــهرداری اعالم می کنند و 
پس از بررسی های اولیه و طی شدن مراحل، 
پروانه ساختمانی، گواهی انطباق اولیه صادر 
می شود که در راستای تکریم ارباب رجوع، به 
جای صرف وقت و حضور فیزیکی در شهرداری، 
اتالف زمان در صف های طوالنی و آزردگی خاطر 
آنها، در منزل درخواســت خود را از طریق این 
ســامانه ثبت می کنند.مدیر پروژه شهرسازی 
الکترونیک معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری اصفهان افزود: شهروندان پس از 
ثبت نام اولیه، درخواســت نوسازی و احداث 
بنا را ثبت می کنند و سپس کارشناس با حضور 
در محل، بازدید و بررســی مــدارک، پرونده 
را به طرح تفصیلی ارســال می کند تا پس از 
اعالم نظر، به شهرسازی ارجاع شود و با تایید 
این بخش، محاســبات به صــورت خودکار و 
بدون ارائه نقشه انجام می شــود.وی با بیان 
اینکه شهروندان با دریافت پیامک از مباحث 
مالی و نحوه پرداخت اقساط مطلع می شوند، 
ادامه داد: با تایید نهایی محاسبات، فیش ها 
به کارتابل شهروند ارســال می شود تا پس از 
پرداخت آن و تایید شهردار و معاون شهرسازی 

منطقه، گواهی انطباق صادر شود.

عضو شورای شهر:

جاری بودن زاینده رود حیاتی است
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جاری بودن زاینده رود بسیار حیاتی است، آثار این اتفاق در نسل های بعد موثر خواهد بود و تبعات ملی و بین المللی به همراه 
دارد، بدون تردید مطالبه گری اعضای شورای ششم شهر اصفهان در این خصوص منطقی، قانونی و بسیار مهم است.علی صالحی در یک برنامه برخط رادیویی با اشاره به 
اینکه حیات اصفهان در گروی جاری بودن رودخانه زاینده رود است، اظهار کرد: این موضوع برای اصفهانی ها بسیار روشن و برای افراد خارج از اصفهان کمتر قابل اهمیت 
است، در نگاه اول شاید بسیاری از افراد این مطالبه شهروندان اصفهان در رابطه با زاینده رود را یک نگاه تجملی و یک کاالی لوکس می دانند، یعنی جاری بودن زاینده رود 
برای پر کردن اوقات فراغت و ایجاد مناطق تفرجگاهی است، در حالی که این نگاه صحیح نیست.وی ادامه داد: همان طور که نسبت به »هامون« و »دریاچه ارومیه« و 
بسیاری از بخش های محیط زیستی کشور این نگاه وجود ندارد در اصفهان نیز قائل به این نگاه نیستیم.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: زاینده رود 
را شریان حیاتی یک تمدن چند هزار ساله می دانیم، اگر به واقعیت موضوع نگاه کنیم، شــکل گیری پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی که بر پایه معماری کهن و 
دستاوردهای تاریخی ناشی از شکل گیری تمدن در مورد زاینده رود است، اگر بخواهیم به حفظ بقای این آثار و دستاوردها نگاه کنیم، قطعا آن نیز بر مبنای زاینده رود است.

شهرداری ابریشم بموجب بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ در نظر دارد نسبت به انجام عملیات جمع آوری آسفالت با دستگاه آسفالت تراش و پخش آسفالت 
جهت ترمیم آسفالت بلوار اصلی و روکش آسفالت معابر خاکی شهر ابریشم با اعتباری بالغ بر 8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق آگهی مناقصه و درج در سامانه ستاد 

مطابق شرایط مندرج در برگ آگهی مناقصه شماره  ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ )بارگذاری شده در سامانه ستاد( اقدام نماید.
لذا متقاضیان می بایست صرفًا از طریق سامانه ستاد به آدرس ذیل تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نمایند به پاکات و مدارک تحویلی به 

شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان از صادرات ۴۵ درصدی تولیدات این 
مجتمع بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.علیرضا امیری ، میزان صادرات 
در سال گذشــته را  یک میلیون و یکصد هزار تن اعالم و ابراز امیدواری کرد 
که امسال نیز روند صادرات با توان بیشتری تداوم یابد.مدیر روابط عمومی 
ذوب آهن، آمار کارکنان را ۱۴ هزار نفر  رسمی و سه تا چهار هزار نفر  در قالب 
شر کت های پیمانکاری بیان کرد.وی ضمن یادآوری تولید ۵۴ میلیون تن 
فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ گفت: اکنون تولید بالغ بر ۳۰ میلیون تن  اعالم شده 
و ظرفیت به بیش از ۴۰ میلیون تن رسیده است.ایران اکنون دهمین فوالد 
ساز جهان محسوب می شود و انتظار می رود در افق ۱۴۰۴ به جایگاه هفتم 
ارتقا یابد.مدیر روابط عمومی ذوب آهن به این نکته هم اشــاره کرد که ۸۵ 
درصد ســاخت تجهیزات و قطعات این مجتمع بزرگ داخلی سازی شده، 
درحالی که در گذشته وارداتی بود.وی یادآور شد: حقابه ذوب آهن ۱۰۰۰ لیتر 
بر ثانیه بوده و براساس سیاست صرفه جویی و کاهش مصرف به ۴۰۰ لیتر 
بر  ثانیه رسیده است.پیش از این اعالم شد، ظرفیت تولید شمش و مقاطع 
ذوب آهن به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده و این در حالی است که در قبل 

از انقالب اسالمی تولید این مجموعه ۵۰۰ هزار تن بود.امیری ابراز امیدواری 
کرد سیاست حمایت از صنعت فوالد فراگیر باشد و اطالع رسانی دقیق رسانه 

ها مانع از لطمه به این صنعت راهبردی شود.

در نشست رسانه ای معاونت غذا و داروی دانشگاه   فرزانه افسرطه 
علوم پزشــکی اصفهان و مدیــران بخش های 
آزمایشگاهی، آرایشی بهداشــتی، تجهیزات پزشــکی و... موضوعات کمبود 
مقطعی داروها، پیگیری تخلفات تعذیــه ای، داروخانه ها و داروهای قاچاق، 
نظارت بر واحدهای تولیدی، عطاری ها و دیگر عوامل مرتبط با این حوزه تشریح 
شد. محمود اعتباری، معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به رتبه های برتر اســتان در تولید مواد غذایی به ویژه لبنی و کشاورزی و 
تعداد باالی واحدهای تولیدی، از صادرات بیش از ۵۰ درصد محصوالت گلخانه  
ای به روسیه از اســتان اصفهان خبر داد و گفت: تضمین سالمت و نظارت بر 
سالمت محصوالت صادراتی و وارداتی از وظایف سازمان  غذا و داروو معاونت 
هاست.اعتباری اظهار کرد: فرآورده های دارای سیب سالمت و شناسه تولید، 
مورد تایید سازمان غذا و دارو است، البته به وجود تخلفات اذعان داریم و وظیفه 
ما و سیستم های نظارتی این است که وضعیت را رصد کنیم. چنانچه، شکایات 

مردم، پیگیری و به مراجع قضایی با جریمه های سنگین ارجاع می شود. 
وی درباره کمبودهای دارویی در اســتان، اظهــار کرد: با تشــدید تحریم ها، 
کمبودهای دارویی نیز تشدید می شوند، اما عملکرد صحیح معاونت غذا و دارو 
می تواند کمبودها را مدیریت کنــد. البته کمبودهای دارویی، مقطعی و معموال 
قابل جایگزینی با برندهای دیگر خواهد بود. همچنین، برخی داروها به دلیل 
محدودیت عرضه، با کنترل و نظارت در اختیار بیماران قرار می گیرد و سامانه تی 
تک )رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سالمت محور سازمان غذا و 
داروی کشور( نظارت بر اینکه دارو از کدام شرکت به کدام داروخانه ها داده شده 

و داروخانه ها به کدام بیماران داده اند، یعنی از تولید تا مصرف را رصد می کند.
اعتباری درباره تخلفــات داروخانه ها به وظایف مســئوالن فنی داروخانه ها، 
نظارت و بازرســی های ماهانه اشــاره کرد و توضیح داد: درصورت مشــاهده 
تخلف و شکایات مردم، پروانه مسئوالن فنی لغو می شــود. چنانچه، در ماه 
حدود ۱۰ تا ۱۵ فقره انواع تخلفات شناسایی و لغو مجوز می شوند.وی با اشاره 
به اینکه تا پیش از تحریم ها، بسیاری از تجهیزات پزشکی وارداتی بود، گفت: 
پس از اعمال تحریم ها، نیازها احصا و به تولیدکنندگان منعکس شد که باعث 
شد اقالم بسیاری در داخل تولید شود و خودکفا شویم.محمد سلطانی، مدیر 
نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو نیز توضیح داد: بسیاری 
از داروهای داخلی اســتانداردهای الزم را دارند و مورد تایید وزارت بهداشــت 
هستند. با این وجود ممکن است عده ای ســابقه مصرف داروهای خارجی را 
داشــته و این جایگزینی برای آنها سخت باشد.ســلطانی گفت: اگر کمبودها 

