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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبرداد :

رشد 63 درصدی صادرات گمرکات

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

بودجه پارک های علم و 
فناوری کشور به افزایش 

50 درصدی نیاز دارد

 مسئول سالمتکده طب سنتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 موافق حذف سوبسید 
نان هستم

پایان بهمن؛ آخرین 
مهلت استفاده از 

معافیت مالیاتی 3۶ 
میلیون تومانی 

معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

کودکان و 
مبتالیان به آسم 

تردد نکنند

 آبشار پتاس اصفهان 
با طبیعت اعجاب انگیز

تقدیر مشاور وزیر ارشاد از بانوی نگارگر اصفهانی
7

5

5

5

3

3

7

3

3

3

بارش ها، ذخیره سد زاینده رود 
را افزایش نداده است

 نشان ملی مرغوبیت برای
 ۷4 اثر هنرمندان اصفهانی

نبضی که کند می زند
توسعه گردشگری سالمت، اسیر نبود تعرفه مشخص و دالل بازی ؛

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

آگهی مزایده

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

کورش صابری - شهردار

م الف: 1262519

م الف: 1262550

 شهرداری شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 2191/ش مورخ 1399/10/19 شورای اســامی شاهین شهر در نظر دارد 
بهره برداری از واحد خدماتی شماره 4 نگارستان واقع در میدان فاطمیه ساختمان نگارستان طبقه همکف ورودی شمالی 

را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.  

متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری 

مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 6/235/ش مورخ 1400/10/27 شورای محترم اسامی شهر نسبت به 
فروش چهار قطعه پاک با کاربری مسکونی واقع در زیباشــهر محله خولنجان خیابان فاطمیه از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به شهرداری زیباشهر واقع 
در بلوار امام خمینی)ره( میدان امام حسین)ع( خیابان امامزادگان مراجعه نمایند و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 1400/11/13 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.

نوبت دوم

چاپ دوم

هشدار توجه

در برابر اومیکرون چه باید کرد؟

 سریعتر دوز سوم 
واکسن خود را بزنیم

زدن ماسک به صورت مستمر 
در جای شلوغ دو ماسک

تجمع و تردد حداقلی- شستن 
دست حداکثری 

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

سبحان نظری- شهردار مجلسی  م الف: 1266030

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 99/767 مورخ 1399/12/20 و 
مجوز شماره 348 مورخ 1400/07/07 شورای محترم اسامی شهر مجلسی دو قطعه 

زمین تجاری واقع در بلوار ارم 4 شهر مجلسی با مشخصات ذیل:
1- پاک شماره 1 به مســاحت 141/94 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر 
متر مربع 161/000/000 ریال )یکصد و شــصت و یک میلیون ریال( جمعا به مبلغ پایه 
22/852/340/000 ریال ) بیست و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد 

و چهل هزار ریال( 
2- پاک شماره 2 به مســاحت 141/93 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر 
متر مربع 147/000/000 ریال )یکصد و چهــل و هفت میلیون ریال( جمعا به مبلغ پایه 
20/863/710/000 ریال )بیســت میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون و هفتصد 

و ده هزار ریال( 
از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان می بایست نسبت به واریز 5% کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان می توانند از روز 1400/11/05  )زمان انتشــار اولین آگهی( تا آخر وقت 
اداری روز مورخ 1400/11/21 به امور قراردادهای شــهرداری مراجعه و اسناد و مدارک 

مزایده را دریافت نمایند.
4- متقاضیان می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 1400/11/21 پیشنهادات خود 
را در پاکت های الک و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی 

نموده و رسید دریافت نمایند. 
 جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی
 www.Majlesicity.ir مراجعــه و یــا با شــماره تلفــن 52472852-031 )امور 

قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمایند.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام )ره(- شهرداری 

مجلسی

نوبت اول

6

سرمربی سابق میالن 
در راه اصفهان

   اصفهان با آثار تاریخی و طبیعی فراوان یکی از قطب های گردشــگری ایران به شمار می آید.پیشرفت های این 
استان در حوزه پزشکی و درمانی هم سبب شده هر ساله پذیرای بیمارانی از مناطق مختلف کشور و کشور های همسایه 
باشد که قصد دارند سیر درمان خود را در مراکز درمانی این استان سپری کنند.به این ترتیب اصفهان در تالش بوده 
تا خود را به عنوان قطب گردشگری سالمت معرفی و از این ظرفیت در مسیر اشتغال زایی و درآمدزایی استفاده کند.

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
 دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد



سه شنبه 5 بهمن  1400 / 22 جمادی الثانی 1443 / 25 ژانویه  2022 / شماره 3454

دومین محموله سالح آمریکا وارد اوکراین شد
الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین اعالم کرد که این کشــور دومین محموله سالح از آمریکا را به 
عنوان بخشی از کمک های نظامی واشنگتن به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر دریافت کرده است.به گزارش 
رویترز، آمریکا اعالم کرده است که در میان نگرانی ها از حضور ده ها هزار نیروی روسیه در مرزهای 
اوکراین به حمایت از کی یف ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اوکراین در حساب توئیتری خود نوشت: 
دومین محموله ۸۰ تنی برای تحکیم توانایی های دفاعی اوکراین را از دوســتان آمریکایی دریافت 
کردیم. این پایان کار نیست. آمریکا به تازگی یک محموله ۹۰ تنی سالح و مهمات را به اوکراین ارسال 
کرده بود. قرار است آمریکا چندین محموله تســلیحاتی به اوکراین بفرستد که جو بایدن، رییس 

جمهوری آمریکا آن را در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ تایید کرد. 
 

اسپوتنیک: 

ترکیه به 1۶ کشور پهپاد صادر خواهد کرد
ترکیه قراردادهایی را برای فروش هواپیماهای بدون سرنشــین Bayraktar TB۲ به ۱۶ کشور 
امضا کرد.به نقل از اسپوتنیک، مدیرعامل شرکت فناوری بایکار ترکیه  گفت، ترکیه قراردادهایی را 
برای فروش هواپیماهای جنگی بدون سرنشین به ۱۶ کشور جهان منعقد کرده است.از سوی دیگر، 
 F-۱۶ وزیر دفاع ترکیه نیز  گفت که مذاکرات بین آنکارا و واشــنگتن در مورد تامین جنگنده های
مثبت بوده است.درخواست های رسمی ترکیه برای تامین و نوسازی F-۱۶ های جدید از دو ماه 
پیش مطرح شــد. پس از آن، هیئتی به ایاالت متحده رفت و اکنون گفته شده که مذاکرات مثبت 
بوده است.شبکه تلویزیونی سی. ان. ان ترک نیز روز پنجشــنبه به نقل از منابع آمریکایی گزارش 
داده بود که واشنگتن ممکن است با درخواست ترکیه برای خرید هواپیماهای اف -۱۶ برای تقویت 

کشورهای متحد در منطقه دریای سیاه موافقت کند.
 

آمریکا درخواست اوکراین برای تحریم روسیه را رد کرد
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا درخواست ها برای تحریم روسیه در ارتباط با بحران اوکراین 
را رد و تاکید کرد که تحریم مسکو در شرایط کنونی قدرت بازدارندگی غرب برای جلوگیری از تهاجم 
احتمالی روسیه به اوکراین را تضعیف خواهد کرد. تجمع نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین 
باعث افزایش نگرانی کشورهای غربی از نیت مسکو برای اقدام نظامی علیه اوکراین را موجب شده، 
مسئله ای که روســیه آن را توهم اروپا و آمریکا و تالش آنها برای روس هراسی خوانده است. وزیر 
خارجه آمریکا که با شبکه سی ان ان مصاحبه می کرد، افزود: وقتی صحبت تحریم می شود، هدف 
آن ایجاد بازدارندگی در برابر اقدام نظامی است و اگر ماشــه تحریم ها االن چکانده شود ما تاثیر 

بازدارندگی آن را از دست خواهیم داد.

یک مقام ارشد فرانسوی: 

خروج فرانسه از ناتو، بزرگ ترین هدیه برای روسیه خواهد بود
به نقل از اســپوتینک، »کلمان بون«، وزیر امور اروپای فرانســه به درخواست های رهبر مخالفان این 

کشور مبنی بر خروج فرانسه از ناتو انتقاد کرد و مدعی شد که این درخواست ها به نفع روسیه است.
پیش تر در اوایل این هفته، »ژان لوک مالنشون«، رهبر جناح چپ فرانسه گفته بود که کشورش باید از 
ناتو خارج شود تا استقالل خود را در امور نظامی بازگرداند.وی با اشاره به تنش ها بین مسکو و کشورهای 
غربی بر سر اوکراین، به شبکه خبری فرانسوی Europe۱ گفت که شنیده است برخی پیشنهاد می کنند 

اکنون فرصتی است تا خواستار خروج فرانسه از ائتالف آتالنتیک شمالی شود.
وزیر امور اروپایی فرانسه با این استدالل که خروج احتمالی فرانسه از ناتو »بزرگ ترین هدیه به روسیه 

است« گفت: »در چنین زمانی دیوانگی خواهد بود که بین غربی ها احساس اختالف ایجاد کنیم.«

فرجام برجام در هاله ای از ابهام؛

توافق نهایی یا موقت؟!
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین روز 
یکشنبه در توئیتی با اشاره به دیدار رؤسای هیئت های ایران، تروئیکای 
اروپا، روسیه و چین نوشت: ما به اتفاق هم، به بررسی یکی از مهم ترین و 

پیچیده ترین مسائل در دستور کار مذاکرات وین پرداختیم.
اولیانوف بدون اشــاره به اینکه موضوع مهم و پیچیده مورد نظر چه بوده 

است، تصریح کرد که »پیشرفت هایی حاصل کردیم.«
در حالی که روسیه یکی از اعضای برجام بر پیشرفت در مذاکرات تاکید 
دارد، کشورهای اروپایی و آمریکا هم چنان بر موضوع تعیین ضرب االجل 
و محدود بودن زمان مذاکرات یا در سناریویی دیگر »توافق موقت« اصرار 
دارند و این موضوع خود را به شکل های مختلف هر چند روز یک بار تکرار 
می کنند.هیئت مذاکره کننده ایران از ابتدای از سرگیری مذاکرات تاکید 
کرده است که مذاکرات باید روندی معقول و منطقی داشته باشد و مذاکره 
تحت فشار به هر شکلی مردود است و نتیجه عکس خواهد داشت و بر 

این موضع خود تا کنون پافشاری کرده است.
آن طور که در برخی رسانه ها ادعا شد، پیشنهاد توافق موقت حتی از سوی 
رییس جمهوری روسیه به عنوان پیشنهادی از سوی کشورهای اروپایی و 
آمریکا در دیدار با رییس جمهوری کشورمان مطرح شده اما پاسخ ایران 
در این سطح به این پیشنهاد منفی بوده است. از این رو اگر برخی طرف ها 
سعی دارند به بهانه های مختلف بر روند مذاکرات به ویژه مذاکره کنندگان 
ایرانی اثر بگذارند تا شاید امتیاز بیشتری بگیرند یا امتیاز کمتری بدهند، 
این تالش بی فایده است.طرف های غربی از ابتدای شروع مذاکرات به 
انواع سنگ اندازی ها در مسیر مذاکرات متوسل شدند تا شاید ایران را بر 
هم زننده مذاکرات و شکست برجام به جامعه جهانی معرفی کنند؛ اما این 
اقدامات تا کنون بی نتیجه بوده است. این کشورها در آخرین تالش خود 
سعی دارند برنامه هسته ای ایران را در مرحله ای خطرناک جلوه دهند یا 
این گونه القا کنند که برجام به خاطر فعالیت های هسته ای ایران در خطر 
است در حالی که مسئول شرایط فعلی و متزلزل ساختن برجام، آمریکا 

و همراهان اروپایی آن هستند.
در عین حال به نظر می آید مذاکرات در رونــدی رو به جلو و در آرامش 
پیش می رود و هر چهار متن مذاکراتی همزمان مورد بررسی است. ایده 
ها و پیشنهادات برای رفع اختالفات آرام آرام به متن تبدیل می شود تا به 
این شکل متونی بدون خط خوردگی و پرانتز روی میز قرار گیرد. هر چند 

بخشی از موضوعات نیازمند تصمیم گیری های سیاسی است.
شایان ذکر است، مذاکرات وین در ســطح معاونان وزیران امور خارجه 

ایران و ۱+4 در چارچوب دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ادامه دارد.
طی یکی دو روز اخیر، موضوع راســتی آزمایی و مباحث هسته ای مورد 

بحث و بررسی طرف های مذاکره کننده قرار گرفت و جلسات کارشناسی 
روز شــنبه به طور عمده بر موضوع هســته ای متمرکز بود و بخش های 

باقی مانده در ضمیمه دوم مورد رایزنی قرار گرفت.
از ابتدای مذاکرات تا کنون، طرف های اروپایی بر روی مباحث هسته ای 
و اقداماتی که ایران باید در ازای رفع تحریم ها انجام دهد بیش از طرف 
های دیگر متمرکز بوده اند، از این رو اغلب اوقات مذاکرات در این حوزه با 
محوریت ایران و سه کشور اروپایی برگزار شده است، هر چند که طرف های 

دیگر هم در جریان امور و نتایج به دست آمده قرار گرفته اند.
مقامات نزدیک به هیئت مذاکــره کننده ایران اعــالم کردند که هیئت 
مذاکراتی ایران بر حفظ دستاوردهای علمی و فنی دانشمندان ایرانی در 
حوزه هسته ای و تحقیق و توســعه تاکید دارد. یکی از مهم ترین بخش 
های فعالیت های هسته ای ایران که بعد از خروج آمریکا از برجام و گام 
های جبرانی ایران توسعه یافته است، موضوع تحقیق و توسعه در چرخه 
سوخت هسته ای است.مقامات کشورمان خاطرنشان کردند که حفظ 
دستاوردهای علمی و تحقیقاتی یکی از ضرورت های هر توافقی است و 
خواسته های طرف مقابل و محدودیت های مربوط به برنامه هسته ای در 
چارچوب توافق هسته ای به دست آمده در سال ۲۰۱5 قابل پذیرش است 

و حق ایران برای تداوم تحقیق و توسعه نباید نقض شود.

بعد از حدود دو ماه بخش قابــل توجهی از مذاکــرات احیای برجام و 
رفع تحریم هــا در بخش های حقوقی، سیاســی و فنــی پیش رفته و 
بســیاری از اختالف نظرها در خصوص پرانتزهای موجود در متون مورد 
نظر برطرف شده اســت. طرف ها درباره اغلب موارد اختالفی، ایده ها و 
پیشنهاداتی را مطرح کرده اند اما هنوز تا تبدیل شدن این ایده ها به متن 
فاصله وجود دارد. در عین حال در موارد باقی مانده از اختالفات که به طور 
طبیعی از موضوعات مهم و سخت محسوب می شوند، طرف ها نیازمند 

تصمیم گیری سیاسی هستند.
با توجه به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های حداکثری 
علیه ایران، بخش قابل توجه تسریع در روند مذاکرات و دستیابی به توافق 
و بازگشت همه طرف ها به برجام نیازمند آن است که کاخ سفید اقدامات 
الزم را در راستای رفع تحریم ها و ارائه تضمین ها انجام دهد. به محض 
اینکه آمریکا تصمیمات الزم را برای رفع موثر، قابل راستی آزمایی و پایدار 
تحریم ها اتخاذ کند، سرعت گفت وگوها افزایش یافته و توافق در مدت 

زمانی کوتاه ممکن خواهد شد.
مذاکرات طی روزهای اخیر در سطوح سیاسی و کارشناسی در چارچوب 
رایزنی های دو جانبه و چندجانبه ادامه داشت و رایزنی ها در این هفته 

نیز ادامه خواهد یافت.

نماینده روســیه در مذاکرات وین، با اشاره به تجربه 
منفی ایــران در نتیجه سیاســت فشــار حداکثری 
آمریکا تصریح کرد که کشورهای مشارکت کننده در 
گفت وگوها تالش می کنند تا دربــاره تضمین آینده 
اجرای برجام اطمینان حاصل کنند.میخائیل اولیانوف 
این مطلب را یکشــنبه شــب پس از پایان جلســه 
نمایندگان گروه ۱+4 و ایران بــه خبرنگار ایرنا گفت 
که پرسید، با توجه به اقدامات یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا پس از خــروج از برجام، چطــور می توان به 
طرف های غربی در مذاکرات اطمینان کرد؟وی گفت: 
ما کامال دشواری ها و تجربه منفی ایران را در نتیجه 
سیاست فشــار حداکثری آمریکا درک می کنیم و 
طبیعتا در جریان مذاکرات این مسئله را در ذهن داریم 

که درباره تضمین بهبود شرایط اطمینان حاصل کنیم.
این دیپلمات روس درباره روند گفت وگوها هم بیان 
داشت: رایزنی های سیاســی گام به گام جریان دارد 
و ما دیدارهای مفیدی را در قالب های مختلف میان 
شرکت کنندگان داشتیم.وی به جلســه اخیر  گروه 
۱+4 و ایران اشاره کرد و گفت: طرف ها در این نشست 
پیرامون یکی از مسائل مهم و با اولویت باال پرداختند. 
اولیانوف، اطالعات بیشتری از جزئیات جلسه نداد اما 
افزود: گفت وگوها رو به پیشرفت است و جلسات هم 
ادامه دارد. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم.وی 
در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت که روسیه 
مخالف تعیین ضرب االجل های مصنوعی است؛ اما 
با به سرانجام رسیدن هر چه سریع تر روند مذاکرات 

وین موافق اســت. نماینده روسیه در مذاکرات وین 
گفت: »مذاکرات نمی تواند ماه ها ادامه یابد و باید تا 
فوریه گفت وگوها را نهایی کنیم «این دیپلمات روس 
اضافه کرد: اینکه آیا بتوان اوایل فوریه به نتیجه رسید 
نمی دانم ولی تمام گام های الزم را برای تسریع روند 
مذاکرات انجام می دهیم. دور هشتم مذاکرات رفع 
تحریم ها از ششم دی ۱4۰۰ آغاز شده و قریب به اتفاق 
هیئت ها اذعان دارند که پیشرفت هایی در گفت وگوها 

حاصل شده است.

نماینده روسیه در مذاکرات وین: 

در تالش هستیم تا آینده اجرای برجام را تضمین کنیم

با وجود آن  که ایاالت متحده به دلیل خروج یک جانبه از برجام به عنوان طرفی شناخته می شود که توافق هسته ای ایران و ۱+5 را نقض کرد، »راب مالی« مذاکره کننده 
ارشد آمریکا در مذاکرات »وین« در مصاحبه با شبکه »رویترز« برای ایران پیش شرط تعیین کرده است.مقام های جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده اند که 
آمریکا طرفی بوده که به رغم پای بندی تهران به برجام، این توافق را ترک کرده و به همین دلیل باید اولین طرفی باشد که گام هایی را برای پای بندی به تعهداتش ذیل 
این توافق بردارد تا بتواند بار دیگر به برجام بازگردد.مالی در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفته که بعید است ایاالت متحده بدون آزادی شهروندان آمریکایی که در 
ایران بازداشت هستند، در خصوص احیای برجام با ایران به توافق برسد.مذاکره کننده ارشد آمریکا در حالی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است که پیش از این نیز 
تایید کرده بود مسئله آزادی زندانیان دو تابعیتی که در ایران بازداشت هستند از مذاکرات هسته ای جداست اما با این حال در مصاحبه جدید خود گفته که آزادی این 
اتباع ایرانی-آمریکایی به عنوان پیش شرطی برای توافق هسته ای است.مالی گفت: »آن ها )این دو موضوع( جدا از یکدیگر است و ما برای هر دو این موضوعات 
تالش می کنیم. اما من می گویم که تصور بازگشت به توافق هسته ای در شرایطی که چهار آمریکایی  بی گناه از سوی ایران گروگان گرفته  شده اند، برای ما دشوار است«.

وی ادامه داد: »بنابراین در حالی که با ایران به طور غیرمستقیم درباره پرونده هسته ای گفت وگو می کنیم، بار دیگر به طور غیرمستقیم با آن ها برای تضمین آزادی 
چهار گروگان خود نیز بحث هایی را انجام می دهیم«.

خبر روزآمریکا برای بازگشت به برجام پیش شرط تعیین کرد

وز عکس ر

»بیلی فارل« 
اولین کاپیتان 

USS  زن ناوگان
فرمانده فــارل، اولین زنی 
است که در تاریخ ۲۲4 ساله 
این کشتی که به سال ۱۷۹۷ 
برمی گردد، فرماندهی این 

کشتی را برعهده می گیرد.

احمدی نژاد را به زور راضی می کردیم در دیدارهای رسمی، 
کاپشن نپوشد

»کوروش مجیدی« مدیر سابق وزارت خارجه در پاسخ به این ســوال که در بین شخصیت های 
سیاسی چه کســانی بیشــتر به قواعد تشــریفاتی عمل می کردند؟ پاســخ می دهد: »در میان 
شخصیت هایی که من دیده یا با آن ها کار کرده ام، مقام معظم رهبری چه در زمان ریاست جمهوری 
و چه زمان رهبری، تقید زیادی به رعایت اصول دیپلماتیک دارند. بعد از ایشان آقای خاتمی هم 
بسیار مراقب رعایت اصول و تشریفات دیپلماتیک  بود و حتی در خصوص انگشتر و ساعت خود 
دقت داشــت که با عبا و لباده و کفش هایش هماهنگ باشــد. آقای احمدی نژاد اما در دوره اول 
ریاست جمهوری اصال رعایت نمی کرد و با هزار دلیل و تحلیل او را راضی می کردیم کمتر کاپشن 

بپوشد. البته در دوره دوم بهتر شد و رعایت می کرد.«
 

شایعه ویالی الکچری »روحانی« در آمریکا؛ ماجرا چیست؟
بعد از اعالم خبر »فروش ویالهای منتسب به نهاد ریاست جمهوری« در منطقه آزاد قشم ازسوی 
سعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد ، برخی کاربران منتقد حسن روحانی ، تصاویری از 
ویالی مجللی را منتشر و مدعی شدند که این ویال متعلق به روحانی است و رییس جمهور سابق 
را به زندگی اشــرافی متهم  و از او انتقاد کردند. به گزارش خبرآنالین ، این در حالی است که یک 
جست وجوی ساده اینترنی مشخص می کند ، ویالی الکچری مورد اشاره منتقدان ، نه در ایران 
بلکه در آمریکاست و مالک آن ، نه حســن روحانی بلکه کری کالرکســون، خواننده ، آهنگساز، 
ترانه سرا و بازیگر آمریکایی است که چهار بار نامزد جایزه »گرمی« بهترین آلبوم آواز پاپ شده که 

دو بار آن را  کسب و در ویترین افتخارات خود دارد.
 

 ادعایی درباره تالش های »عارف« 
برای تمدید حضور  »فاضلی« در دانشگاه

با وجود ناکامی محمد فاضلی در کسب آرای هیئت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی برای تبدیل از 
وضعیت پیمانی، رییس بنیاد امید ایرانیان، رایزنی هایی برای تمدید حضور وی در دانشگاه صورت 
داده است.محمدرضا عارف، رییس بنیاد امید ایرانیان در قالب کانون صنفی استادان دانشگاهی 
ایران رایزنی هایی با مقامات مسئول برای وضعیت برخی از اساتید دانشگاه صورت داده است. بنا 
بر برخی گزارش ها عارف در تالش است، شرایط قانونی را برای تمدید حضور این اساتید از جمله 

محمد فاضلی در دانشگاه  فراهم کند.
 

نیروی دریایی آمریکا:

 یک کشتی از ایران به سمت حوثی های یمن را توقیف کردیم
نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه ســوم بهمن ادعا کرد یک کشتی حامل 4۰ تن کود شیمیایی را 
که می توان از آن برای ساخت مواد منفجره اســتفاده کرد، در آب های بین المللی در خلیج عمان 
متوقف کرده است.به نوشته خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی آمریکا مدعی شده است که مبدأ 
حرکت این کشــتی از ایران بوده و در مســیری در حال حرکت بوده که قبال برای قاچاق سالح به 
حوثی های یمن استفاده می شــد.نیروی دریایی ایاالت متحده روز یکشنبه اعالم کرد که همین 
کشتی سال گذشته در حال حمل هزاران سالح بود که متوقف و به گارد ساحلی یمن تحویل داده 
شد.این ناوگان اعالم کرده است که »نیروهای آمریکایی 4۰ تن )۳۶۳۰۰ کیلوگرم( کود اوره کشف 
کردند که یک ترکیب شــیمیایی با کاربردهای کشاورزی اســت که به عنوان مواد اولیه برای مواد 

منفجره نیز شناخته می شود«.

کافه سیاست

بر اساس یک نظرسنجی انجام شد:

 میزان مشارکت مردم ایران
 در جنگ احتمالی علیه 

اسراییل
طی ماه های اخیر بر اســاس اخبار رسانه ای و 
همچنین تحلیل کارشناسان، عدم قطعیت تقابل 
نظامی جمهوری اسالمی ایران و رژیم اسراییل 
نیز افزایش یافته اســت. این امر موجب اتخاذ 
تمهیدات الزم از سوی مقامات سیاسی، نظامی 
و امنیتی جمهوری اسالمی ایران شده اما در این 
میان، میزان حمایت عمومی از سیاســت های 
نظامی و امنیتی و همچنیــن واکنش مردمی 
در زمان اقدام نظامی احتمالی رژیم اســراییل 
امری مهــم به عنــوان پیوســت تقویت کننده 
راهبردهای بازدارنده و دفاعی کشور است. البته 
تجربه تاریخی دوره های مختلف به خصوص در 
زمان هایی که ایران توســط یک نیروی خارجی 
مورد تجاوز قرار گرفته، نشــان داده که ایرانیان 
با وجود همه مشکالت داخلی و نارضایتی های 
احتمالی در برابر متجاوز متحد شده و به حمایت 
از کشور و تمامیت ارضی آن پرداخته اند. با این 
حال این امر نیازمند ارائه یک بــرآورد از میزان 
حمایــت عمومی از اقــدام متقابــل جمهوری 
اسالمی ایران در برابر ماجراجویی احتمالی رژیم 
اسراییل برای حوزه تصمیم سازی کشوری است. 
بر این اساس تالش شــد با انجام نظرسنجی 
سراسری برآوردی قریب به واقعیت انجام شود.
در این نظرســنجی از جمعیت نمونه بر اساس 
نرم افزار )PASS( با ابزار گــردآوری اطالعات 
از طریق پرسشنامه بســته، از ۱۱۰۶ نفر سواالت 
نظرسنجی پرسیده شــد تا با روش های آماری 
توصیفی و اســتنباطی مورد تحلیل و بررســی 
قرار گیرند. در مورد کنشگری مردمی در صورت 
اقدام نظامی احتمالی رژیم اســراییل، ۶۳% از 
شــرکت کنندگان اعالم کردند کــه در این زمینه 
مشارکت می کنند. ۳۹% از این ۶۳% اعالم کردند 
نوع مشارکت ایشان سیاســی )است. ۲۳% از 
این ۶۳% اعالم کردند نوع مشارکت شــان ارائه 
کمک و حمایت مالی است. ۲۷% از این %۶۳ 
مشارکت خود را منوط به نیازهای پیش آمده 
کردند و ۱۱% از این ۶۳% آمادگی خود را در امور 

رزمی اعالم کردند.

بین الملل

عکس: مهر
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معاون استاندار :

حوزه کارآفرینی در اصفهان نیازمند نگاه خیراندیشانه است
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: حوزه کارآفرینی و اشتغال در این استان 
نیازمند نگاه خیراندیشانه و حمایت گرانه است.امیررضا نقش در جلسه کانون کارآفرینی در استانداری 
افزود: نقشه مسیر و برنامه های حکمرانی در حوزه کارآفرینی در استان تاکنون درست و مطلوب پیش 
رفته است.وی با بیان اینکه استانداری نقش تسهیل گری، رهبری و حمایت از کارآفرینان را بر عهده 
دارد ادامه داد: کارآفرینی نمی تواند با تمرکز در یک منطقه، پاســخگو باشد و نهادهای مسئول باید از 
حرکت های خوب کانون کارآفرینی حمایت کنند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: این استان صنعت محور و دارای شرکت های دانش بنیان توانمند است بنابراین باید به سمت 
اشتغال خرد پیش برود و این فرصت مغتنمی برای ایجاد اشــتغال زایی در استان است.وی، وجود 
دانش تخصصی ، اهداف واال و حضور افراد دغدغه مند اجتماعی را از مزیت های قابل توجه اســتان 
برشمرد و اظهار کرد: در این راستا باید همه نهادها و متخصصان و کارشناسان با همکاری و هم افزایی به 
میدان بیایند تا شاهد رونق و شکوفایی اشتغال زایی و کارآفرینی در این استان باشیم.معاون استاندار 
اصفهان،  ایجاد حتی یک شغل را کار باارزشی دانست و افزود: با تعمیق و همکاری همه اعضا باید ایده 
ها و افکار بلندمدت و پیشران های اقتصادی برای استان اصفهان طراحی شود.وی خاطرنشان کرد: 
هیئت اندیشه ورز کارآفرینی با تصمیم سازی برای کانون کارآفرینی می تواند کمک دهنده و ایده پرداز 
باشد.نقش تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تسهیالت رفع موانع تولید با همکاری بانک ها 
در چند ماه گذشته تصویب شده که نشانه ای از همکاری بانک های مرتبط برای رفع موانع و ایجاد کار 
و اشتغال است.وی بیان داشت: استانداری اصفهان نیز با تشویق، حمایت و پشتیبانی از اختصاص 

تسهیالت از فعالیت های کارآفرینی در استان حمایت می کند.
 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

 بودجه پارک های علم و فناوری کشور
 به افزایش 50 درصدی نیاز دارد

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: بودجه پارک های علم و فناوری کشور در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ حدود ۸۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده درحالی که الزم است به منظور تحقق ماموریت های 
حمایتی از شرکت های فناور، این رقم ۵۰ درصد افزایش یابد.جعفر قیصری افزود: بودجه هزینه ای 
عمومی پیش بینی شده برای پارک های علم و فناوری کشــور و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نســبت به ۱۴۰۰ حدود هشت درصد افزایش یافته و به ۸۵۰ میلیارد تومان 
رسیده است درحالی که با توجه به شرایط کشور و ماموریت هایی که برای این مراکز به منظور حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور تعریف شده، افزایش ۵۰ درصدی این بودجه ضروری است.وی اظهار 
داشت: این بودجه به پارک های علم و فناوری کشور و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای حمایت 
از شرکت های فناور نوپای کوچک و متوســط تخصیص می یابد و اگر در حد و اندازه ای که نیاز است، 
تخصیص نیابد بر روی آینده اقتصاد دانش بنیان کشور تاثیر خواهد گذاشت زیرا نهادهای حمایتی نمی 
توانند ماموریت های خود را به خوبی و به موقع انجام دهند.قیصری با تاکید بر اینکه این رقم، عدد بسیار 
بزرگی نیست و می توان آن را جزو بودجه های اجتناب ناپذیر بمنظور تحقق اقتصاد دانش بنیان قرار 
داد، تصریح کرد: حمایت از شرکت های نوپا و فناور مانند نهالی است که برای سال های آینده کاشته 
می شود بنابراین باید اقدامات حمایتی از آنها مانند توســعه بازار، تجاری سازی، صادرات، حضور در 
نمایشگاه های بین المللی، ایجاد فضای کارگاهی و آزمایشگاهی و تبلیغات انجام شود که این کار نیاز 
به هزینه کرد از بودجه های عمومی دارد.وی با اشاره به اصطالح»اجتناب ناپذیر« خاطرنشان کرد: در 
تعریف بودجه برای پارک های علم و فناوری به دلیل اینکه تعداد کارکنان آنها در مقایسه با دانشگاه ها 
کمتر است و سهم کمتری از بودجه آنها برای حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت می شود به اصطالح جزو 

اجتناب ناپذیرها محسوب نمی شوند و میزان تخصیص بودجه برای آنها کمتر در نظر گرفته می شود.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبرداد :

رشد 63 درصدی صادرات گمرکات

مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهــان ،  به  حدیث زاهدی
مناسبت روز جهانی گمرک که همه ساله، ۲۶ 
ژانویه)۶ بهمن( به عنوان »روز جهانی گمرک« در تمام کشــورهای عضو 
سازمان جهانی گمرک، گرامی داشته می شود اظهار کرد : امسال با شعار 
توســعه تحول دیجیتالی در گمرک با پذیرش فرهنگ داده و ایجاد یک 
محیط پویای داده گمرکی رقم خورده اســت .رسول کوهستانی  پزوه ،در 
راستای عملیاتی کردن این شعار به استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی اشاره کرد و افزود : مهم ترین نتایج این سامانه ها 
، دریافت الکترونیــک اطالعات و اتصال مســتقیم بــه اظهارنامه ها ، 
مانیفست ، بارنامه ،قبض انبار ، مجوزها ، گواهی فروش ، ثبت سفارش و 
کارشناسی مجازی از راه دور اظهارنامه ها در کل کشور و بسیاری تسهیالت 
دیگر را شامل می شود .وی با بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور 
است، گفت : این ســازمان نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی 
ورودی و خروجی کشور دارد و مسئولیت اعمال حاکمیت دولت در قوانین 
و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبود ترانزیت کاال و وصول حقوق 
ورودی و همچنین عوارض را بر عهده دارد . کوهســتانی  پزوه  ادامه داد : 
حصول همزمان به دو هدف متضاد ، یعنی از یک سو ایجاد تسهیالت و از 
ســوی دیگر اعمال کنترل های مرزی جهت حصول اطمینان از امنیت 
تجارت جزو  اهداف و وظایف گمرکات کشــور اســت .مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان وجود بیش از 9۰۰۰ واحد صنعتی در اســتان ، موقعیت 

استراتژک و شاهراه حیاتی در کریدور شمال و جنوب ، دسترسی  گمرکات 
استان به مسیر ریلی ، هوایی و زمینی، تفویض اختیار به گمرکات اصفهان 
همانند سایر گمرکات ، وجود کارکنان متخصص و متعهد و با سطح سواد 
باال، اماکــن گمرکی بودن گمــرکات اصفهان ، راه انــدازی کارکوترمینال 
مرزهوایی در فرودگاه اصفهان  و همچنین وجود گمرکات متعدد از جمله 
گمرک فوالد،ذوب آهن ، کاشان، پست و فرودگاه را از نقاط قوت و مزیت 
های گمرکات استان اصفهان برشمرد .کوهستانی در ادامه با بیان اینکه 
ارزش صادرات کاال از گمرک اســتان در ۱۰ ماه امسال در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال ۶3 درصد افزایش یافت ،ادامه داد:تعداد اقالم صادراتی 
گمرک 7۴۲ قلم به 93 کشور انجام شده و همچنین واردات با رشد  ۵۶ 
درصد رشد داشته روبه رو بوده است .وی خاطرنشان کرد: گمرکات اصفهان 
از لحاظ صادرات، پس از استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و تهران 
در جایگاه پنجم  و از نظر واردات در جایگاه دوازدهم تا پانزدهم کشور قرار 
دارد.کوهستانی پزوه بیان کرد: طی ۱۰ ماهه امسال  7۴3 قلم کاال به ارزش 
یک هزار و 9۶ میلیارد دالر از استان به 93 کشور دنیا صادر شده که نسبت 
به ســال گذشــته از نظر ارزش ۶3 درصد و از نظر وزن ۱۴ درصد افزایش 
داشته است.وی افزود: عراق، پاکســتان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، 
امارات و چین بعنوان مهمترین مقاصد صادراتی استان اصفهان محسوب 
می شوند.مدیرکل استان گمرک اصفهان خاطرنشان کرد: مصنوعات چدن 
و آهن، فرآورده هــای نفتی، فرش و کفپوش، محصــوالت لبنی، مواد و 

وسایل پالستیکی و مس و مصنوعات آن در رده های بعدی کاالهای صادر 
شده به دیگر کشورها قرار دارند.وی، اصفهان، کاشان، مجتمع فوالد مبارکه 
و ذوب آهن را فعال ترین گمرک های استان اعالم کرد.مدیرکل گمرکات 
اصفهان گفت: درآمد گمرکات استان طی ۱۰ ماه سپری شده از سال جاری 
۱۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.وی 
افزود: این گمرکات در مدت یادشده هفت هزار میلیارد و ۵۶ میلیون ریال 
درآمد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۶ درصد افزایش 
نشان می دهد.کوهستانی با بیان اینکه 3۶ شرکت فعال مجاز اقتصادی 
)AEO( و 3۵ باب انبار اختصاصی زیر کلید گمرک استان اصفهان وجود 
دارد گفت: ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز 
واحد های تولیدی، بیشترین کاال های وارداتی گمرک استان اصفهان را به 

خود اختصاص داده است.

کامیون های وارداتی که در گمرکات اصفهان خاک می خورد

مدیرکل گمرکات اصفهان با بیان اینکه  حدود ۴۰۰ دســتگاه کامیون در 
گمرکات استان وارد شــده اما تاکنون تنها حدود ۶۰ تا 7۰ دستگاه از آنها 
ترخیص و مابقی در انبارها انباشته و رســوب شده است، اذعان داشت : 
بیشتر کامیون های وارداتی از نظر مالحظات محیط زیستی، استاندارد، 
سال ساخت و مسائل گمرکی، مشــکل ترخیص ندارند.وی ادامه داد: با 
این حال، مشــکالتی برای این کامیون ها از طریق بانک ها ایجاد شده و 
هنوز کد رهگیری آنها توسط بانک ها اختصاص داده نشده است.مدیرکل 
گمرکات اصفهان اظهار داشــت: بااینکه این خودروها با ارز شخصی وارد 
شده و بانک ها باید به سرعت آنها را تایید کنند؛ هنوز اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته اســت.وی با بیان اینکه این کامیون ها به عنوان بیشترین 
کاالی رسوبی و انباشت شــده در گمرکات اصفهان محسوب می شوند، 
تصریح کرد: در زمان حاضر هزینه انبارداری گمرک به این کامیون ها تعلق 
می گیرد که هزینه مضاعفی را به رانندگان و شرکت های حمل و نقل تحمیل 
خواهد کرد.کوهستانی تصریح کرد: بانک مرکزی دستورالعملی را در این 
زمینه ارائه کرده اما بانک های استان اصفهان همکاری الزم را ندارند و باید 

ترخیص این کامیون ها  با همت و جدیت بیشتری دنبال شود.