مربوط به واحدهای دارویی خاص باشد، جزو کمبودهای اصلی به حساب می 
آیند. چنانچه، حدود ۲۰ مورد کمبود واقعی داریــم که غالبا داروهای پیوندی، 
شیمی درمانی، تاالسمی و ... است که به سازمان غذا و داروی کشور اعالم می 
شود ولی سازمان غذا و داروی کشور بسیاری از این کمبودها را قابل جایگزین 
با برندهای دیگر اعالم می کند.وی در مورد افزایش قیمت دارو گفت: قیمت بر 
اساس نوع دارو و گاهی عدم ارز تخصیصی، عدم پوشش بیمه ها و محدودیت 
دسترســی افزایش می یابد. اجرای طرح های پایش محصوالت در ســطح 
تولید و عرضه مرجان هادیان، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی 
و بهداشتی معاونت غذا و دارو از فعالیت دو ســالمتکده در اصفهان خبرداد و 
گفت: یکی از این سالمتکده ها با دریافت مجوز داروخانه سنتی، فرآورده های 
تجویزی متخصصان طب سنتی را عرضه و داروسازی سنتی نیز ساماندهی می 
شود. وی افزود: پیگیر عرضه فرآورده های سنتی با سیب سالمت و مقابله با 
موارد غیرمجاز هستیم.هادیان از اجرای طرح های پایش محصوالت در سطح 
تولید و عرضه خبرداد و افزود: محصوالت بازار را در دونوبت کنترل می کنیم و 
درصورت کشف عدم انطباق با استانداردها، پیگرد قانونی انجام می شود. وی 
درباره اجرای طرح ملی پایش محصوالت کشــاورزی و بررسی محصوالت از 
نظر باقی مانده سموم، نیترات و فلزات سنگین، همچنین طرح هایی در زمینه 
تشدید نظارت بر واحدهای لبنی و گوشتی در مقاطع زمانی مختلف بر اساس 
سامانه و چک لیست های هماهنگ در کل کشــور توضیح داد. هادیان گفت: 
نظارت بر غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در کارخانه های آرد هر دو ماه یک 
بار انجام و در سامانه بارگذاری می شود. البته، معاونت بهداشتی مسئول کنترل 
نانوانایان در استفاده از افزودنی هایی مثل جوش شیرین است، اما جلسات 
تعاملی متعددی به ویژه در زمینه آموزش نانوایان داریم و با متخلفان برخورد 
می شود. هادیان درباره نظارت بر مواد غذایی فراوری شده مانند سوسیس و 
کالباس، از بازدیدهای مقطعی، تشدید نظارت بر واحدهای تولیدی با دقت باال 
خبرداد و گفت: سالمت سوسیس و کالباس در مقطعی با معضالتی مواجه بود 
ولی اکنون با تجهیزاتی که در اختیار داریم، نوع گوشت و بافت های غیرمجاز را 
تشخیص می دهیم.مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
معاونت غذا و داروی اصفهان با بیان اینکه لیست محصوالت تراریخته اعالم 
شده و محصوالتی مانند ســویا، ذرت، کلزا و دانه پنبه، غالبا تراریخته هستند، 
نظارت دقیق بر تولیدات حاصل از این محصوالت و موظف کردن تولیدکننده به 
اعالم تراریخته بودن را عنوان کرد. وی در مورد آب لیموهای صنعتی گفت: پیگیر 

استانداردهایی برای اصالت سنجی آب لیمو هستیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:ذوب آهن ۴۵ درصد تولیدات را صادر کرد

کمبود اقالم دارویی، مقطعی و متاثر از شرایط تحریم است
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