ماینر، بیشترین کاالی قاچاق کشف شده در اصفهان 
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان همچنین گفت: کشف ۶ هزار دستگاه 
ماینر، بیشترین کاالی قاچاق طی ۱۰ ماهه سال جاری در استان محسوب 
می شود.ماینر، دستگاه استخراج ارز دیجیتال است و ماینینگ به فرآیند 
استخراج ارز دیجیتال توسط دســتگاه ماینر یا رایانه های قدرتمند گفته 
می شود. وی ادامه داد: پارچه، موتورسیکلت، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم 
یدکی و کارت گرافیک در رده های بعدی کاالهای قاچاق کشف شده در این 
استان محسوب می شود. کوهستانی در پایان  با بیان اینکه اصالح قوانین، 
مهم ترین عامل بازدارنده قاچاق است و باید قوانین و مقررات به درستی 
در مرزها رعایت شود تا در عمل  شاهد مبارزه با قاچاق باشیم به سخنان 

خود پایان داد .

مدیر ســد زاینده رود گفت: ورودی ســد زاینده رود 
نسبت به متوسط بلندمدت شرایط خوبی ندارد.

سیدمجتبی موسوی نائینی اظهار کرد: ذخیره فعلی 
سد زاینده رود ۱۶3 میلیون مترمکعب است، طی ۱۰ 
سال اخیر ۴۶ درصد بارش ها تا پایان دی ماه اتفاق 
می افتد که اکنــون ۴۱ درصد اســت، البته ورودی 
سد زاینده رود نسبت به متوســط بلندمدت شرایط 

خوبی ندارد.به گفته وی،طی هفته های گذشــته تا 
این لحظه، بارش های نسبتا بهتری نسبت به سال 
آبی گذشته که جز و کم بارش ترین سال ها در پنجاه 
سال اخیر بوده است، داشــته ایم. موسوی نائینی 
افزود:اگر چه میــزان بارش ها از ابتدای ســال آبی 
جاری تاکنون در سرچشمه کوهرنگ ۵۶۰ میلی متر 
اســت که این میزان بارش ســال گذشــته در این 
مدت ۴3۶ میلی متر و در میانگیــن بلندمدت ۶۱9 
میلی متر بود، اما  کماکان تنهــا ۱3 درصد از مخزن 
۱۲39 میلیون مترمکعبی ســد زاینده رود آب دارد.

مدیر ســد زاینده رود گفت: میزان بارش ها در سال 

 آبی جاری نسبت به ســال قبل ۲۸ درصد افزایش
  داشــته، امــا نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 
 همچنــان 9 درصــد کمتــر اســت،  در مجمــوع 
 ســهم بارش ها تــا این لحظــه ۴۱ درصــد و کمتر 
از میانگین بلندمدت ۴۶ درصد است.چهارم بهمن ماه 
حجم سد زاینده رود ۱۶3 میلیون مترمکعب بود،سال 
گذشته حجم سد زاینده رود ۱۸۴ میلیون مترمکعب 
و در متوسط بلندمدت ۶۱3 میلیون مترمکعب بوده 
و به نوعی ذخیره زاینده رود نســبت به سال گذشته 
۱۱ درصد و نسبت به متوســط بلندمدت ۴۸ درصد 

کاهش داشته است.

 مدیر سد زاینده رود:

بارش ها، ذخیره سد زاینده رود را افزایش نداده است

خبر روز

یک کارشناس اقتصاد مسکن:

عرضه مسکن به کمترین میزان چند سال اخیر رسیده است
یک کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه طی سال جاری عرضه مســکن در کشور به کمتر از 
۴۰۰ هزار واحد رسیده است، گفت: در زمان اوج ســاخت و ساز مسکن در کشور حدود یک میلیون 
مســکن در ســال هم تولید شده است 
و میزان تولید مســکن در سال گذشته 
یکی از کمترین مقادیری اســت که در 
سال های اخیر شاهد آن بوده ایم.مهدی 
سلطان محمدی اظهار کرد: قیمت نتیجه 
برخورد منحنی های عرضه و تقاضاست، 
هر چه میزان عرضه در بازار افزایش یابد 
به تعادل قیمت ها کمک می کند، هرچقدر 
عرضه مسکن کاهش یابد فشار بیشتری 
در بازار ایجاد شــده و قیمت ها افزایش 
می یابد.وی افزود:طی یک سال گذشته میزان عرضه مسکن در کشور به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده 
و این در حالی است که در اوج ساخت و ساز مسکن در کشور حدود یک میلیون مسکن در سال هم 
تولید شده و میزان تولید مسکن در سال گذشــته یکی از کمترین مقادیری است که در سال های 
اخیر شاهد آن بوده ایم و این موضوع پس از افزایش قیمت شدیدی که در سال های گذشته شاهد 
آن بودیم، نگران کننده است.این کارشــناس اقتصاد مسکن گفت: پیش از این پیش بینی می شد 
عرضه مسکن در ســال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد و ســرمایه گذاری در این بخش 
افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد، وضعیت تورمی و رشد شدید قیمت مسکن و مصالح ساختمانی 
منجر شده میزان ســرمایه در گردش الزم برای احداث هر یک متر مربع بنا افزایش یابد و قیمت 
تمام شده مسکن طی  چند سال گذشته چند برابر شود، بنابراین اکنون سرمایه الزم برای احداث 
مسکن وجود ندارد.ســلطان محمدی اضافه کرد: پروژه های مسکن زود بازده نیست و از زمانی که 
برنامه ریزی آن انجام می شود تا حداقل یک سال و یا بیشتر زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد، بنابراین 
هنوز نمی توان عملکرد دولت سیزدهم در بخش مسکن را ارزیابی کرد.وی تصریح کرد: با توجه به 
وضعیت فعلی بازار مســکن و روند آن طی سه سال گذشــته، انتظار می رود روند افزایشی قیمت 
 مســکن با آهنگی کمتر از تورم ادامه یابد. به نظر می رسد در ســال آتی رشد قیمت مسکن به پای 

تورم نرسد.
 

مسئول سالمتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

موافق حذف سوبسید نان هستم
نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت و مســئول سالمتکده طب ســنتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: به شدت موافق حذف سوبسید نان هستم، بهترین روش حمایت دولت برای خرید 
نان این است که سهم یارانه نان را مستقیما در اختیار مردم بگذارد، تا کنون یارانه نان ۴,۵۰۰ تومان 
بوده و در یارانه ۴۵ هزار تومانی لحاظ می شده است. به طور متوسط اگر هر فرد روزی سه نان مصرف 
کند، قیمت هر نان ۶,۰۰۰ هزار تومان و یارانه آن برای هر فرد در یک ماه ۱۸۰ هزار تومان است، بنابراین 
پیشنهاد می شود دولت این مبلغ را مستقیما به حساب مردم واریز کرده و آرد یارانه ای را حذف کند.

محمدرضا خواجه  افزود: با حذف یارانه نان، از قاچاق آرد جلوگیری شده، مصرف آرد از ۱۰ میلیون 
تن در سال به هفت میلیون تن در سال کاهش می یابد و وابستگی کشور به خارج کاهش می یابد. 
عالوه بر این با توجه به اینکه مهم ترین علت ضایعات نان، ارزان بودن آن اســت، با حذف سوبسید 
نان میزان ضایعات آن هم کاهش می یابد. اکنون معدل ضایعات نان در کشور 3۰ درصد است اما 
در بسیاری از استان ها به دلیل کوتاهی زمان پخت و تخمیر و همچنین عدم استفاده از مخمر و آرد 

سبوس دار ضایعات نان به بیش از 7۰ درصد هم می رسد.

کافه اقتصاد

خبرخوان

با ثبت دســتگاه های کارتخوان خود در سامانه مالیاتی، از 3۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی ســال ۱۴۰۰ بهره مند می شوید.یکی از زیرساخت های اصلی برای 
اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، ساماندهی کارتخوان فعاالن اقتصادی است.طبق گفته رییس سازمان امور مالیاتی، قانون سامانه مؤدیان 
و پایانه های فروشگاهی باید از چند ماه گذشته اجرایی می شد، اما از آنجایی که زیرساخت های آن فراهم نبود، به تاخیر افتاده است. امیدواریم هرچه سریع تر 
این بستر ها و زیرساخت های الزم ایجاد شــود تا بتوانیم فراخوانی به مؤدیان بزرگ داشته باشیم.منظور گفت: در تالشیم تا در سامانه های موجود، پرونده های 
مالیاتی در اختیار مؤدیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه و در صورت لزوم اطالعات تکمیلی یا اعتراض خود را ثبت کنند.در همین راستا، ثبت کارتخوان 
فعاالن اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی تا پایان دی فرصت داشت که به علت تعداد مراجعان زیاد و اختالالتی که در پایان دی ایجاد شده بود، تصمیم به 
تمدید این مهلت زمانی گرفته شد.به گفته برزگری، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی، مرحله ابتدایی اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعیین تکلیف کارت خوان هاست. از تعداد 9 میلیون و 3۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی که از بانک مرکزی داشتیم، 3 میلیون و ۵۱۸ هزار 
تعیین تکلیف شده اند.صاحبان کارتخوان ها اگر تا پایان بهمن ماه نسبت به رسیدگی به دســتگاه های خود اقدام نکنند، سه اقدام عدم استفاده از مشوق برای 

فعاالن اقتصادی، جرائم و غیرفعال سازی کارتخوان ها نسبت به آن ها اعمال خواهد شد.

پایان بهمن؛ آخرین مهلت استفاده از معافیت مالیاتی 3۶ میلیون تومانی
استاندار اصفهان:

استان اصفهان نیازمند 
 استفاده از صنایع هایتک

 و دانش بنیان است
استاندار اصفهان گفت:رویکرد جدید مدیریت 
اســتان بر اســتفاده از ظرفیت هــای جدید 
اقتصادی بر اساس آمایش سرزمین است.

هایتــک )High-tech( بــه جدیدترین و 
پیشرفته ترین فناوری ها اشاره دارد و در بازه 
زمانی حاضر سرآمد سایر فناوری هاست و در 
تعریفی ساده، صنعتی است که در آن نقش 
»علم« از »تجربه« بیشتر و از سرعت تحول 
باالیی برخوردار است.سیدرضا مرتضوی، در 
یکصد و نهمین جلســه شــورای گفت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصی اســتان گفت:  
رویکردجدید مدیریت استان، ما را به حضور 
فعاالنه و موثر در عرصه صنایع دانش بنیان و 
هایتک رهنمون خواهد کرد.این صنایع باید بر 
ظرفیت های جدید اقتصادی استان بیفزاید، 
اما آسیب های صنایع موجود را نداشته باشد.

وی اظهــار کــرد: اصفهــان ظرفیت هــای 
متعددی در حوزه ســالمت، میراث فرهنگی 
و بخش های مختلف طبیعت گــردی دارد.

مرتضوی، گردشــگری را یکی از حوزه هایی 
دانست که در سند آمایش استان بر آن تاکید 
شده اســت و در این زمینه نیز ظرفیت های 
متعددی در اســتان وجــود دارد.پروژه های 
بزرگ زیرساختی در حوزه گردشگری استان 
وجود دارد که اجرای مشــترک آن ها با کمک 
فعــاالن اتــاق بازرگانــی و ســرمایه گذاران 
اقتصادی، به توســعه بیش از پیش استان 
کمک می کند.به گفته مرتضوی ،انجام کار های 
مشترک و سرمایه گذاری در زمینه طرح های 
توسعه گردشگری در دوره های گذشته انجام 
شده، اما اســتمرار نیافته که راه اندازی خط 
هوایی برای اصفهان از جمله این کارهاســت 
که در گذشته، به درستی مدیریت و راهبری 
نشده اســت.یکصد و نهمین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
با حضور استاندار و تعدادی از مدیران بخش 
خصوصی در اتــاق بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی اصفهان برگزار شد.

آگهی مزایده 

رضا رضایی- مدیرعامل  م الف: 1265255

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره ۱۴۰۰/۱97۰ مورخ ۱۴۰۰/9/3 شورای محترم 
اسالمی شــهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از ساختمان و تاسیسات غرفه 

اغذیه فروشی شماره ۲۵ واقع در پایانه مسافربری نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه  مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: ساختمان و تاسیسات غرفه اغذیه فروشی شماره ۲۵ واقع در پایانه 

مسافربری نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد می باشــد که بایستی دارای 
کپی شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند. )رعایت منع مداخله کارکنان دولت 

الزامی است( 
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 

می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
 اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده  ) قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده
 و ...( مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 
۰۱۱۲۶۴33۴۶۰۰۵ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
تذکر1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

نوبت اول
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

دولت آمادگی بازکردن میدان برای بسیجیان را دارد
  استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رسالت بســیج پر کردن خأل های موجود در کشور 
است، اظهار کرد: بسیج با ورود جهادی و میدانی خود در مواقع خاص اعم از جنگ، اقدامات امنیتی، 
تهاجم فرهنگی، خدمت رسانی به مردم آسیب دیده در بحران و ... امور را پیش می برد و رسالت خود 
را انجام می دهد، اما با این وجود باز هم انتظارات از خواهران و برادران بسیجی وجود دارد.غالمعلی 
حیدری با تاکید بر اینکه بسیج باید از نظر نرم افزاری و سخت افزاری تغییر رویکرد داشته باشد، گفت: 
دولت نیز آمادگی دارد که میدان را برای بسیج باز کند و هر چه بیشتر شاهد تاثیرگذاری این نهاد باشیم.

حیدری با تاکید بر اینکه بســیج باید الگو و خودســاخته باشــد، افزود: در دوران دفاع مقدس نیز 
فرماندهان بسیج الگو بودند و فرماندهی در این دوران نه دستورالعملی، بلکه دلی بود، زیرا به تعبیر 
شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی به این شکل بود که به رزمندگان نمی گفتیم بروید بلکه خودمان 
می رفتیم و به آنان می گفتیم بیایید، این بدان معناست که آنان اهل خدمت و عمل بودند و خودشان 
خطر می کردند و این چنین بود که فرماندهان از محبوبیت و مقبولیت نزد مردم برخوردار بودند و امروز 
چنین انتظاری از بسیج می رود.اســتاندار چهارمحال وبختیاری بیان کرد: از بسیج انتظار می رود که 
مدیران را در رویکردهای جدید دولت انقالبی یاری کند، یکی از رویکردهایی که به مدیران دولتی توصیه 
و تاکید می شود این است که حتی در صورت نبود اعتبارات و امکانات کمک به مردم، همواره مردم و 
مراجعان را با آغوش باز بپذیرند، به ویژه مردمی که از نقاط دوردست و محروم هستند، بنابراین از بسیج 
نیز اتخاذ رویکرد مردم داری و مردم یاری انتظار می رود.استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: بسیج باید 
انسجام بخشی به نیروها را در دستور کار خود قرار دهد و پایگاه بسیج ادارات باید محور حل اختالف و 
انسجام و وحدت اداره باشد، بسیج همچنین باید الگوی نشاط و امیدآفرینی در سازمان خود باشد و 

با عملکرد خود امید را در دل مردم ایجاد کند.
حیدری با اشاره به ضرورت کادرسازی برای انقالب اســالمی، تاکید کرد: از بسیج انتظار می رود که 
کادرسازی را آغاز کند، همچنان که این ظرفیت را دارد، الزم به ذکر است که انتصابات مدیران بر عهده 
گروه هایی در وزارتخانه هاست و استاندارها گزینه هایی را به این گروه ها اعالم می کنند، بنابراین این 
فرآیند باید طی شود و مراحل گزینش و ارزیابی ها و استعالمات نیز باید طی شود تا انتصابی صورت 
گیرد.استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفرهای شهرستانی و نیز برنامه های شورای اداری 
در شهرستان ها، بیان کرد: در بدو آغاز کار، سه موضوع اصلی را در دستور کار شورای اداری قرار دادیم 
که احصای وضعیت برنامه های ۱۴۰۰، برنامه های ۱۴۰۱ و برنامه سفر رییس جمهور به استان را شامل 
می شد، در سفرهای شهرستانی مدیران دستگاه ها نیز حضور دارند و وضعیت برنامه ها و مشکالت 
ســال ۱۴۰۰ را احصا کرده و گزارش می دهند و برش شهرســتانی خود را به صورت برنامه محور ارائه 

می دهند و راهکارهای حل مشکالت هم اندیشی می شود.
وی با تاکید بر اینکه یک ریال از اعتبارات ۱۴۰۰ نباید برگشــت بخورد، افزود: تسهیالت قابل توجهی 
برای ایجاد اشتغال خانگی در روستاها و شهرها نیز در نظر گرفته شده که برای استفاده مردم از این 
تسهیالت باید اطالع رسانی و فرهنگ سازی صورت بگیرد و بسیج ادارات در این حوزه نیز باید دنبال 
کننده کار باشد.حیدری با بیان اینکه رفع اشکاالت برنامه ۱۴۰۱ استان نیز پیگیری می شود، گفت: کار 
سوم شورای اداری ناظر بر برنامه های سفر ریاست جمهوری به استان است که در این راستا ۷۰۰ پروژه 
نیمه تمام در استان احصا و اولولیت بندی شد و پروژه هایی نظیر راه آهن که پیشران هستند در اولویت 

درخواست اعتبارات در سفر رییس جمهور به استان قرار دارند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تامین آب شرب پایدار یکی از پیگیری های اصلی برای استان 
است که با بروز خشکسالی دچار مشکل و قطع آب نشویم، همچنین تامین آب پایدار برای کشاورزی 
و صنعت نیز پیگیری می شود و این موارد از اعتبارات دولتی و نیز ظرفیت تمامی بنیادها اعم از قرارگاه 
خاتم دنبال می شوند که با کمک نمایندگان استان در مجلس این روند پیش می رود و اولین پروژه در 
این راستا محور لردگان به ایذه بود که ۸۰۰ میلیارد تومان از تهاتر نفت تصویب شد و قرارگاه خاتم کارگاه 

را تجهیز و باند دوم این جاده را دنبال می کند.

فرماندار شهرستان خانمیرزا مطرح کرد:

شهرستان خانمیرزا، زیرساخت های اولیه و الزم را ندارد
اســتان چهارمحال و بختیاری با وجود منابع آبی بســیار اما با تغییر 
اقلیم و خشکسالی، تشنه اندکی آب شــرب است، مردم این استان 
سال ها با سوء مدیریت و عدم تدبیر درست در حوزه آبی مواجه هستند.

توســعه صنعت را از این اســتان به دلیل ظرفیت خوب دامپروری و 
کشاورزی از آن گرفتند؛ اما حتی این ظرفیت را هم توسعه ندادند و به 

دلیل کم آبی اکنون با مشکالت جدی مواجه است.
تقریبا می توان گفت تمام شهرستان های این استان به نحوی با مشکل 
کم آبی دست و پنجه نرم می کنند، شهرستان نوپای خانمیرزا هم تافته 

جدا بافته از این مسئله نیست.
خانمیرزا که به نوعی قطب کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
اســت و دشــت حاصلخیزی دارد، اکنون کشــاورزی آن بــه دلیل 

خشکسالی و سوءمدیریت باعث از بین رفتن است.
خانمیرزا دهمین شهرستان اســتان چهارمحال و بختیاری است که 
در اواخر ســال ۱39۷ با موافقت هیئت وزیران از اجماع بخش های 

خانمیرزا و ارمند به مرکزیت شهر آلونی تشکیل شده است.

شهرستان خانمیرزا زیرساخت های اولیه و الزم را ندارد
بارها مســئولین این شهرســتان در خصوص بحران آبی تذکر دادند، 
مردمی که عالوه بر آب کشــاورزی، آب شــرب آن ها هم مشکل دارد 
که این مســئله جدی و غیرقابل انکار است.یوسف مرادی، فرماندار 
شهرستان خانمیرزا پیش تر با اشاره به بحران آبی در این شهرستان، 
گفته بود: وضعیت منابع آب دشت خانمیرزا، اصال خوب نیست، برای 
آب شرب، پروژه تامین آب مجتمع روستایی خانمیرزا از سال ۱396 
شروع شده است و بیش از 5۰ درصد پیشــرفت دارد ولی هنوز آماده 

بهره برداری نیست.
محمد یعقوب باقری، نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسالمی 
استان و عضو هیئت رییســه شورای عالی اســتان ها ، اظهار داشت: 
شهرستان خانمیرزا شهرســتانی نوپا بوده و کمتر از دو سال است که 
خانمیرزا از بخش به شهرستان تبدیل شده اســت، به رغم این اتفاق 
خوب متاسفانه زیرســاخت های الزم را ندارد و با گذشت این دو سال 

اتفاق خاصی برای توسعه این شهرستان نیفتاده است.

ساالنه ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی آیش می شود
مدیر جهادکشــاورزی خانمیرزا هم در این خصوص گفت: ۷۰۰ حلقه 
چاه در این شهرستان وجود دارد که ۲۰۰ حلقه آن فاقد آبدهی است و 
مابقی چاه ها با کاهش 3۰ تا ۸۰ درصــدی آبدهی مواجه اند که باعث 

فرونشست زمین شده است.عالی افزود: در این شهرستان ۲5 هزار 
هکتار زمین زراعی داریم که امسال 6 هزار هکتار آن آیش ماند.

وی با بیان اینکه بحران آب در شهرستان ما بسیار جدی است، اضافه 
کرد: کمبود آب باعث شــده که از ۱۰ هزار تن تولید گندم به ۴ هزار تن 
برسیم.خوشــبختانه 5 هکتار گلخانه در دشت خانمیرزا احداث شده 
و ۷ هکتار هم در حال احداث اســت و طبق برنامه 5 ساله ۲۰۰ هکتار 

گلخانه باید در دشت خانمیرزا داشته باشیم.
عالی گفت: آبیاری تحت فشــار در این شهرستان 3 هزار و 5۰۰ هکتار 

است که در برنامه ای 3 ساله قرار است به ۷ هزار هکتار برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای مقابله با خشکسالی باید به سمت 
احداث گلخانه برویم، افزود: برای احداث گلخانه نیز مسائلی از جمله 
بهره بانکی )۱۲ درصد(، تضامین بانکی و یارانه اشتغال بهره برداران را 

با مشکل مواجه کرده است.

سوءمدیریت باعث از بین رفتن کشاورزی خانمیرزا شده است
مدیر جهادکشــاورزی خانمیرزا افزود: بزرگ ترین مسئله شهرستان 
خانمیرزا آب شــرب و کشــاورزی اســت، خانمیرزا قطب کشاورزی 

استان است و یکی از دشت های حاصلخیز کشور محسوب می شود؛ 
اما به دلیل خشکسالی های اخیر و سوء مدیریت و حفر چاه های غیر 
مجاز موجب از بین رفتن ســفره های آب زیرزمینی شــده و حتی در 

بخش هایی از خانمیرزا شاهد فرونشست زمین هستیم.
عضو شــورای اســالمی اســتان چهارمحــال و بختیاری با اشــاره 
به پــروژه انتقال آب ونک بــه خانمیــرزا، گفت: این پــروژه بودجه 
چندانی نســبت بــه مابقــی پروژ ه ها نیــاز نــدارد، ردیــف بودجه 
 ملی بــرای آن در نظر گرفته شــده امــا اتفاق خاصــی در این زمینه 

نیفتاده است.
وی با اشاره به انتقال آب شــرب، گفت: انتقال آب شرب به خانمیرزا 
تا مراحلی پیش رفت؛ اما تصفیه خانه هنوز تاســیس نشده و انتقال 
آن تا قسمت هایی از شهرستان خانمیرزا یعنی بخش مرکزی صورت 
گرفته است. باقری در پایان خاطرنشان کرد: قسمتی از انتقال آب به 
دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز صورت نگرفته است و کار به همین 
شــکل باقی مانده، با توجه به اهمیت کشــاورزی و تامین آب شرب 
 سالم برای مردم امید است در آینده بودجه مورد نیاز برای انتقال آب 

تامین شود.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش باید بر اساس گام دوم انقالب به روز رسانی شود.

محمد محمدی با بیان اینکه تدوین ســند تحول بنیــادی یکی از مهم ترین 
نیازهای آموزش و پرورش است، اظهار کرد: تمام کشورهای صاحب نظر چشم 
انداز باالیی مبتنی بر مکتب فکری و جهان بینی برای آموزش و پرورش دارند.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگ ترین کمبودهای آموزش و پرورش بعد از انقالب 
اسالمی نداشتن یک سند و چشم انداز جامع و روشن بوده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
نیاز جامعه پایه گذاری یک آموزش و پرورش متناســب با انقالب فرهنگی 
بود.محمدی، بزرگ ترین ضعف و علت اجرایی نشدن این سند را عدم اراده 
جدی در دولت ها دانست و مطرح کرد: برای اجرای این سن باید از اقدامات 
جزیره ای و پراکنده خودداری شــود.وی با بیان اینکه یکــی از مبانی به روز 
رسانی ســند تحول بنیادی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است، ادامه داد: 
این مهم یکی از مطالبات فرهنگیان و صاحب نظران از شورای عالی آموزش 
و پرورش و شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت.معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، بزرگ ترین چالش این دســتگاه 
علمی، آموزشی را تک ساحتی بودن تعلیم و تربیت عنوان کرد.محمدی گفت: 
فعالیت آموزش و پرورش تنها بر پایه علم حافظه مداری است که برای خروج 

از این چالش باید به تعلیم و تربیت تمام ساحتی حرکت شود.وی، عدالت را 
یکی از مهم ترین چشم اندازهای تحقق آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه 
داد: حرکت در راستای تحقق عدالت آموزشی مهم ترین خواسته سند تحول 
بنیادین است.معاون آموزش ابتدایی تنوع مدارس در جامعه را مانع جدی 
تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: مدارس دولتی روستایی از جمله 

مدارسی هستند که باید بیش از پیش به آنها توجه شود.

خبر روزضرورت به روزرسانی سند تحول آموزش و پرورش بر اساس گام دوم انقالب

برگزاری جشنواره آشپزی با قارچ در چهارمحال و بختیاری
 رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه تخصصی رویداد 
کشاورزی، دانش بنیان و نوآور ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری و گلخانه های دام، 
طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع تبدیلی همزمان با ایام دهه مبارک فجر برگزار می شود که فرصتی 
برای ارتباط بین بهره برداران و تولیدکنندگان عدوات بخش کشاورزی به شمار می رود.عطاا... ابراهیمی 
افزود: طی سال های گذشته فرصت های مناســبی برای صنایع کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 
ایجاد شده و تاکنون نیز استقبال خوبی از این نمایشگاه شده و قرار است همزمان جشنواره آشپزی 
با قارچ نیز در استان برگزار شود.ابراهیمی ادامه داد: در دهه فجر سال جاری 3۷ طرح و با اعتبار ۱99 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد که این طرح ها 
شامل ۱٠ طرح در حوزه آب و خاک، ۱5 طرح در زمینه تولیدات گیاهی، هفت پروژه در بخش تولیدات 
دامی، یک طرح در زمینه صنایع کشاورزی و سه طرح در حوزه ترویج و نظام های بهره برداری است.

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در دهه فجر سال جاری در حوزه 
گلخانه ای نیز یک طرح بزرگ گلخانه ای از محل اعتبارات ملی در زمینی به مســاحت پنج هکتار به 
بهره برداری می رســد که این پروژه گلخانه ای با اعتبار 5۸ میلیارد تومان شــامل ۴6 میلیارد تومان 
تسهیالت دولتی و ۱۲.5 میلیارد تومان ســهم آورده تولیدکننده است و این امید وجود دارد که باعث 
ایجاد جهش خوبی در زمینه گلخانه ای چهارمحال و بختیاری شود.وی با بیان اینکه حدود ۲٠٠ هکتار 
پروانه بهره برداری کشت های متراکم نیز صادر شده است، خاطرنشان کرد: ۲٠ هکتار طرح گلخانه ای 
دیگر نیز طی یک تا ۱.5 ســال آینده به بهره برداری می رســند همچنین با توجه به اینکه ۷۱ روســتا 
بهره بردار طرح های بیان شده در دهه فجر سال جاری هستند حدود یک هزار و ۱۴9 خانوار از این 3۷ 

طرح  سود می برند که ۴3۱ مورد به صورت اشتغال مستقیم و مابقی غیرمستقیم است.
  

بازسازی مناطق زلزله زده در کوهرنگ به علت برف و یخبندان 
متوقف شده است

فرماندار کوهرنگ با اشــاره به وضعیت زلزله زدگان در این شهرستان، اظهار کرد: در این شهرستان 
شاهد بارش برف و یخبندان هســتیم، این وضعیت موجب شده اســت تا روند بازسازی مناطق 
زلزله زده در بخش مرکزی و بخش دوآب صمصامی متوقف شود.مرتضی زمانپور افزود: باتوجه به 
برودت شدید هوا امکان اسکان زلزله زدگان در چادر وجود ندارد، بنابراین زلزله زدگان به طور موقت 
در منازل اقوام و خانه های استیجاری اســکان داده شــده اند.زمانپور گفت: هم اکنون در مناطق 
زلزله زده دو یا سه خانواده در یک منزل ســکونت دارد، پیش بینی می شود پس از پایان بارش ها 
مجددا بازسازی مناطق زلزله زده آغاز شود، زیرا در این شرایط جوی امکان ساخت و ساز در کوهرنگ 

وجود ندارد.
 

 اختصاص15 میلیارد ریال برای اصالح نقاط حادثه خیز
 جاده لردگان به مال خلیفه

نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی گفت: ۱5 میلیارد ریال 
برای اصالح نقاط حادثه خیز جاده لردگان به مال خلیفه اختصاص پیدا کرد.حسین بامیری تاکید 
کرد: از این مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای لکه گیری و روکش آسفالت و 5۰ میلیارد ریال به  منظور اصالح 
نقاط حادثه خیز جاده لردگان به مال خلیفه اختصاص داده شد.وی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات 
ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با عنوان روکش آسفالت و ایمن سازی راه های 
اصلی و فرعی غیرشریانی به شهرستان لردگان اختصاص پیدا کرده و به اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای ابالغ شده است.

اخبار

رییس هیئت اسکی چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

آغاز فعالیت پیست اسکی 
کوهرنگ

رییس هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری 
از بازگشایی پیست اســکی کوهرنگ خبر 
داد.ســیامک فرامرزی با اشــاره به شروع 
فعالیت پیســت اســکی کوهرنــگ، اظهار 
کرد: این پیســت طی ســه روز در هفته به 
ورزشــکاران و گردشــگران خدمــات ارائه 
می دهد.وی با بیان اینکه تجهیزات پیست 
اســکی کوهرنگ طی ۴۷ ســال گذشــته 
به روز نشــده اســت، عنوان کــرد: ظرفیت 
خدمــات دهی این پیســت در حال حاضر 
روزانه ۱5۰ تا ۲۰۰ ورزشــکار اســت.رییس 
هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
بــه تجهیزات فرســوده پیســت کوهرنگ، 
تصریح کرد: امــکان خدمــات دهی مورد 
انتظار از این پیســت وجود ندارد.فرامرزی 
از عدم اختصاص بودجه برای به روز رسانی 
تجهیزات پیست اسکی کوهرنگ خبر داد و 
گفت: طی سال های گذشته فعاالن بخش 
خصوص به این مجموعه کمک هایی را انجام 
می دادند که به دلیل شیوع کرونا و مشکالت 
اقتصادی این مهم نیز تا کنون جذب نشده 
اســت.وی با بیان اینکه طول این پیســت 
اســکی ۸۰۰ متر اســت، ادامه داد: پیست 
کوهرنگ دارای شــیب مالیــم ۲۰ درصد با 
امکاناتی همچون باالبر و برف کوب اســت.

رییس هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه پیســت اسکی کوهرنگ جز ۱۰ 
پیســت مهم کشور اســت، افزود: ضروری 
اســت مســئوالن مربوطه اعتباراتــی را در 
خصوص تجهیز و به روز رسانی امکانات این 

پیست تخصیص دهند.

بام ایران

با مسئولان

مفاد آراء
11/13 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 3088 مورخ 1400/10/2 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت
 آقای مرتضی شاوردی شهرکی به شناسنامه شماره 2049 کدملی 4621750992 
صادره شهرکرد فرزند محمد بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 94/88 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 108 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به  موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم 
سکينه علی عسگريان )مالک رسمی( خريداری شده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
 نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ

 انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
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: 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20

م الف: 1265161  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/14 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 3115 مورخ 1400/10/2 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت
 آقای عزت اله اعالئی به شناسنامه شماره 89 کدملی 1129745961 صادره فرزند 
علی حسين بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 100/44 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به  موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف 

آقای يداله کشاورز دستجردی)مالک رسمی( خريداری شده است.  
- برابر رای شــماره 3117 مورخ 1400/10/2 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت

خانم ســمنبر کريمی  به شناســنامه شــماره 1180 کدملــی 1129137856 
صادره فرزند عليقلی بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
100/44 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 فرعــی از 4483 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان به  موجب بيع نامه عادی 
 و مع الواسطه از طرف آقای يداله کشاورز دســتجردی)مالک رسمی( خريداری

شده است.  
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدورســند 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20

م الف: 1265227  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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افزایش دو برابری ابتال به کرونا در اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تعداد بیماران سرپایی دارای عالئم سرماخوردگی 
در اســتان اصفهان رو به افزایش و ابتالی قطعی به کرونا نیز دو برابر شــده است.پژمان عقدک، 
امیکرون را سویه غالب همه گیری کرونا در استان دانســت و گفت که در یک هفته گذشته تعداد 
موارد قطعی و مثبت ابتال به کرونا از هزار و ۵۰۰ به بیش از پنج هزار مبتال رســیده اســت.وی،۹۲ 
درصد از مبتالیان کنونی را امیکرونی و هشت درصد راهم دلتاکرونا برشمرد و گفت: پزشکان ابتدا 
بر اســاس عالئم کلینیکی احتمال ابتال به هر یک از ویروس ها را بررسی می کنند و سپس از فرد 
آزمایش کرونا می گیرند.عقدک معتقد است احتمال افزایش کرونا تا سه هفته آینده وجود دارد 
پس از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه عالئم سرماخوردگی عالوه بر مراجعه به پزشک 
تا پنج روز خود را قرنطینه کنند.خارش و درد گلو، عسطه، آب ریزش بینی، بدن درد خفیف و ضعف 
عمومی بدن از عالئم امیکرون است که تاکنون هیچ کدام از مبتالیان به امیکرون در اصفهان فوت 
نکرده اند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به تحویل ۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا به 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اولویت تزریق واکسن آسترازنکا برای حجاج و افرادی است 
که قصد سفر به خارج کشور از را دارند.روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دوز واکسن کرونا در ۴۶ مرکز تجمیعی 
و منتخب جامع سالمت استان اصفهان تزریق می شود که ۸۰ درصد آن مربوط به دوز سوم است.

 

پرداخت شهریه به یک هزارو ۸۷۶ دانشجوی تحت پوشش 
کمیته امداد اصفهان

معاون امــور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت:امســال بــه یک هــزار و ۸۷۶ نفر از 
دانشــجویان و طالب علوم دینی، با هدف بهبود شرایط تحصیلی، شــهریه پرداخت شده است.

آرش محمدحســینیان اظهار کرد : با اعتباری بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب 
کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مددجو و بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز و دانشــجوی تحت 
پوشش از خدمات حمایتی و فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان بهره مند شدند.پرداخت کمک 
هزینه شهریه برای تمام دانشجویان، برگزاری دوره های آموزشی مجازی با موضوعات مختلف، 
برگزاری مسابقات، جشنواره های فرهنگی و قرآنی در طول ســال از جمله خدمات ارائه شده به 
دانش آموزان، دانشــجویان و طالب تحت پوشش است.وی گفت: امســال از مجموع دو هزار و 
۹۴۷ دانشجوی تحت حمایت به هزار و ۸۷۶ نفر از دانشجویان و طالب علوم دینی، با هدف بهبود 
شرایط تحصیلی، شهریه پرداخت شده است که امید داریم این مهم بتواند به قطع زنجیره فقر در 
آینده کمک کند.محمدحسینیان با دعوت از نیکوکاران خیراندیش اصفهانی در حمایت از تحصیل 
فرزندان تحت حمایت این نهاد، بیان کرد: عموم شهروندان خیر می توانند از طریق شماره گیری 

#۰۳۱۸۸۷۷ در ایجاد بستر مطلوب علمی برای فرزندان نیازمند اقدام کنند.

با تالش شورای حل اختالف اصفهان؛

 پرونده یک میلیارد و ۸00 میلیون تومانی
 به سازش ختم شد

رییس شورای حل اختالف اصفهان از سازش پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی با تالش 
شعبه ۳ شــورای حل اختالف خمینی شــهر اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت صلح و 
ســازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، ســازش این پرونده در دستور 
کار قرار گرفت.سید محمد موســویان با بیان اینکه با تالش کارکنان شعبه ۳ شورای حل اختالف 
خمینی شهر اصفهان این پرونده به سازش رسید، تاکید کرد: شورا های حل اختالف در زمینه حل 
و فصل دعاوی و ایجاد آرامــش بین مردم در جامعه نقش موثر و ســازنده دارند و باید این نهاد 

مردمی بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد.

توسعه گردشگری سالمت، اسیر نبود تعرفه مشخص و دالل بازی؛

نبضیکهکندمیزند

اصفهان با آثار تاریخی و طبیعی فراوان یکی   سولماز محمدی
از قطب های گردشــگری ایران به شــمار 
می آید.پیشرفت های این اســتان در حوزه پزشکی و درمانی هم سبب 
شده هر ســاله پذیرای بیمارانی از مناطق مختلف کشــور و کشور های 
همسایه باشــد که قصد دارند ســیر درمان خود را در مراکز درمانی این 
استان سپری کنند.به این ترتیب اصفهان در تالش بوده تا خود را به عنوان 
قطب گردشگری سالمت معرفی و از این ظرفیت در مسیر اشتغال زایی 
و درآمدزایی استفاده کند.بررسی ها نشان می دهد که گردشگری سالمت 
سه برابر ســایر زمینه های گردشــگری ارزآوری دارد.با همین رویکرد 
احداث شهرک سالمت اصفهان به همت بخش خصوصی از اسفند سال 
۱۳۹۰ در جوار بزرگراه شــهید آقابابایی در شــرق اصفهان آغاز شد،این 
مجموعه با مســاحت ۴۵ هــزار مترمربــع شــامل ۳۳ کلینیک، ۲۵ 
پاراکلینیــک، یک بیمارســتان یک هــزار تختخوابی و یــک هتل ۱۲۰ 

تختخوابی است؛ طرحی که کلنگ آن را پروفسور سمیعی به زمین زد.