همزمان با سفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان اصفهان، سه تفاهم نامه همکاری میان فوالد 
مبارکه، معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، راه آهن جمهوری اســالمی ایران و توکاریل و شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان امضا شد.  تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
شرکت فوالد مبارکه و بنیاد ملی نخبگان به امضای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و شرکت سهامی عام فوالد 
مبارکه اصفهان به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا به منظور گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی، کاربردی، 
آموزشــی و تکمیل زنجیره علم، فناوری، بازار و تجارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه محصوالت 
فناورانه و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و در جهت طرح کارخانه هوشــمند )smart factory( رسید.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، پس از امضای این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان کوشیده و فعالیت های بزرگی 
در حوزه بومی سازی انجام داده اســت که امروز به صورت ســاختاریافته تر و هماهنگ تر با مجموعه هایی 
همچون شــهرک علمی و تحقیقاتی این روند را ادامه می دهیم.وی افزود: تصمیم داریم برای دسترسی 
بهتر به شرکت های دانش بنیان جهت همکاری های مشترک، دفاتری را برای آن ها در شرکت فوالد مبارکه 
ایجاد کنیم تا شرکت های فعال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر شرکت ها بتوانند ارتباط بهتری 
با ما داشته باشند که این تفاهم نامه شامل همین موارد و دیگر مواردی است که به صورت عملیاتی بتوانیم 

این ارتباطات دوطرفه را تقویت کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به تفاهم نامه منعقدشده این شرکت با معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست 
جمهوری در زمینه هوش مصنوعی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری اشــاره کردند یکی از حوزه های 
مغفول مانده در زمینه فناوری های نوین که نیاز به ســرمایه گذاری بیشتری دارد، بحث هوش مصنوعی و 
جذب نخبگان مرتبط با این حوزه است. ما باید بتوانیم زیرساخت های تحول دیجیتال در صنعت را بهتر از 
گذشته، با بهره گیری از دانش متخصصان داخلی و با ســازوکارهای قوی تری عملیاتی کنیم.وی در پایان 
تصریح کرد: با امضای ایــن تفاهم نامه، علی رغم جذب نخبگان فعال در این حوزه، زیرســاخت های الزم 
به صورت سازمان یافته تر فراهم خواهد شد و با فعالیتی که در این زمینه آغاز شده، شرکت های دانش بنیان 

و نخبگان داخلی را بیش ازپیش پشتیبانی خواهیم کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری  بین فوالد مبارکه، راه آهن جمهوری اسالمی  ایران و توکاریل
 تفاهم نامه همکاری ســه جانبه در زمینه افزایش حمل ونقل ریلی، روز پنجشــنبه ۲7 خردادماه توســط 
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، ســید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و محسن سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکاریل به امضا رسید.سید میعاد صالحی، معاون 
وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران پس از امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه 
در راســتای افزایش تعداد لوکوموتیو جهت افزایش میزان حمل بار مواد معدنی به ویژه حمل ونقل شرکت 
فوالد مبارکه منعقد شــد.وی با تاکید بر ضرورت حمل ونقل ریلی برای توسعه تولید داخل افزود: شرکت 
فوالد مبارکه با توجه به سرمایه گذاری در حوزه خرید لوکوموتیو از تولیدکننده داخلی، این لوکوموتیوها را به 
شبکه ریلی کشور اضافه می کند و با توجه به اینکه نظارت بر این لوکوموتیوها و ایمنی آن ها بر عهده راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران است، تفاهم نامه ای امضا شــد تا بتوانیم این لوکوموتیوها را به ناوگان حمل ونقل 
ریلی کشور اضافه کنیم.محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از انعقاد این تفاهم نامه 
گفت: شرکت فوالد مبارکه به واسطه همکاری تنگاتنگ با شرکت های حمل ونقل ریلی، بزرگ ترین شریک 
تجاری راه آهن کشور محسوب می شود. از طرف دیگر، بخش حمل ونقل یکی از فعالیت های استراتژیک 
برای صنایع بزرگ است و در کشور ما یکی از گلوگاه های اصلی صنایع، به ویژه صنعت فوالد است.وی تاکید 
کرد: در حال حاضر حمل ونقل ۶۰ درصد از محموله های وارداتی فوالد مبارکه و محصوالت آن از طریق راه آهن 
صورت می گیرد، اما طی سال های گذشته ســرمایه گذاری های الزم و متناسب با پیشرفت سایر حوزه ها، 
صورت نگرفته اســت. دولت سیزدهم به دنبال آن اســت که در حوزه های زیرساختی سرمایه گذاری های 
جدی صورت گیرد و در این راستا شــرکت فوالد مبارکه ماموریت دارد تا بخشی از این سرمایه گذاری ها را 
در حوزه زیرســاختی محقق کند.مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان از برنامه ریزی جهت خرید ۵۰ دســتگاه 
لوکوموتیو توسط این شرکت خبر داد و اذعان داشت: از این تعداد ۱۰ دســتگاه لوکوموتیو آماده تحویل به 
راه آهن جمهوری اسالمی است؛ همچنین تفاهم نامه دیگری در حوزه تعمیر لوکوموتیوهای راکد و متوقف 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران در راستای افزایش سرعت سیر حمل و افزایش سرعت حمل بارهای فوالد 
مبارکه و سایر ذی نفعان منعقد شد. امیدوارم انگیزه الزم برای سرمایه گذاران حوزه زیرساخت کشور فراهم 