ارائه خدمات در شهرک سالمت با صرف کمترین وقت
مسعود صرامی، بنیان گذار و سرمایه گذار شهرک سالمت اصفهان گفت: 
یکی از مزیت های شــهرک سالمت این اســت که همه تخصص های 

پزشکی در کنار هم و در یک مجموعه قرار گرفته اند، برای مثال فردی که 
به پزشک متخصص مراجعه می کند و به آزمایش یا عکس برداری نیاز  
دارد، الزم نیست یک روز دیگر وقت صرف کند و به مکان دیگری برود 
بلکه همه کار های خود را بدون وقفه و در یک مجموعه انجام می دهد.

وی  می گوید: شهرک ســالمت از ساعت ۷ تا ســاعت ۲۴ به مراجعه 
کنندگان خدمات ارائه می دهد.جعفر مهوری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان  نیز گفت: تبدیل شدن اصفهان به قطب درمانی 
مغز و اعصاب کشــور از جمله مهم ترین دستاورد های انقالب اسالمی 
و ظرفیت خوبی برای توسعه گردشــگری سالمت است که باید بیشتر 
شناسانده شود.همکاری بیش از ۴۰۰ پزشک معتمد و تمرکز ۳۶ کلینیک 
درمانی ســرطان بیماری های مختلف مربوط به سرطان از ویژگی های 

این کلینیک های شهرک سالمت است.

نوین ترین تجهیزات جراحی دنیا در شهرک سالمت
دکتر مریم طباطبائیان، جراح ســینه گفت: هدف از راه اندازى این مرکز 
جراحى توسعه خدمات استاندارد با کیفیت باال و پیشرفته در زمینه سالمت 
است و این مرکز بر اساس استانداردهاى حرفه اى پزشکى طراحى و اجرا 
شــــده است.به گفته وی؛ این مجموعه حاصل انتخاب پزشکانى است 

که مى توانستند در خارج از کشور سرمایه گذارى کنند و خود نیز در خارج 
مشغول شوند، اما ماندن در کشور و خدمت به هموطنان را ترجیح دادند.

دکتر احسان طالب زاده ،مدیر جراحى مرکز هم گفت: در این مجموعه سه 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى و براى ۳۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

بهره برداری کامل شهرک سالمت در سال 1401
سرمایه گذار شهرک ســالمت می گوید: ســاخت، بهره برداری و توسعه 
شــهرک تمام و ۷۰ درصد از کلینیک های آن واگذار و راه اندازی شــده و 
پیش بینی می شود تا شهریور ســال آینده شهرک سالمت به طور کامل 
به بهره برداری برسد.صرامی گفت: هم اکنون روزانه حدود ۵ هزار نفر به 
شهرک ســالمت مراجعه می کنند که ۲۵ درصد از آنان، اصفهانی نیستند 
و از استان ها و کشور های دیگر به شهرک وارد می شوند.به گفته وی؛ باید 
توجه داشت مسافرانی که برای درمان به اصفهان می آیند مدتی را باید در 
شــهر اقامت کنند و همه امکانات رفاهی و اقامتی برای این افراد تدارک 
دیده شده که سرمایه مناسبی را وارد شهر می کند.ابوالفضل قربانى، عضو 
شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز گفت: اصفهان به دلیل آلودگى هوا، آب 
و خاک ویژگى یک شهر  مناسب را دارد و بنابراین شــوراى شهر براى بهتر 
شدن وضع زندگى مردم آمادگى هر گونه حمایت از ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى را داراست.به گفته وی؛ براى توزیع متناسب خدمات به مراکزى 
همچون شهرک هاى سالمت در هر چهار طرف اصفهان نیاز داریم و نباید 
بگذاریم این سرمایه ها به راحتى از کشور خارج شود، بلکه به دنبال ایجاد 
الگوهاى متعادلى براى ســازماندهى و خدمت رسانى به مردم باشیم.

رییس انجمن غذا، صنعت و سالمت اصفهان هم گفت: تعرفه مشخصی 
برای بیماران و گردشگران ســالمت نداریم بیمارستان های خصوصی و 
دولتی و مطب پزشکان هرکدام به یک روش و با تعرفه های متفاوت عمل 
می کنند و روال مشخص، همگن و هماهنگی که سیاست گذاران کشور آن 
را تایید کنند، وجود ندارد.سیدمرتضی  صفوی معتقد است این موضوع به 
میزان زیادی دست دالالن را باز می گذارد که از نبود سیاست گذاری صحیح، 
سوءاستفاده کنند و روال در این زمینه وجود ندارد.لیزر چشم، ناباروری، 
زیبایی و مشکالت گوارشی عمده مواردی است که افراد اصفهان را مقصد 
گردشگری سالمت خود قرار می دهند و پس از آن برای مشکالت پوستی، 
آلرژی و دندانپزشکی در موارد بعدی است.صفوی می گوید برخی دالالن 
در زمینه گردشگری سالمت فعال هستند که با بدترین کیفیت امور حمل و 
نقل و درمان بیماران را انجام می دهند بنابراین بیمارستان ها باید کانالیزه 
شده و فقط از طریق شرکت های گردشگری سالمت بیمار پذیرش کنند تا 

دست این دالالن از بازار گردشگری سالمت کوتاه شود.

خبرخوان جامعه

مدیر نمایندگی ستاد دیه اســتان اصفهان با اشاره 
به آخریــن وضعیت محکومان جرائــم غیرعمد در 
زندان های اســتان اصفهان اظهار داشــت: در حال 
حاضــر ۹۸۱ زندانی مرد و ۲۵ محکــوم زن به دلیل 
ناتوانی در تامین دیه در سطح زندان های استان در 
بند هستند.اسدا...گرجی زاده با تفکیک جرائم این 
مددجویان ادامه داد: بعد از اصالح و تصویب دائمی 
قانون بیمه اجباری شــخص ثالث در اردیبهشــت 
ســال ۹۵ هرچند آمار زندانیان دیه کاهش یافت و 
خوشبختانه با همکاری صندوق تامین خسارت های 

بدنی و انجام کامل تکالیف شرکت های بیمه گر تعداد 
زندانیان بدهکار در سوانح جاده ای، از جمله فوتی و 
جرحی در سطح اســتان تنها به دو نفر تقلیل رسیده 
است؛ اما در مقابل جمعیت محکومان مالی ناشی 
از صدور چک یا امضای سفته افزایش داشته است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان اظهار کرد: از 
جمع محکومان جرائم غیرعمد هم اکنون تعداد ۸۵۰ 
نفر با عنوان محکومیت هــای مالی و حقوقی در بند 
حضور دارند که نزدیک به یک پنجم این زندانیان نه با 
مطالبه وجه که به سبب ضمانت های نابجا از همسران 
و همکاران و همسایگان گرفتار حبس شده اند.وی در 
خصوص تعداد زندانیان مهریه گفت: ۱۳۷ اصفهانی 
به دلیل عدم توانایــی در پرداخت مهریه در زندان به 
سرمی برند.گرجی زاده، تعداد زندانیان نفقه را نیز ۱۶ 

نفر اعالم کرد و افزود: با وجود آمار باالی زندانیان با 
تالش بی وقفه مددکارران، محققان و اعضای کمیته 
صلح و ســازش ســتاد دیه اما موضوع شناسایی و 
رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد در سطح 
استان با سرعت و دقت باالیی پیگیری شده و طبق 
آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد دیه کشور اصفهان 
با بیشترین میزان جذب کمک های مردمی بیشترین 
تعداد آزادی را نیز در سطح استان ها داشته است.وی  
تاکید کرد: بر اســاس تعهدی که به خیران داشته و 
داریم همه کارکنان این نهاد حمایتی در تالش هستند 
تا نه ریالی به فرد غیرواجد شــرایط پرداخت شــود 
و نه موردی ذی صــالح از حمایت های حبس زدای 
ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 

محروم بماند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:

100۶ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان وجود دارد

آبشار پتاس اصفهان با 
طبیعت اعجاب انگیز

آبشــار نمکی یکــی از جاذبه های 
حیــرت آور و دیدنــی در منطقــه 
اصفهان است. این آبشار که در میان 
خور و بیابانک واقع شــده از جمله 
جاذبه هــای معروف ایــن نواحی 
محســوب می شــود.  این جاذبه 

طبیعی بکر و دست نخورده است.

اجرای طرح »هر پلیس سفیر  یک شهید« 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با اشاره به برگزاری ۱۰ یادواره شهدای انتظامی 
استان از ابتدای سال تا کنون از برگزاری یادواره شــهدای انتظامی استان اصفهان در دهه مبارک 
فجر خبر داد. ســرهنگ ایــوب گرامی 
گفت: اســتان اصفهان ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
شهید را تقدیم نظام جمهوری اسالمی 
کرده که از این تعداد ۸۵۶ شهید متعلق 
به فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
اســت.وی با بیان اینکه همه ما وظیفه 
داریم تا به پاس جانفشــانی و ایثاری 
که شهدا برای امنیت و آرامش ما کردند 
همیشــه یاد و خاطره آنهــا را زنده نگه 
داریم، افزود: از ابتدای امسال ۱۰ یادواره 
 به منظور بزرگداشت شهدای انتظامی استان اصفهان برگزار شد که آخرین آن در شهرستان تیران و 

کرون بود.

برگزاری یادواره شهدای انتظامی در دهه فجر
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از برگزاری یک یادواره ویژه شهدای 
انتظامی استان اصفهان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: تا پایان سال ۴ یادواره شهدا هم برگزار 
می شود که زمان و مکان آنها متعاقبا اعالم خواهد شد.این مقام انتظامی با اشاره به هجمه های 
دشمن برای اســتحاله فرهنگی جوانان این مرز و بوم اظهار داشت: ما در مقابل آفند دشمن باید 
پدافند مناسب داشته باشیم و یکی از محورهای پدافندی در مقابله هجمه های فرهنگی دشمن 
برگزاری همین یادواره های شهداســت تا از این طریق جوانان را با سیر و سلوک و سبک زندگی 
شهدا و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت بیشتر آشنا کرده و درجه ایمان را در آنها تقویت کنیم.وی 
در خصوص اهداف برگزاری یادواره های شهدا اظهار داشت: ما از این کار  دو هدف را دنبال می کنیم 
یکی تکریم خانواده های شهدا و دوم اینکه بتوانیم از این شهدا الگو بگیریم و در این چند روزه دنیا 

به نحو خداپسندانه زندگی کنیم.

ساخت یادمان شهدا در یگان های انتظامی اصفهان 
سرهنگ گرامی از ساخت یادمان شهدا در همه ستاد های انتظامی، پلیس های تخصصی ، معاونت 
ها، کالنتری ها و پاسگاه ها و تمامی یگان های انتظامی استان اصفهان خبر داد و گفت: هر شخصی 
که وارد این یگان ها می شود ابتدا به مقام شامخ شهدای انتظامی ادای احترام می کند و احترام به 

شهدا امروز به یک فرهنگ عمومی در بین کارکنان انتظامی تبدیل شده است.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی به اجرای طرح»هر پلیس سفیر یک شهید« اشاره کرد 
و عنوان داشت: برای اینکه کارکنان انتظامی با شهدا بیشتر مأنوس باشند به وصایا و شیوه زندگی 
آنها توجه کنند طرحی با عنوان هر »پلیس سفیر یک شهید« در مرکز آموزش شهید بهشتی و یگان 
ویژه استان اصفهان در حال اجراســت که در این طرح هر یک از کارکنان با یک شهید آشنا شده و 
سپس می رود در مورد آن شهید تحقیق می کند، زندگی نامه وصایای او را بررسی کرده و کارهایی 

که در زمان زنده بودن انجام می داده را در زندگی ادامه می دهد.

آشنایی سربازان وظیفه با شهدا در طرح » گشتی در بهشت«
سرهنگ گرامی خاطر نشان کرد: همچنین طرحی نیز توسط عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان با عنوان» گشتی در بهشت« اجرا می شــود و در این طرح نیز سربازان وظیفه به 
صورت جمعی در گلستان شهدای شهر اصفهان و شهرستان های محل خدمت خود حضور یافته 

و با زندگی و سیر و سلوک شهدا آشنا می شوند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان:

۸0 درصد پروژه های آموزشی 
مردمی اجرا می شود

معاون مشــارکت هــای مردمــی اداره کل 
نوسازی مدارس اســتان اصفهان در مراسم 
کلنگ زنی دو مدرســه خیرســاز در تیران و 
کرون به وضعیت پروژه های آموزشی مدارس 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و اظهارداشت: 
بیش از ۳۰۰ پروژه در دســت اجــرا و احداث 
اســت کــه ۸۰ درصــد آن توســط خیرین 
و مشــارکت مردمی احداث می شــود.علی 
اصغر ذاکران افزود: کمک مــردم و خیرین 
در اجرای این پروژه ها عــالوه بر اینکه در رفع 
چالش کمبود مدرسه کمک کرده موجب رفع 
دغدغه نوسازی و بازســازی مدارس شده و 
 فضاهای آموزشــی را بهبود بخشیده است.

وی ادامه داد: در شــرایط ســخت اقتصادی 
و کمبود اعتبارات وزارت آمــوزش و پرورش 
احداث پروژه های آموزشی با چالش و موانعی 
روبه رو بود که کمک خیرین در این امر راهگشا 
بوده است.ذاکران به کمبود محیط آموزشی و 
همچنین چالش های مدارس مثل نبود آب 
آشامیدنی، دو نوبته بودن مدارس و فرسودگی 
آن ها اشاره کرد و اذعان داشت: مسیر توسعه 
و پیشرفت از مسیر آموزش و پرورش و علم 
آموزی می گذرد که همیــن درک و آگاهی به 
جلب همکاری مردم کمک کرده است.وی به 
وضعیت مدارس استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: ۶۵ درصد از این مراکز به دلیل قدمت 
باال و مشکالت زیربنایی فرسوده و غیرمقاوم 
هستند و باید بهســازی و یا تخریب و از نو بنا 
شوند.معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در این مسیر همکاری مسئوالن محلی و 
خیرین برای رفع این معضل که امنیت دانش 
آموزان را تهدید می کند، الزم است.وی، سهم 
کمک خیرین در احــداث مدارس را متفاوت 
بیان کرد و اذعان داشت: در برخی از پروژه  ها 
سهم ۵۰ درصدی و در برخی بیش از این عدد 
است که تکمیل آن با اداره کل نوسازی و تجهیز 

مدارس خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کودکان و مبتالیان به آسم تردد نکنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص خطرات آلودگی هوای اصفهان و بروز بیماری ها، اظهار کرد: هوای اصفهان در شرایط کنونی با مصرف 
مازوت در نیروگاه آلوده تر شــده و یکی از مشخصات مازوت وجود درصد باالی گوگرد در آن اســت و آالینده های مختلف و دی اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق 
خطرات جدی برای سالمتی شهروندان به دنبال دارد.محمدمهدی امین اضافه کرد: افراد مسن، کودکان و افراد مبتال به آسم در ابتال به بیماری ها مستعدتر هستند 
و بیماری هایی که برای این نوع آالینده ها وجود دارد، باعث مرگ زودرس و ابتال به بیماری های ریوی و افزایش مراجعه به بیمارســتان ها به دلیل بیماری های 
قلبی و ریوی می شود. همچنین آلودگی هوا افزایش ابتال  به آسم را در پی دارد و از دیگر عوارض هوای آلوده تغییر در عملکرد ریه، زایمان زودرس، مرگ زودرس 
نوزادان و افزایش ابتال به دیابت است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: در مورد توسعه بهداشتی مطابق معمول باید افرادی که مبتال 
به بیماری های قلبی و ریوی و آسم هستند از حضور در فضاهای باز و در شهر و هوای آلوده پرهیز کنند و در منزل بمانند. نوشیدن مایعات و آب و خوردن میوه و 

سبزیجات و مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها هم می تواند نقش بسیار مفیدی داشته باشد.



رییس فدراسیون قایقرانی اعالم کرد که بدهی جدیدی به گمرک رو شده است.علیرضا سهرابیان درباره بدهی جدیدی که از گذشته وجود دارد و فدراسیون باید 
پرداخت کند، بیان کرد: از گمرک به ما اعالم کرده اند که فدراسیون مبلغ 227 میلیون تومان برای سال 84 بدهکار است. من آمده ام که بدهی قبلی ها را بدهم و 
با افتخار پرداخت می شود.سهرابیان در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کند این بدهی ها باعث می شــود فدراسیون نتواند برای برنامه های خود هزینه کند؟ 
تصریح کرد: به هر حال یک نفر را پیدا کرده اند که بدهی ها را پرداخت می کند و می گویند تا او را از دســت نداده ایم بدهی را از او بگیریم.وی در مورد مثبت شدن 
تست کرونای دو ورزشکار در اردوی آب های آرام گفت: دو ورزشکار بانوان ما تست شان مثبت شــد که در همان بندر خمیر شرایطی را فراهم کردیم که قرنطینه 
شوند. پیشنهاد داده بودند که آنها را از اردو خارج کنیم؛ اما در شخصیت ما نیست که وقتی آنها  به مشکل برخوردند از اردو بیرون کنیم و آنها را در فضای قرنطینه 

نگه داشتیم. بقیه نفرات حال شان خوب است و مشکلی ندارند.

قایقرانی ایران همچنان بدهکار گمرک!
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انتقاد »ناگلزمن« از مدافع بایرن
ســرمربی بایرن مونیخ باوجود پیروزی قاطع برابر هرتابرلین به انتقاد از مدافع تیمش به خاطر 
اشتباهی که داشت پرداخت.به نقل از کیکر، بایرن مونیخ در هفته بیستم رقابت های بوندسلیگا 
توانســت با نتیجه 4 بر یک هرتابرلین را شکســت دهد.ناگلزمن به انتقاد از اوپامکانو به خاطر 
اشتباه در تک گل هرتا پرداخت و گفت: اوپامکانو ۹۵ کیلوگرم وزن دارد با این حال بازیکن بسیار 
سریعی است. او باید دو سه گام دیگر برمی داشت و توپ را دنبال می کرد. چرا باید توپ را اینگونه 
پاس داد؟ او تحت فشار نبود و می توانست بهتر کار کند.مدافع فرانسوی بایرن مونیخ به عنوان 
بازیکن جایگزین وارد میدان شد و به محض ورود مرتکب این اشتباه بد شد.ناگلزمن ادامه داد: 
ما با 4 گل جلو بودیم و هیچ نیازی به عجله نبود. می توانســتیم دروازه خود را بسته نگه داریم. 
من گل خوردن را دوست ندارم و نویر هم اصال دوست ندارد که دروازه تیمش باز شود. هرتابرلین 
تنها یک بار به دروازه ما رســید و گل زد. ما فرصت های زیادی را خلق کردیم و به خوبی هم دفاع 
کردیم.بایرن مونیخ با پیروزی که در این بازی به دست آورد اختالفش را با دورتموند تیم دوم به 

۶ امتیاز افزایش داد.
 

مقاومت »بیل« برای خروج از رئال مادرید
 گرت بیل می خواهد در رئال بازی کند تا برای حضور در تیم ملی ولز آماده شود.گل های ایسکو و 
هازارد در بازی رئال مادرید و الچه باعث شد تا این دو بازیکن به ادامه فصل امیدوار شوند و حاال 
بقیه بازیکنان نیمکت نشــین رئال هم امید دارند که در ادامه فصل بتوانند ورق را به سمت خود 
برگردانند؛ یکی از این نفرات گرت بیل اســت. بازیکن ولزی آخرین ماه هایش در رئال را سپری 
می کند و انتظار می رود که بتواند با خاطره خوشــی از رئال مادرید جدا شود.آخرین بازی  بیل در 
رئال مادرید پنج ماه پیش مقابل بتیس بوده است. او در این مدت در تیم ملی ولز بازی کرده، اما 
هرگز در رئال بازی نکرده است. حاال بازیکن ولزی اگر بخواهد با خاطره خوشی از رئال برود باید 
ورق را برگرداند. این بازیکن در رئال 2۵4 بازی داشته که میانگین هر ۱7۰ دقیقه یک گل را داشته 
و حاال فقط پنج ماه تا پایان دورانش در رئال فاصله دارد.البته بیل جدا از رئال می خواهد به اوج 
برگردد تا بتواند به تیم ملی ولز هم کمک کند. در حقیقت ولز در فروردین باید برای راهیابی به جام 
جهانی تالش کند و در دو بازی پلی آف شرکت کند که بدین ترتیب می توانند برای اولین بار پس از 
۶4 سال به جام جهانی برسد. آن ها در ابتدا باید به مصاف اتریش بروند و بعد از آن مقابل برنده 

بازی اسکاتلند و اوکراین قرار بگیرند.
 

» تونالی« آینده میالن و تیم ملی ایتالیاست
مانوئل لوکاتلی گفت برخوردهای او با ساندرو تونالی در میانه میدان کامال 
طبیعی بوده اســت. لوکاتلی در آکادمی میالن رشــد کرد؛ اما به ساسولو 
فروخته شــد و پس از پیشــرفت بیشــتر در این تیم، در تابســتان راهی 
یوونتوس شــد. در دیدار مهم این هفته ســری آ بین میالن و یوونتوس، 

لوکاتلی و تونالی دو اســتعداد بزرگ خط هافبک تیم ملی ایتالیا 
مقابل هم برخوردهایی را داشتند و لوکاتلی پس از بازی در گفت 
وگو با DAZN در این مورد گفت: ســاندرو بازیکن بسیار خوبی 
است. او آینده میالن و تیم ملی ایتالیاست. کامال طبیعی است 
که وقتی میالن و یووه مقابل هم قــرار می گیرند، برخوردهای 

زیادی در میانه میدان اتفاق بیفتد. لوکاتلی و تونالی در تیم ملی 
ایتالیا هم تیمی هستند و باید در ماه مارس، در بازی های مهم 

پلی آف جام جهانی، به ایتالیا کمک کنند.

حذف تیم ملی هند و امتیازی تاریخی که از دست بانوان فوتبالیست خارج شد؛

حسرتی که بر جای ماند

جام ملت هــای فوتبال زنان آســیا در   سمیه مصور
شرایطی این روزها در کشور هند در حال 
پیگیری اســت که ابتالی چند بازیکن تیم ملی فوتبــال زنان هند به 
کرونا موجب شد تا کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم به برکناری این تیم 
از این رقابت ها دهد، اتفاقی که سبب شــد تا امتیاز تاریخی تیم ملی 
بانوان ایران که در مصاف با تیم ملی هند بدســت آمده بود نیز از بین 
رفته و شرایط صعود برای شاگردان مریم ایران دوست دشوارتر شود. 
بانوان فوتبالیست ایرانی تنها در صورت پیروزی در سومین دیدار خود 
 در این رقابت هــا مقابل تیم ملی چین تایپه که روزچهارشــنبه برگزار 

می شود؛ امکان حضور در مرحله حذفی را پیدا می کنند.
تیم ملی بانوان کشورمان که برای اولین بار فرصت حضور در مسابقات 
جام ملت های فوتبال زنان آسیا را به دست آورده بود در اولین دیدار 
از این رقابت ها مقابل تیم ملی هنــد قرار گرفت که این دیدار با نتیجه 
تساوی بدون گل به پایان رســید. بانوان فوتبالیست کشورمان در این 
دوره از مســابقات در گروه اول با تیم های چین، چیــن تایپه و هند 
هم گروه شده بودند. شــاگردان ایران دوســت در دومین دیدار خود 

مقابل تیم چین قرار گرفتند و در این دیدار متحمل شکست سنگینی 
شــدند. در دومین دیدار این گروه قرار بود تیم های ملی هند و چین 
تایپه به مصاف یکدیگــر بروند که این بازی به دلیــل ابتالی چندین 
بازیکن تیم ملی فوتبال زنان هند به کرونا لغو شــد چرا که هندی ها 
نتوانســتند ۱3 بازیکن مورد نیاز خود برای تقابل بــا چین تایپه را در 

خدمت داشته باشند.
طبق ماده AFC ۴.۱ در دوره کرونا و ماده ۶ قوانین مســابقات، هند 
باید از دور رقابت ها کنار گذاشته می شــد چون اگر تیمی به هر دلیلی 
حتی کرونا در مسابقه ای شــرکت نکند، از دور مسابقات کنار گذاشته 
می شود.  مگر در شرایط فوری که تشــخیص  آن بر عهده کمیته زنان 
AFC است. در نهایت هند از دور رقابت ها حذف شد و امتیازاتش هم 
در رده بندی لحاظ نمی شود. پرونده هندی ها حاال با تصمیم AFC به 
کمیته های مربوطه ارجاع داده شده و جرائم دقیق برای آن ها به زودی 
از سوی کمیته انضباطی کنفدراســیون فوتبال آسیا مشخص خواهد 
شــد چرا که ابتالی ۱3 نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبــال زنان هند در 
صورتی اتفاق افتاده اســت که هند میزبان رقابت هاست و این مسئله 

برای همگان سوال شــده که چگونه این اتفاق در اردوی هندی ها رخ 
داده است.

با کنار گذاشــته شــدن هند و حذف نتایج این تیم از مسابقات، یک 
امتیاز ایران نیز حذف شــد.به این ترتیب تیم ایران اکنون با شکست 
هفت بر صفر مقابل چین و تفاضل گل کمتر نســبت به چین تایپه در 
رتبه سوم جدول رده بندی گروه A قرار دارد. چین در حال حاضر با دو 
پیروزی مقابل ایران و چین تایپه در جایگاه نخســت قرار گرفته و به 
مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است. تکلیف دومین تیم صعود 
کننده از این گروه هم چهارشــنبه، ۶ بهمن ماه و در دیدار ایران و چین 
تایپه مشخص خواهد شــد.در پایان دور مقدماتی این مسابقات، دو 
تیم برتر هر گروه به همراه دو تیم از برترین تیم های ســوم راهی یک 
چهارم نهایی می شوند. با توجه به اینکه چین تایپه با چهار گل از چین 
شکست خورد، ایران تنها در صورتی مستقیم به دور دوم صعود می کند 
که مقابل چین تایپه به پیروزی برسد. در غیر این صورت باید منتظر 
نتایج سایر گروه ها باشــد تا در پایان مشخص شود که جزو تیم های 

صعودکننده خواهد بود یا خیر.

خبر روز

ذوب آهن؛ بازنده سربلند با 12 شوت! 
در روز اخراج مدافع ذوب آهن در نیمه نخست، سبزپوشان اصفهانی نمایش قابل توجهی را برابر 
صنعت نفت ارائه کردند.شــاگردان مهدی تارتار که پس از شکســت مقابل پرســپولیس انگیزه 
زیادی در مقابل صنعت نفت داشــتند، در حالی مقابل این تیم شکست خوردند که با ۱2 شوت و 
سه ضربه در چارچوب، سربلند از زمین خارج شدند.ذوب آهن در این بازی اگرچه یک ضربه در 
چارچوب کمتر نسبت به صنعت نفت داشت؛ اما یک شوت به تیرک توسط خدا بنده لو را به ثبت 
رساند که می توانســت نتیجه بازی را تغییر دهد.همچنین احمد گوهری، گلر صنعت نفت در این 
بازی دومین بازیکن برتر زمین لقب گرفت تا در میان حمالت پرتعداد ذوب آهن، یک کلین شیت 

ارزشمند را با سه سیو به آبادان ببرد.
نکته جالب اینکه ذوب آهن باوجود اخراج یک بازیکن در دقیقه 3۱ و ســپری کردن یک ساعت 
باقی مانده بازی با ده نفر، مالکیت توپ بهتری نســبت به حریف داشت و با ۵7٪ مالکیت بازی 
را به پایان رساند.نکته منفی برای سبزپوشــان اصفهانی خط حمله این تیم بود که از فرصت های 
متعدد گلزنی نتوانست بهره الزم را ببرد تا یک بار دیگر فقدان مهاجمی گلزن در این تیم دیده شود؛ 

مهاجمی که تارتار و هواداران انتظار دارند در پنجره زمستانی جذب شود.
 

 راهکار پرسپولیس برای باز شدن فوری پنجره
 نقل و انتقاالت

در حالی که پرسپولیسی ها شــاد و خندان از پیروزی مقابل فوالد خوزســتان بودند ناگهان خبر 
بسته شدن مجدد پنجره نقل و انتقاالت این تیم همه را به شوک فرو برد!رضا درویش، مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس پس از برد این تیم مقابل فوالد در واکنش به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه پرسپولیس گفت: هفته قبل پول را فرستادیم؛ اما به جهت موانعی که به خاطر تحریم ها 
وجود دارد ظاهرا پول برگشته است و باز هم بنا شد ظرف چند روز از یک راه دیگری که برای مان 
مشخص کرده اند انجام بدهیم.درویش در پاسخ به اینکه آیا به باز شدن پنجره امیدوار هستند، 
بیان کرد: از نظر ما که مشکلی نیست، ما باید پول می دادیم که دادیم. حدود ۱۰۱ هزار پرداخت شد 
اما به خاطر موانعی که در جهت تحریم وجود دارد به مشکل خوردیم . به هر جهت پول را دادیم و...

پرسپولیس پول طلب اوساگونا را از طریق قطر واریز کرده اما با توجه به تحریم ها این پول از بانک 
این کشور برگشت خورد.حاال گفته می شود باشگاه پرسپولیس تالش می کند از طریق بانکی در 

کشور ترکیه طلب این مهاجم آفریقایی را بپردازد و پنجره زمستانی خود را باز کند.

سرمربی سابق میالن در راه اصفهان
سپاهان در لیگ برتر ۵ شکست را برابر ذوب آهن، استقالل، پیکان، پرسپولیس و مس رفسنجان 
تجربه کرده و در جام حذفی نیز با شکست مقابل نساجی، خیلی زود از گردونه این رقابت ها کنار 
رفت. البته اگر حکم کمیته انضباطی در قبال گل گهر نبود، یک شکســت 
دیگر در پرونده زردپوشــان اصفهانی به ثبت می رسید تا تیم نویدکیا 
روی هم 7 شکســت را در کارنامه اش داشته باشــد.با این وجود 
هواداران اصفهانی به شدت از عملکرد تیم شان ناراضی و خواستار 
تغییرات در کادر فنی هستند. بر همین اساس شایعه شد مدیران 
باشگاه سپاهان به دنبال فاتح تریم، سر مربی اخراجی گاالتاسرای 
هستند. فاتح تریم یکی از مربیان سرشناس ترکیه ای 
است که به امپراتور در فوتبال ترکیه شهرت دارد و در 
دو فصل نیز هدایت فورینتینا و آث میالن ایتالیا را 

بر عهده داشته است.

مستطیل سبز

وزیر ورزش و جوانان:

 فدراسیون انجمن های 
ورزشی یک سازمان است

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان و هیات 
همراه بــا حضور در فدراســیون انجمن های 
ورزشی با رییس فدراسیون، اعضای هیئت 
رییســه، رؤســای انجمن ها و نواب رییس، 
مســئوالن کمیته ها و پرســنل فدراســیون 
نشست مشترکی را برگزار کرد. وزیر ورزش و 
جوانان گفت: فدراسیون انجمن های ورزشی 
که در ابعــاد همگانی، تفریحــی، قهرمانی و 
حرفه ای فعالیت می کند، خود یک سازمان 
تربیت بدنی است.ســجادی ضمن تبریک 
والدت حضــرت زهــرا)س( و روز زن اظهار 
کرد: بسیار خشنود هستم که در این روز عزیز 
در جمع یکی از بزرگ ترین فدراســیون های 
ورزشی کشور هستم و به واقع این مجموعه 
که در ابعــاد همگانی، تفریحــی، قهرمانی و 
حرفه ای فعالیت می کند خود یک ســازمان 
تربیت بدنی است و بنده قدر این فدراسیون 
تاثیرگذار در ورزش ایران را به خوبی می دانم. 
وی با تمجید از مدیریت این فدراسیون تاکید 
کرد:در این فدراسیون عریض و طویل توسعه 
پایدار را شاهد بوده ایم، رشد و تعمیم فنی در 
انجمن ها و رشته های تحت پوشش، کثرت و 
عظمت کار را مشخص می کند و این به خاطر 
مدیریت صحیح جناب علیپور است که ایشان 
بخشــی از تاریخ ورزش کشور است و من بر 
خود وظیفه وتکلیف می دانم که نگاه ویژه ای 
به این مجموعه بزرگ ورزش کشــور داشته 
باشم.در این نشست همچنین محمد علیپور، 
رییس فدراسیون انجمن های ورزشی گفت: 
دکتر سجادی اولین وزیری است که از جنس 
ورزش اســت، یک قهرمان ملی و یک مدیر 
دلســوز که درد ورزش را می داند و این باعث 
افتخار ماســت که امروز در خدمت ایشــان 
هســتیم.وی افزود: فدراسیون انجمن های 
ورزشی ۱۱ ســال پیش توسط دکتر سجادی 
تاســیس شــد و حاال بعد از بیش از دو دهه 
2۰ انجمن، 7۰ رشــته ورزشی، 2۵۰۰ هیئت و 
کمیته را مدیریت می کنیم کــه از این تعداد 
۵ رشــته در المپیک و در مجموع ۱۱ رشته در 

بازی های آسیایی حضور دارند.

با کنار گذاشته شدن هند و حذف نتایج این تیم از 
مسابقات، یک امتیاز ایران نیز حذف شد.به این ترتیب 
تیم ایران اکنون با شکست هفت بر صفر مقابل چین 
و تفاضل گل کمتر نسبت به چین تایپه در رتبه سوم 

جدول رده بندی گروه A قرار دارد

فوتبال جهان

وز عکس ر

دو ایرانی در لیگ 
والیبال عراق

لیبالیســت ایرانــی با عقد  دو وا
قراردادهایی جداگانه به دو تیم در 
لیگ کشــور عراق پیوستند.فرهاد 
پیروت پور، پشــت خط زن سابق 
تیم های ارومیه ای بــا قراردادی 
به تیــم »هه ولیر اربیــل« عراق و 
همچنیــن مهدی کریمــی به تیم 
»پیشمرگه سلیمانیه« برای حضور 

در سوپرلیگ این کشور پیوستند.

 مسابقات گرند اسلم جوانان استرالیا در این دوره 
شــاهد حضور متفاوت نماینده ســه کشور است. 
مشــکات الزهرا صفی از ایران، آنجال اوکوتویی از 
کنیا  و کانر هانــری از نامیبیا برای اولین بار در این 
رویداد شرکت کرده اند.فدراســیون جهانی با این 
مقدمه نوشــت: لحظه مهمی در ملبورن را شــاهد 
بودیم و صفی توانســت در این مسابقات بازیکن 
استرالیا را شکست دهد و اولین پیروزی برای ایران 
را در این مسابقات ثبت کند.صفی، دختر تنیس باز 
ایران در مورد حضور در این مســابقات گفت: این 
یک قدم  بزرگ برای من بود. برای رسیدن به این 
نقطه، واقعا روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. 
من برای حضور در مســابقات، زمان بسیار زیادی 
را صــرف گرفتن ویزا کــردم و بارهــا حامی مالی 
نداشتم. رسیدن به این موفقیت، واقعا بزرگ است 

و امیدوارم بتوانــم آن را ادامه دهم. وی ادامه داد: 
اگر پیامی برای جوانان دیگری مثل خودم داشته 
باشم، فقط می گویم، از رویاهای تان دست نکشید. 
وقتی شــروع کردم، همه در ایران می گفتند این 
غیرممکن اســت و من نمی توانم در گرند اســلم 
بازی کنم، به خصوص مادرم. به همین دلیل است 
که من هرگز رویای خود را به کســی نگفتم، فقط 
به تالش کــردن ادامــه دادم. می خواهم به مردم 
بگویم، ســرتان را باال نگه دارید و به تالش کردن و 
باور رویای خود ادامه دهیــد. صفی در مورد نحوه 
حضورش در تنیس گفت: با مادرم مشغول تماشای 
تلویزیون بودم و برای اولین بار شاهد حضور رافائل 
نادال در زمین تنیس بودم و این باعث شد در مورد 
تنیس کنجکاو شوم.دختر تنیس باز ایران در مرکز 
آموزش تنیس جوانان در کرج )مرکز استان البرز( 

ثبت نام کرد.  اولین عناوین ملی خود را در سن ۱۰ 
سالگی قبل از شرکت در مسابقات توسعه تنیس 
آسیا  کسب کرد. اولین عناوین نوجوانان او در سال 
2۰۱۹ به دست آمد. صفی در اوایل ژانویه،  رتبه 87 
را در رنکینگ نوجوانان جهان به دست آورد و اولین 
بازیکن ایرانی شد که در بین ۱۰۰ بازیکن برتر جهان 
قرار دارند.صفی با اشــاره به این موفقیت هایش 
تاکید کرد: احســاس می کنم پنجــره جدیدی در 

تنیس ایران باز کرده ام. 

دختر تنیس باز ایران پس از حضور در گرند اسلم:

 از رویاهای تان دست نکشید
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طی ۱۰ ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری 343 خودروی فرسوده در شهر اصفهان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در ۱۰ ماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت برای رفع 
و پیشگیری از تخلف سد معبر ۲۴ هزار و ۵۹۸ تذکر و هفت هزار و ۵۸۷ اخطاریه صادر و رفع تخلف 
۲۲ هزار و ۶۸۵ متصدی صنف انجام شده اســت.روح ا...ابوطالبی ادامه داد: در بخش جلوگیری 
از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد پنج هزار و ۵۹۷ اخطاریه صادر و دو هزار و ۴۰۱ مورد نصب تابلوی 

غیرمجاز رفع تخلف شده است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه طی ۱۰ ماه امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شــهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شده و ۳۴۳ 
خودروی فرسوده رها شــده جمع آوری شده اســت، گفت: در این مدت ۵۸۸ نفر دست فروش و 
۳۸۵ نفر متکدی ساماندهی شده اند.وی افزود: در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در 
راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه 
از مواردی مانند افزایش طبقات یک هزار و ۲۹۲ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز سه هزار و ۴۵۰ 
ساختمان، تبدیل وضعیت یک هزار و ۲۳۵ ساختمان و فعالیت ۱۳ هزار و ۴۸۰ کارگاه ساختمانی 
متخلف جلوگیری شده است.ابوطالبی با اشاره به اقدامات این حوزه در بخش کنترل دفع ضایعات 
ساختمانی سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار 
کرد: در این راستا ۱۳ هزار و ۵۶۱ مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار و ۶۰۰ کارگاه ساختمانی متخلف 
تعطیل شده است.وی ادامه داد: در این مدت در راســتای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی 
بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۴۱۰ رای اجرا شــد. 
۶۴۸ رای نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها 

و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شده است.
 