شود و در این راستا بخش خصوصی پا به میدان بگذارد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین فوالد مبارکه  و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 تفاهم نامــه همکاری دوجانبــه بین فــوالد مبارکه و شــهرک علمــی و تحقیقاتی با هدف اســتفاده از 
توانمندی های حمایتی، علمی، فنی و پژوهشــی طرفین از طریق همــکاری در اجرای طرح های فناورانه 
صنعت فوالد، همکاری و مشاوره در زمینه بومی سازی فناوری و انتقال فناوری های به روز در صنعت فوالد و 
استفاده از شرکت های شهرک در زنجیره تامین قطعات، تجهیزات و خدمات فوالد مبارکه امضا شد تا حجم 
پروژه های تحقیقاتی بین شــهرک علمی و تحقیقاتی و فوالد مبارکه افزایش یابد و روند خرید محصوالت 

دانش بنیان به صورت مضاعف ادامه پیدا کند.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه پس از امضای این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران گفت: رویکرد 
شرکت فوالد مبارکه حمایت از شــرکت های دانش بنیان و محصوالت ساخت داخل است که این حمایت 

به صورت ساختاریافته تری ادامه پیدا می کند. 
در همین راستا تفاهم نامه ای به امضا رســید تا ارتباط دوجانبه فوالد مبارکه و شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان را تقویت و با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان حمایت خود را از نخبگان داخلی بیشتر 
کنیم.وی افزود: با امضای این تفاهم نامه مقرر شد دفاتر مســتقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با 
حضور مدیران و کارشناسان فوالد مبارکه تعبیه شود و بتوانیم از توانایی های این شرکت ها با شناخت بهتر 

و دسترسی و تعامل بیشتر بهره مند شویم.
ســید مهدی حجازی، معــاون توســعه فناوری شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، در خصوص 
جزئیات این تفاهم نامه اظهار کرد: طی دو ســال اخیر، با توجه به شــعار ســال و حمایــت صنایع بزرگ 
از شــرکت های دانش بنیان، مذاکــرات مربوطه بــرای انعقــاد تفاهم نامــه همکاری با هیئت رییســه 
فوالد مبارکــه در راســتای حمایت بیشــتر از این شــرکت ها صورت گرفــت.وی افزود: بــا امضای این 
تفاهم نامه، حجم پروژه های تحقیقاتی بین شــهرک علمی و تحقیقاتی و فــوالد مبارکه افزایش می یابد 
و روند خریــد محصــوالت دانش بنیان به صــورت مضاعف ادامه پیــدا می کند. چندین شــاخص کّمی 
در این تفاهم نامه ذکرشــده که راه اندازی شــتاب دهنده مشــترک و مشــارکت فوالد مبارکــه در تکمیل 
 زیرســاخت های عمرانی شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان ازجمله این شــاخص ها بــرای همکاری

 فی مابین است.

اصالح شبکه های آبرسانی، حفر چاه و احداث مخازن ذخیره آب جدید در 
شهرستان فریدن به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در نشست شورای اداری شهرستان فریدن 
که با حضور وزیر نیرو برگزار شــد، با بیان این مطلب گفت: میزان هدر رفت 
آب در شبکه های آبرسانی دو شهر و ۲۸ روستای این شهرستان بیش از ۳۰ 
درصد است.حســین اکبریان اظهار کرد: ۳۰ کیلومتر از شبکه های آبرسانی 

این شهرستان نیازمند بازسازی فوری است.
وی افزود: عالوه بر این، آب شــرب مورد نیاز ســاکنان چهار روستای این 
شهرستان به صورت سیار تامین می شود که امیدواریم در قالب طرح جهاد 
آبرسانی به آب شرب پایدار متصل شــوند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با اشــاره به این که تکمیل طرح فاضالب شهر داران به ۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: مراحل اخذ ماده ۲۳ و جذب اعتبارات 

دولتی اجرای طرح فاضالب شهر دامنه نیز در حال پیگیری است.

همزمان با سفر رییس جمهور به اصفهان؛

مدیرعامل فوالدمباركه سه تفاهم نامه همكاری امضا كرد

نیاز طرح های آبرسانی شهرستان فریدن به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار
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