تکذیب خبر »خطر  ریزش ایستگاه متروی سی  و سه پل«
روابط عمومی متروی اصفهان اعالم کرد: شیشه های نورگیر ایستگاه متروی ۳۳ پل اصفهان دارای 
استحکام الزم است و خبر خطر ریزش این سازه صحت ندارد. در پی انتشار خبری مبنی بر خطر ریزش 
شیشه های نورگیر ایستگاه متروی سی و سه پل اصفهان، روابط عمومی این شرکت اعالم کرد: این 
سازه دارای استحکام و ایمنی کافی است.متن اطالعیه این شــرکت به شرح زیر است:با عنایت به 
گزارشی که  از طریق فضای مجازی مبنی بر خطر ریزش شیشه های نورگیر ایستگاه سی وسه پل متروی 
اصفهان منتشر شده است به استحضار شهروندان عزیز می رساند که این سازه دارای سه الیه شیشه 
سکوریت ۱۲ میل و دو الیه PVB )لمینیت( است که از استحکام الزم برخوردار بوده و هیچ گونه احتمال 
ریزش ندارد؛ در عین حال قبال به شرکت سازنده  این شیشه درخواست خرید داده شده و حداکثر تا 

۲۰ روز آینده به محض تحویل جهت نصب آن اقدام خواهد شد.
 

معاون شهردار اصفهان:

به وجود شهروندان مسئولیت پذیر افتخار می کنیم
مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت:»یکی از بانوان گرانقدر اصفهانی به همراه پسرشان با یک شیشه 
شور و اسکاچ رفتند و سردیس های پارک مشاهیر را تمیز کردند، یکی از همکاران خدمات شهری هم 
به درخواست آنها کمک کرده است برای شستن سردیس ها…حقیقتا جای تشکر و خوشحالی دارد.

تشکر از این مسئولیت پذیری، تشکر از مشارکت در داشتن شهری زیبا، تشکر از اینکه اصفهان را از 
خودشان می دانند و خوشحالی و احساس افتخار و غرور از اینکه شهروندانی چنین مسئولیت پذیر 

در اصفهان دوست داشتنی داریم.دست مریزاد...«

استراتژی های اثربخش هوشمندترین شهرهای جهان؛

 ایجاد تحوالت شهروند محور

برنامه ریزان در شهرهای هوشمند از سنســورهای دیجیتالی و فناوری 
پیشرفته برای طراحی مناطق بهره می برند و از این طریق به جمع آوری 
داده ها و پردازش آن ها در مراکــز می پردازند تا چالش های پیش روی 
شهرنشــینی را به حداقل برســانند. در واقع، داده هایی که سنسورهای 
هوشمند نصب شده در مناطق مختلف در اختیار مسئوالن مراکز پردازش 
داده ها قرار می دهــد، آن ها را قادر می کند مدیریــت دارایی ها، منابع و 
خدمات شهری را با دقت بیشتری انجام دهند که نتیجه این اقدامات 
بهبود کیفیت مناطق و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان از زندگی 
در آن هاست. اگرچه امروزه شهرهای بسیاری در مسیر هوشمندسازی 
گام برداشــته اســت با این حال، مدیران در بعضی از آن ها موفق تر از 
سایرین عمل کرده و توانســته اند از فناوری بیشترین بهره را برای بهبود 
کیفیت زندگی شــهری ببرند.آتن، پایتخت یونان باستان در بازه زمانی 
بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با مشکالت مالی زیادی مواجه شد چرا که ۲۸۰ 
میلیون یورو بدهی به بار آورد. طی این زمان، دولت محلی هیچ نیروی 
جدیدی به کار نگرفت و حتی کارکنان ســابق نیز چالش های زیادی را 
تجربه کردند. بحرانی ترین وضعیت در ســال های بیــن ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
اتفاق افتاد زمانی که جمعیتی ۳۰۰ هزار نفری از پناهندگان سوریه در آتن 
سکونت پیدا کردند و هر یک به نوبه خود بر مشکالت شهرنشینی و رکود 

اقتصادی آتن افزودند.اما با وجود همه این بحران ها، خبر دریافت عنوان 
پایتخت نوآوری اروپا توسط مقامات آتن در سراسر دنیا پیچید و باعث 
شگفتی همگان شد. منتقدان بسیاری به استدالل در مورد این موضوع 
پرداختند که چگونه شهری با این همه چالش توانست تنها پس از گذشت 

چند سال این جایگاه بسیار مهم را از آن خود کند.
برنامه ریزان پایتخت یونان موفقیت خود در ایــن زمینه را تا حد زیادی 
مدیون تغییر ذهنیت خود در مورد نحوه مدیریت شــهری می دانستند؛ 
آن ها به این نتیجه رســیده بودند که به جای صرف سرمایه گذاری های 
کالن در طراحی های شهری باید تغییراتی در نحوه مدیریت خود به وجود 
آورند در واقع اینجا تنها بحث تغییر  مطرح بود. از سوی دیگر، مدیران آتن 
برای تحقق اهداف خود از یک ساختار یکپارچه بهره گرفتند که شامل ایجاد 
یک جعبه ابزار، نقشه ای دیجیتالی و تخصیص جایگاهی برای فعالیت 
مدیر ارشد دیجیتال بودند.برنامه ریزان آتن به این نتیجه رسیدند که به 
تنهایی نمی توانند تمام مشکالت شهری را حل کنند و به همین دلیل به 
مشارکت با بخش های خصوصی و دانشــگاه ها پرداختند تا از ایده ها و 

سرمایه گذاری های آن ها برای رهایی از بحران های شهری بهره ببرند.
از سوی دیگر، مقامات آتن سندی اســتراتژیک برای سال ۲۰۱۸ ایجاد 
کردند که اگرچه بلندپروازانه و تحول گرا نبود با این حال، بر حل مشکالت 

واقعی زندگی مردم متمرکز می شد و اقداماتی نظیر بهبود زیرساخت ها 
در پی افزایش سرمایه گذاری دولت، تقویت مهارت های دیجیتالی افراد 
میانسال و بیکار و در نهایت، تشویق مردم به مشارکت در بهبود چالش ها 
از طریق ایجاد بسترهای اینترنتی تمرکز می کرد.کالن شهر چنای در هند 
اکنون نیز چالش های زیادی را تجربه می کند با این حال مدیران در تالش 
هستند بحران ها را یکی پس از دیگری از ســر راه بردارند که به کارگیری 
استراتژی های شهر هوشمند در این زمینه بســیار اثربخش واقع شده 
است. به نظر می رسد که مشــکالت پیش روی مدیران این شهر بسیار 
شبیه به سایر شــهرهای کشور با حدود هشــت میلیون جمعیت باشد؛ 
ترافیک ناشی از تردد خودروهای شخصی، زیرساخت های نامناسب و 
آلودگی هوا کیفیت زندگی مردم را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده 
است. مدیران چنای در تالش هســتند با اعمال استراتژی های ویژه ای 
این مشکالت را به حداقل برسانند که از مهم ترین آن ها می توان به بهبود 
زیست پذیری شهر از طریق افزایش فضاهای عمومی، ترویج استفاده از 
دوچرخه های آلمانی مجهز به سامانه موقعیت یابی جهان جهت کاهش 
تردد از طریق وسایل نقلیه شخصی، افزایش زیرساخت های زیرزمینی در 
سراسر شهر، ایجاد بزرگترین سیستم مدیریت پارک کشور و حتی جهان، 
برگزاری کالس های آموزشــی هوشــمند و در نهایت ذخیره حجم قابل 
توجهی از آب اشــاره کرد.بوئنوس آیرس، پایتخت اقتصادی و سیاسی 
آرژانتین به شمار می رود که تاکنون فناوری هوشمند نقش مهمی در ایجاد 
تحوالت مثبت بی شــمار در آن ایفا کرده است. استراتژی مدرن سازی و 
نوآوری این شهر در سال ۲۰۰۷ و با انتخاب رییس جمهور جدید آرژانتین 
آغاز شــد که در پی آن، خالقیت نقش اصلی را در طراحی شهری و حل 
بحران های پیــش روی کیفیت زندگی مــردم ایفا کرد. در این راســتا، 
مدیران تصمیم گرفتند پروژه های شهری را بر مبنای نیازهای شهروندان 
و ایده های آنان پیش برند ضمن اینکه استراتژی های هوشمند را نیز از 
اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار کنند.دیجیتالی کردن امور 
اداری به جای استفاده از اسناد روی برگه از مهم ترین اقدامات مدیران 
پایتخت آرژانتین برای هوشمندسازی شهر طی دو سال اخیر بوده که از 
طریق ایجاد دو مرکز داده بزرگ در شهر محقق شده است. عالوه بر این، 
ایجاد تغییر در نحوه ارتباط مردم با دولــت از طریق تخصیص یک خط 
تلفن واحد از دیگر تحوالت شهر در زمینه نوآوری بوده که البته پیامدهای 
مثبت زیادی نیز در پی داشته است. آشنایی و افزایش آگاهی بیشتر از 
تلفن های همراه هوشمند و توسعه نرم افزارهای پیام رسانی نیز از دیگر 
استراتژی های اعمال شده توسط مدیران بوئنوس آیرس بوده که تاکنون 

در بهبود کیفیت زندگی شهری نقش مهمی ایفا کرده است.

مدیرکل بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت 
بازار اصفهان، اظهار داشت: بازار بزرگ اصفهان دارای 
حدود  ۸ کیلومتر وسعت است و بیش از ۷۵۰۰ واحد 
صنفی در آن مستقر و مشغول به کار هستند.منصور 
شیشه فروش افزود: مخاطراتی از جمله قطع شدن 
شبکه برق واحدهای صنفی قدیمی و پر خطر و تنگ 
بودن مســیر و معابر برای ورود خودروهای امدادی 
شناسایی شده که باید در این راستا اقداماتی صورت 
بگیرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای شناسایی مخاطرات 
بازار بزرگ و میدان امام اصفهان تشکیل شده، گفت: 
این کارگروه با همکاری آتش نشــانی، اتاق اصناف، 

میراث فرهنگی، اداره برق و  شــهرداری تشــکیل و 
شناســایی های الزم صورت گرفت و بانک اطالعاتی 
از مخاطرات و اینکه چه اقداماتی باید انجام شــود به 
دست آمد.وی ادامه داد: در جلســه ای که مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان تشــکیل داد، مقرر شد 
آتش نشانی و اتاق اصناف تیم مشترک بازدید کننده 
فنی را برای همه واحدهای صنفی تشــکیل بدهند و 
اکنون یک ماه است که تک تک واحدها در حال بررسی 
هستند و الزامات ایمنی را به آنها اعالم تا بتوانند رعایت 
استانداردهای الزم را بکنند.شیشه فروش تصریح کرد: 
شهرداری و حوزه حمل و نقل شهرداری موظف شدند 
با همکاری پلیس راهور طرح های ترافیکی را به نحوی 
در بازار پیاده کنند که تردد ماشین های امدادی در آن 
راحت تر باشد و موانع را برطرف کنند.مدیرکل مدیریت 

بحران استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت استقرار 
۳ ایستگاه آتش نشــانی در راسته بازار، اظهار داشت: 
مکان هایی شناسایی شده و به شهرداری ابالغ شده که 
حوزه شهرسازی و معماری شهرداری باید با همکاری 
اداره راه و شهرســازی هر چه ســریع تر این ۳ محل 
مشخص شده در راسته بازار را تملک کنند و سازمان 
آتش نشانی این ایستگاه ها را به وسایل اطفای حریق 
تجهیز کند.وی افزود: این کار مصوبه مدیریت بحران 
است و شهرداری مکلف است این کار را انجام بدهد و 
در حال حاضر با توجه به اینکه چند مورد حریق در بازار 
رخ داده عوامل آتش نشانی به سرعت به محل اعزام 
شدند و آتش را اطفا کردند در نتیجه بازار مستعد وقوع 
آتش سوزی است بنابراین ضرورت دارد هر چه سریع تر 

ایستگاه های آتش نشانی در بازار فعال شوند.

مدیرکل بحران استانداری اصفهان:

مصوبات کارگروه »شناسایی مخاطرات میدان امام« 
تشریح شد

دیدار فرماندار اصفهان با بانوان شاغل استان
به مناسبت سالروز والدت سراسر نور و برکت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت 
روز زن و مادر، نشست فرماندار اصفهان با بانوان شاغل در فرمانداری برگزار  شد.فرماندار اصفهان 
در این نشست، ضمن تبریک سالروز والدت سراسر نور و برکت حضرت فاطمه زهرا )س( و تقارن 
این روز خجسته با میالد باسعادت معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره(، با اشاره به برخی 
ویژگی ها و خصائص شخصیتی حضرت زهرا )س( عنوان کرد: حضرت فاطمه )س( واالترین بانوی 
جهان در تمام قرون و اعصار بوده و تعالیم ایشان بهترین الگوی مطلوب زنان عالم است.وی افزود: 
نام گذاری چنین روزی به عنوان روز زن و مادر به معنی انتخاب زیباترین ، متعالی ترین و مقدس 
ترین الگو برای زنان مســلمان ، بلکه زنان و مردان همه جهان است  و ما باید ایشان را الگوی خود 

در تمامی امور زندگی قرار دهیم.
 

 بازدید از جاذبه های گردشگری 
در برنامه »گردشگری مرکز-پیرامون«

رییس اداره گردشگری شــهرداری اصفهان از برنامه »گردشگری مرکز-پیرامون« با هدف بازدید 
از جاذبه های گردشــگری شهرســتان های پیرامون اصفهان خبر داد. علیرضا مساح اظهار داشت: 
این برنامه در نظر دارد که شهروندان کالن شــهر اصفهان را برای بازدید از جاذبه های گردشگری به 
شهرستان نجف آباد، خمینی شــهر و پیربکران اعزام کند. وی گفت: شــهرداری اصفهان با ارائه ۵۰ 
درصد هزینه در برنامه »گردشــگری مرکز-پیرامون« در نظر دارد تا شرایط بازدید شهروندان کالن 
شهر اصفهان را در نیم روز فراهم کند تا گردشــگران بتوانند از جاذبه های گردشگری شهرستان های 
نجف آباد، خمینی شهر وپیربکران بازدید کنند. وی با اشــاره به مسافت نزدیک شهرهای مقصد در 
برنامه »گردشــگری مرکز-پیرامون«، افزود: خدماتی از قبیل اتوبوس، راهنما، پذیرایی و ورودی 
رایگان برای بازدید از اماکن تاریخی در این برنامه گردشــگری ارائه می شود.وی خاطرنشان کرد: 
افرادی که قصد شــرکت در برنامه گردشــگری مرکز-پیرامون را دارند، می توانند برای ثبت نام به 
فرهنگسراهای شهرداری و اداره گردشــگری در ســاعات اداری مراجعه کنند. گفتنی است؛ اداره 
گردشگری در نظر دارد در آینده ای نزدیک، تعداد شهرهای خود را اضافه کرده و سفرها را از نیم روز 

به یک روز تغییر دهد.
 

تجلیل از کارمندان زن در شهرداری فالورجان 
به مناسبت فرارسیدن والدت با سعادت دخت نبوت، همســر والیت و مادر امامت حضرت فاطمه 
زهرا)سالم ا... علیها( و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، از بانوان شاغل در شهرداری فالورجان مراتب 
تجلیل به عمل آمد.این مراسم در سالن جلسات شهرداری برگزار شد و شهردار فالورجان با تقدیر 
و تشکر از خدمات ارزنده بانوان شاغل در شهرداری به گوشه ای از توانمندی های ایشان در امورات 
اداری پرداخت و خاطر نشان ساخت: بانوان شاغل در شهرداری جدا از انجام وظیفه مهم مادری و 
امر واالی تعلیم و تربیت فرزندان توانسته اند به خوبی در بخش های مختلف اداری به ایفای نقش 
بپردازند. محمدعلی عزیزی با اشاره به سخنان امام راحل بر نقش و جایگاه  زنان در نظام جمهوری 
اسالمی افزود: بر اســاس فرموده حضرت امام خمینی)ره( زنان نه تنها نقش کمتری از مردان در 
پیروزی شکوهمند انقالب نداشــتند بلکه جلوتر از مردان بودند و تدام انقالب هم نیازمند به حضور 
موثر زنان است.  شهردار فالورجان همچنین در خصوص تصدی گری بانوان و محول کردن امورات 
به دست آنها بیان داشت : به حول قوه الهی در سال پیش رو سعی بر آن داریم که از نقش بانوان در 
پیشبرد اهداف مدیریت شهری بیش از پیش استفاده کرده و از مدیریت این قشر بهره مند شویم 
و امید روشنی نیز به این مهم داریم .  محمدعلی عزیزی با اشاره به الگوهای خدمت رسانی توسط 
بانوان در بدنه مدیریت شهری یادآور شد : در حال حاضر هستند بانوانی که پست های مهم اجرایی 
را در شهرداری ها به راحتی اداره و راهبری می کنند که می توان آن را به عنوان یک سرمشق قرار داد. 

خبرخوان

خبر روزبا مسئولان

با اهدای لوح وزیر؛

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از بانوی نگارگر 

اصفهانی تقدیر کرد
مشــاور اجتماعی وزیر و دبیر ســتاد جمعیت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با اهدای لوح 
وزیر، از زینت الســادات امامی پیشکســوت 
هنر نگارگــری در اصفهان تقدیــر کرد.عاطفه 
خادمی در این دیدار که به مناســبت سالروز 
تولد حضرت زهرا)س( و روز زن و مادر صورت 
گرفت، اظهار داشت: در سفر به اصفهان به نیابت 
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از خانم امامی، 
هنرمند فرهیخته و متعهد تقدیر شــد.خادمی 
افزود: با شرح حال و توصیفی که از این هنرمند 
شــنیدم، حق ایشــان آنطور که باید، ادا نشده 
اســت و من خود را به عنوان یــک فعال حوزه 
زنان و خانــواده، به نوعی در ایــن فضا مقصر 
می دانم.وی، هنرمندانی ماننــد خانم امامی 
را سرمایه ای برای کشــور، بانوان و هنر متعهد 
اسالمی توصیف و اضافه کرد: این بانوی هنرمند، 
عمر خود را در مســیر جهان بینی و آرمانی که 
داشته صرف کرده است و اکنون نیز با عالقه و 
باور به این مسیر، بازهم تمایل به حرکت در این 
زمینه دارد تا کار خود را به سرانجام برساند.وی 
اظهار امیدواری کرد که این دیدار زمینه ای برای 
جبران کم کاری های گذشته باشد و بستری به 
منظور استفاده هرچه بیشتر از وجود هنرمندان 
فراهم سازد.در این دیدار، لوح تقدیری از سوی 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به خانم امامی هنرمند نگارگر اصفهان 
تقدیم شد.این دیدار با حضور جمعی از مسئوالن 
اســتان از جمله حجت االســالم رمضانعلی 
معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
انجــام شد.زینت السادات)ســکینه( امامی 
متولد ۱۳۱۳ در اصفهان از هنرمندانی است که در 
زمینه تذهیب و تشعیر، هنر سوخت، طالکوبی 
و گل و مرغ ایرانی فعالیت می کند.از آثار وی در 
زمینه هنر ســوخت می توان به تابلوی »بهرام 
گور« در موزه هنرهای معاصــر تهران، تابلوی 
»تخت ســلیمان« در تهران، کرمان و آمریکا، 
طراحی جلــد قرآن کریم، تابلــوی »معراج« 

و... اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: »در ششمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی که به میزبانی استان یزد 
برگزار شد، ۷۴ اثر هنری از هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شد.« علیرضاایزدی ادامه داد: »این دوره از 
داوری ها برخالف ۲ دوره قبل، به صورت منطقه ای برگزار شد و آثار استان اصفهان در گروه منطقه ۷ که شامل استان های یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و قم 
بود به داوری گذاشته شد.« وی افزود: »در این دوره نیز سهمیه استان اصفهان، ۱۰۰ اثر بود که از این تعداد ۷۴ اثر در ۲۷ رشته اولویت دار استان شامل رشته های 
میناکاری، قلمزنی، قلمکار، گلیم و نساجی سنتی موفق به کسب مهر اصالت شدند، همچنین این تعداد نسبت به دوره قبل که ۶۱ اثر از ۱۰۰ اثر ارسالی موفق به 
دریافت نشان ملی شده بودند، ۱۳ درصد افزایش یافته اســت.« ایزدی تصریح کرد: »در این دوره حضور هنرمندان کاشان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی و 

روستای مهرگرد به عنوان روستای ملی بافته های داری را شاهد بودیم که ۱۶ نشان متعلق به کاشان و ۹ نشان متعلق به روستای مهرگرد بود.«

نشان ملی مرغوبیت برای ۷4 اثر هنرمندان اصفهانی

قلعه فاتح الملک
قلعه »فاتح الملک« از جمله 
عمارت ها و یا باغ های مشهور 
منطقه ناژوان با قدمت بیش 
از ۲۰۰ سال است که در حاشیه 
شــمالی رودخانه زاینده رود 
واقع شده است. این عمارت 
که متعلق به اواخر عصر قاجار 
اســت پــس از وفــات فاتح 
لملک توســط حــاج میرزا  ا
حســن بنکدار پور از بستگان 

وی خریداری شده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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بعضی افراد ترجیح می دهند با کسی ازدواج کنند که توانسته 
باشــد در زندگی موفقیت های چشــمگیری در زمینه های 
تحصیلی و حرفه ای کســب کند ، خیلی پولدارتر باشد یا در 
جوانی مدیر شده و خودساخته باشد. اما گاهی اوقات وقتی 
میزان موفقیت یک نفر افزایــش قابل توجهی پیدا می کند، 
نگرانی از ازدواج با او هم شــروع به افزایــش می کند. برای 
این موضوع البته دالیلی هم ذکر می شود. این که فرد موفق 
همسرش را دســت کم خواهد گرفت یا این که ممکن است 
فرد موفق نتواند همراهی یک نفر دیگر را  بپذیرد و عادت او به 
استقالل در زندگی مشترک مسئله ساز شود و ... اما آیا واقعا 

این نگرانی ها به جا هستند؟
  شاید شما هم عبارات ناخوشــایندی از این دست را شنیده 
باشید که »فالنی از همسرش سرتر است«، عبارت زشتی که 
طی آن گوینده به خود اجازه می دهد دســت به مقایسه بین 
دو همسر بزند و ســپس با توجه به معیارهای شخصی اش 
یکی را جلوتر از آن یکی در نظر بگیرد و البته این قضاوت را با 
دیگران هم در میان بگذارد. متاسفانه چنین قضاوت هایی، 
غالبا به روابط بین همسران آســیب می زند.  اظهارنظرهای 
بیجای دیگران قطعا دلیل خوبی نیســت  بــرای این که کل 
موضوع ازدواج در این شرایط را زیر سوال ببریم؛ اما می تواند 

به ما هشدار بدهد که دست کم متوجه چالش های احتمالی 
این سبک ازدواج ها باشیم. پنج مورد ی که در ادامه می گوییم  
از چالش هایی اســت که در ازدواج با یک فرد بســیار موفق 
می تواند بیشتر از شرایط عادی روی دهد. البته صرف بیشتر 
بودن احتمال بــروز این چالش ها به معنای آن نیســت که 
ازدواج با این افراد همیشه با مشــکل روبه رو می شود بلکه 

هدف، قدم برداشتن آگاهانه در این زمینه است.
 اعتمادبه نفس شکننده: اگر این آگاهی را درباره خود دارید که 
اعتماد به نفس تان در وضعیت مطلوبی نیست، در خصوص 
وارد رابطه شدن با فردی بسیار موفق، محتاط باشید  چرا که 
بودن در کنار فردی موفق، می تواند مسیر بهبود را برای شما 
دشــوارتر کند. البته در چنین شــرایطی، فارغ از هر چیزی، 
ضروری است در اولین فرصت روی موضوع اعتماد به نفس 

خود کار کنید.
 هدف های مبهــم در زندگی:  اگر هنوز هدف های روشــنی 
در زندگی برای خــود ندارید، برای ورود بــه چنین رابطه ای 
احتیاط بیشتری داشته باشــید چراکه در وضعیتی که شما 
هنوز مســیرتان را پیدا نکرده اید، همســرتان موفقیت های 
چشمگیری کسب کرده است و این مسئله می تواند احساس 

عقب ماندن را تشدید کند.

 اهمیت باالی نظر دیگران: اگر نظر اطرافیان برای شما اهمیت 
زیادی دارد، برای وارد شدن به چنین رابطه ای بیشتر احتیاط 
کنید چراکه تفاوت وضعیت شما با همسر آینده، همان طور 
که اشاره شد می تواند اظهارنظرهای ناخوشایندی را از سوی 

اطرافیان به دنبال داشته باشد.
 اعتقاد به سبک زندگی سنتی: اگر پسری هستید که در فکر 
ازدواج با دختری بسیار موفق هستید، دقت داشته باشید که 
الزم است درخصوص نگرش خود درباره ازدواج، با خود صادق 
باشید. اگر رابطه سنتی بین زن و مرد در موضوع ازدواج، از دید 
شما مطلوب است، پس بهتر است وارد رابطه ای که زن برای 
خود هویت مســتقل تعریف کرده و تمایل به پیشرفت در او 
باالست، نشوید چرا که با این کار هم خودتان را آزار خواهید داد 

و هم ازدواج پرچالشی انتظار شما را خواهد کشید.
 رویای اولین اولویت همسر بودن:  افراد موفقی که با تالش 
شخصی فراوان توانسته اند مسیری را طی کنند، قطعا در مسیر 
موفقیت، ناچار شده اند از بخش های دیگر زندگی و از جمله 
زندگی شــخصی و خانوادگی خود بگذرند. پس اگر دوست 
دارید همسر آینده شــما، اولویت باالیی را برای شما در نظر 
بگیرد، شاید الزم باشد در این باره کمی بیشتر تامل کنید و با 
شناخت بهتری از فرد مقابل خود، وارد چنین رابطه ای شوید.

آشپزی

کیک ماربل کدو حلوایی
مواد الزم : شکر  یک و  یک چهارم  پیمانه، شکر قهوه ای یک پیمانه، روغن 

مایع  یک دوم پیمانه، باترمیلک یک دوم پیمانه، تخم مرغ 3 عدد، وانیل مایع یک 
قاشق چای خوری، پوره کدو حلوایی 2 پیمانه، آرد 3 پیمانه، جوش شیرین یک قاشق 

چای خوری، بیکینگ پودر یک قاشق  چای خوری، پودر دارچین یک قاشق  غذا خوری، پودر 
زنجبیل یک دوم قاشق چای خوری، جوز هندی یک چهارم قاشق چای خوری، نمک یک دوم 
قاشق چای خوری، پودر کاکائو یک سوم پیمانه، شکر یک چهارم پیمانه، شیر 2 قاشق غذا خوری

 طرز تهیه : یک دوم پیمانه شیر را داخل کاسه ریخته و یک دوم قاشق غذا خوری از روی آن بردارید و یک دوم 
قاشق غذا خوری لیموترش تازه اضافه کنید. برای 10 دقیقه این مخلوط را کنار بگذارید تا شیر بریده شود.درادامه 
کدو حلوایی را بپزید و بعد  آن را له کنید. داخل یک کاسه شکر و شکر قهوه ای و باترمیلک را بریزید و حسابی 
مواد را مخلوط کنید. تخم مرغ ها را به همراه وانیل به مواد اضافه و با همزن برقی به مدت  یک دقیقه بزنید 

تا تخم مرغ ها کرمی رنگ شود. در ادامه پوره کدو حلوایی را اضافه کنید و  یک دقیقه مواد را هم بزنید.
سپس همه مواد خشک گفته شده را باهم داخل یک کاسه ریخته و الک کنید. حاال مخلوط 
خشک را با مایه کیک به تدریج اضافه کنید و با لیسک هم بزنید. مواد شکالتی را باهم داخل 

یک کاسه ریخته و مخلوط کنید.داخل قالب مورد نظر از قبل چرب شده 1 پیمانه 
مایه کیک را بریزید و  یک دوم پیمانه از مایه شکالتی به ترتیب بریزید و 

داخل فر از قبل گرم شده قرار دهید تا کیک پخته شود. 

ازدواج معمولی ها با موفق ها شکست خورده است؟

 قسمت دوم فیلم پرفروش 
»خروس جنگی« ساخته می شود

 »سوسن پرور« بهترین بازیگر
 جشنواره داکا شد

»خروس جنگی« اولین کمدی مسعود اطیابی بود و سال 88 با 
جذب بیش از یک میلیون تماشاگر صدرنشین گیشه آن سال شد. 
فیلمی که از اولین کمدی های سینمایی رضا عطاران بود و حاال قرار 
است ادامه آن ساخته شود.مسعود اطیابی که این روزها با »دینامیت« 
رکورد فروش سینمای ایران را شکسته با اعالم این خبر گفت:قرار است 
»خروس جنگی2« را بسازم و ان شاءا...رکوردی هم با این فیلم می زنیم.

سوسن پرور، بازیگر سینما و تلویزیون، جایزه بهترین بازیگر زن را به خاطر 
بازی در فیلم »بوتاکس«، از جشنواره فیلم داکا دریافت کرد. جشنواره 
داکا )بنگالدش(، سه جایزه اصلی خود را به سه فیلم ایرانی اهدا کرد.
فیلم »شهربانو« ساخته مریم بحرالعلومی، برنده جایزه بهترین فیلم 
بخش زنان فیلمساز جشنواره داکا شد، جایزه بهترین مستند جشنواره هم 
به »نان مقدس« به کارگردانی رحیم ذبیحی رسید.

ارزیابــی مراقبتی گواهینامه تاییــد صالحیت مدیریت آزمایشــگاه مرکزی 
شرکت در 23 دی ماه توســط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت ایران با 
موفقیت انجام شــد.علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
در مراســم افتتاحیه این ارزیابی به نقش و جایگاه کارکنان شــرکت اشاره 
کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان با شــرایط و مشــکالت سخت کنونی همواره 
توانسته منشأ ارائه خدمات ارزشــمندی به جامعه صنعت فوالد کشور باشد. 
مدیر آزمایشگاه مرکزی نیز گفت: این ارزیابی توسط تیم ارزیابان مرکز ملی 
تایید صالحیت ایران به دو صورت حضوری و آنالین برگزار شد که در فاز آنالین 
با ارسال مدارک مورد نیاز، بخشی از آزمون های تحت دامنه تایید صالحیت 
آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.این ارزیابی ، اولین ارزیابی از آزمایشگاه 
مرکزی  بر مبنای ویرایش ISO/IEC ۱۷۰۲۵-۲۰۱۷  بود که با موفقیت 
و ذکر چند مورد توصیه در راستای بهبود و اقدامات اصالحی الزم برای برطرف 
کردن عدم انطباق های جزئی انجام شــد.محمود پوری شــعبان همچنین 
بر ســطح و اهمیت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه مرکزی در فروش 
محصوالت کارخانه و اخــذ گواهینامه های مجوز صادرات بــه اروپا ) همانند 
گواهینامه هایCE,CARES( تاکید کرد.فرخ نجف زادگان، سرارزیاب مرکز 
ملی تایید صالحیت ایران نیز از مجموعه آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان 
به عنوان آزمایشگاه های شناخته شده و مطرح در صنعت فوالد کشور یاد کرد 

و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای ارتقای  سیستم کیفیت آزمایشگاه 
ها را ارزنده و قابل تقدیر توصیف کرد.مهدی مهری، مسئول کیفیت آزمایشگاه 
 مرکزی نیــز در تکمیل این خبر گفت:بــا توجه به تغییر ویرایش اســتاندارد

 ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از ویرایــش 2005 به 2017، بنا بــر ابالغیه مرکز ملی 
تایید صالحیت ایران، مدیریت آزمایشــگاه مرکزی با تعریف پروژه مشترک 
با آزمایشگاه کالیبراســیون مدیریت اتوماسیون و ارتباطات، ارتقای سیستم 
کیفیت در دســتور کار قرار گرفت و پس از انتخاب مشاور، مجموعه اقدامات 
الزم با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز ، تدوین مدارک  شامل 
نظام نامه وروش های اجرایی به صورت مشترک با کمیته راهبری آزمایشگاه 
کالیبراسیون از ابتدای ســال جاری آغاز و پس از 10 ماه از آغاز پروژه ، تغییر 
ویرایش در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها با تدوین مدارک و سوابق، 
برگزاری ممیزی داخلی و جلســه بازنگری مدیریت انجام شــد و با انجام 
ارزیابی مراقبتی صورت گرفته توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت 
ایران، نقاط قوت و قابل بهبود مورد شناسایی قرار گرفت. وی به تفاوت های 
مهم در دو ویرایش 2005 و2017 استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵  اشاره کرد 
و افزود: در ویرایش جدید، ساختار الزامات استاندارد در مقایسه با ویرایش 
قبلی به طور کلی بازنگری شده و رویکرد مبتنی بر شناسایی ریسک و فرصت 

را در فعالیت های آزمایشگاه مورد تاکید قرار داده است .

مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وHSE آبفای اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 96/5 درصد ازکارکنان رســمی و غیر رســمی آبفای اســتان 
اصفهان بــا تزریق حداقل دوز اول و دوم واکســن کرونــا در مقابل ویروس 
کووید 19 واکسینه شده اند.ابراهیم محمدی با اعالم این که در روزهای اخیر 
با هدف افزایش ایمنی کارکنان آبفای استان اصفهان در مقابل بیماری کووید 
19، عملیات واکسیناسیون دوز دوم و سوم در ستاد مرکزی انجام شد، افزود: 
این اقدام با پیگیری های صورت گرفته توســط پایگاه مقاومت بسیج آبفا و 
همکاری دفتر ایمنی و بهداشت HSE  و مرکز بهداشت اصفهان صورت گرفت.

وی ادامه داد: طــی روزهای 28 و 29 دی ماه بالغ بــر 150 نفر از کارکنان آبفا 
دوز دوم و سوم واکســن های برکت، سینوفارم، اســپایکوژن و آسترازنکا را 
دریافت کردند. مدیر مرکز مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل و HSEآبفای 
اســتان اصفهان به آن گروه از کارکنانی که تاکنون واکسن کووید 19 را تزریق 

نکرده اند اشــاره کرد و اظهار داشت: این افراد شــامل زنان باردار، افرادی که 
حساســیت یا بیماری خاص دارند و یا مبتال به بیماری کرونا شــده و دوره 
نقاهت را می گذرانند، هستند.  محمدی افزود: افراد واکسن نزده به محض 
رفع مشــکل باید اقدام به تزریق دوز اول واکسن کرونا کنند چرا که بر اساس 
مصوبات هفدهمین نشست ستاد کرونای آبفای استان اصفهان، شرط ورود 
افراد به شرکت، ارائه کارت واکسیناسیون و یا جواب منفی تست PCR  که 72 

ساعت از اعتبار آن نگذشته باشد، است.
 گفتنی است؛ واکسیناسیون در محل شــرکت آبفای استان اصفهان، مناطق 
ششگانه شهر اصفهان و تصفیه خانه های فاضالب، از شهریور ماه سال جاری 
آغاز شــد و همه کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی نظیر ماموران رسیدگی به 
حوادث، ماموران قرائت کنتور و کارکنان تصفیه خانه ها بر ضد ویروس کرونا 

واکسینه شدند. 

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: این اداره کل مالقات های مردمی را در راســتای تکریم ارباب رجوع و 
صیانت از حقوق شــهروندان و همچنین توجه به کاهش مشکالت مردمی 

همواره در اولویت قرار داده است.
حســن کحال زاده اظهار کرد: رضایت مندی مردم و تکریــم ارباب رجوع از 
اهداف اصلی این اداره کل اســت و یکی از اقداماتی که در این راستا انجام 
می پذیرد، دیدار چهره به چهره با مردم استان و از نزدیک در جریان مسائل 

و مشکالت آنان قرار گرفتن است.  
وی افزود: برگزاری مالقات های عمومی و مردمی فرصتی برای حل سریع تر 
مشکالت مردم عزیز استان اســت و به طور حتم  موجب می شود گره ای از 
مشکالت مردم شریف استان اصفهان باز شــود ورضایت مندی آن ها را در 

پی داشته باشد.  
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با بیان این که ارتباط مســتقیم با مردم، مدیران را از نزدیک در جریان نقاط 
ضعف هر سیستم قرار می دهد، اذعان داشــت: از سویی دیگر این دیدارها 
برای مردم نیز به دلیل تسریع در حل مشکالت و بررسی درخواست های شان 

از اهمیت بسیاری برخوردار است.  
وی افزود: در اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان همواره سعی شده 
است تا به منظور تکریم ارباب رجوع و تســهیل در امر پاسخگویی، موضوع 

دیدارهای چهره به چهره مد نظر قرار داده شود.  
کحال زاده بیان داشــت: ایــن اقدام هم در محــل ایــن اداره کل و هم در 
زمان ســفر مدیرکل، معاونین و رؤســای اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان به شهرســتان ها و بازدید از پروژه های مختلف انجام می شــود که 
 در این راستا مســائل و مشــکالت از نزدیک مورد بررســی قرار می گیرد و 
راهکارهای الزم و قانونی در جهت برطرف کردن مشکالت مراجعه کنندگان 

ارائه می شود.  

شرکت فوالد مبارکه از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
که توانایی انجام پروژه های ذیل را دارند، دعوت کرد تا طرح های تحقیقاتی 
خود را همراه با نامه رسمی از معاونت پژوهشــی دانشگاه در موضوعات 
بررســی و ارائه راهکارهای مناســب برای کاهش پف و حجم سرباره در 
پاتیل حمل ســربارهر مربوط به کوره قوس الکتریکی و طراحی، ساخت، 
نصب، راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش سیســتم شناســایی عیب 
ویبره جهت به صفر رساندن پارگی ورق در کوره مافل قلع اندود ارائه کنند.

بر اساس این اطالعیه پژوهشــگران می توانند پس از ثبت نام در سامانه 
جامع مدیریت اطالعات پژوهشی شرکت فوالد مبارکه )سامانه پژوهان(، 

طرح های تحقیقاتی خود را به صورت رســمی از طریق این ســامانه و به 
کمک فایل راهنما حداکثر تا تاریخ اعتبار مندرج در جدول به واحد تحقیق 

و توسعه ارسال کنند.
پیشنهادهای تحقیقاتی در مرحله اول مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و 
سپس با ارائه کنندگان پیشــنهادهای تحقیقاتی برتر جهت ارائه پروپوزال 
تکمیلی و برگزاری جلســات مشــترک و بازدید هماهنگــی الزم صورت 
خواهد گرفت؛ به همین دلیــل در مرحله اول، امکان بازدید وجود نخواهد 
داشت. همچنین شــرکت فوالد مبارکه در قبول یا رد پیشنهادهای رسیده 

مختار است.

موفقیت ذوب آهن در ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صالحیت

مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وHSE آبفای استان:

  بیش از96/5 درصد کارکنان آبفای استان اصفهان
 دربرابر کرونا  واکسینه شده اند

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

مالقات های مردمی؛ جلوه شفافیت، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع 

دعوت از پژوهشگران برای ارائه طرح های تحقیقاتی به فوالد مبارکه
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