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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 اصفهان در آماده باش دوباره کرونایی و مردم منتظر بازگشایی رودخانه
 برای هجوم بردن به کنار زاینده رود؛

مرگ بی صدا می بارد!

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد مطرح کرد:

ثبت روز بدون فوتی 
 کرونایی در چهارمحال

محدودیت تردد کرونایی 
به چهارمحال و بختیاری 

ابالغ نشده است

افتتاح 12 واحد تولیدی 
و صنعتی همزمان با 
دهه فجر در اصفهان 

واگذاری بیش از 4 
هزار هکتار از زمین های 
دولتی استان اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

 مزرعه »حاج
 حسن جواهری«

در حوالی کوهپایه اصفهان قلعه ای 
قدیمی و یــادگار دوران قاجار به 
نام »مزرعه حاج حســن« قرار 
دارد که موســس آن حاج حسن 
جواهری، منشی دربار کریم خان 

زند بوده است.

ریه های ناژوان، نیازمند نفسی دوباره
طی چند ماه اخیر مشــکالتی همچون 
آتش زدن برگ درختان و آتش روشــن 
کردن در کنار درختان را داشتیم که باعث 
خشک شدن ریشه های درختان می شود 
و این امر نیازمند فرهنگ ســازی بین 

شهروندان است.

آغاز دهه فجر رگامی باد
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مشاور مالیاتی اتاق اصناف استان اصفهان:
 به دستگاه کارتخوان مالیات

 تعلق نمی گیرد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان گز در چهارمحال :
 امیدی برای رونق در بازار گز وجود ندارد

 مردم پشت باجه وعده های بی ضامن!
 وام بدون ضامن همچنان در پیچ و خم اداری!

آگهی مزایده 

                       آگهی مناقصه )مرحله اول –نوبت اول(

رضا رضایی- مدیرعامل 

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقان 

م الف: 1265255

م الف: 1271265

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره 1400/1970 مورخ 1400/9/3 
شورای محترم اسالمی شــهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از 
ساختمان و تاسیسات غرفه اغذیه فروشی شماره 25 واقع در پایانه 

مسافربری نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه  مزایده گذار: ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری نجف آباد

محل اجاره: ساختمان و تاسیسات غرفه اغذیه فروشی شماره 25 
واقع در پایانه مسافربری نجف آباد

شرایط شــرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد می باشد 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 پنجشــنبه 1400/11/21 به سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری نجف آباد مراجعه 

و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه 

1400/11/25 بــه دبیرخانه محرمانه شــهرداری نجف آباد تحویل 

نمایند.

اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده  ) قیمت پایه کارشناسی، 
میزان سپرده و ...( مبلغ 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب 

سیبا بانک ملی به شــماره 0112643346005 سازمان مدیریت 

حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.

هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و ســوم 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: کمیســیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار 
می باشد. 

شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 24 مورخ 1400/09/23 شورای اسالمی شهر و بودجه سال 1400 و پیش بینی 
بودجه سال 1401 ، انجام عملیات اجرای سازه تعداد 6 واحد ساختمانی مسکونی در مجتمع مسکونی امام سجاد )ع( را با اعتبار 

بیست و نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال به شرکت خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالی شهرداری 
مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز پنج شنبه مورخ 1400/11/28 به دبیرخانه محرمانه شهرداری 

تحویل نمایند. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تلفن های تماس: 4- 53338201- 031 

نوبت دوم

چاپ اول

4

دیدار 
تشریفاتی  
برای  یوزها

6

 انرژی
 را سبز مصرف نماییم
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حمله موشکی انصارا... یمن به امارات همزمان با سفر هرتزوگ
سخنگوی ارتش و کمیته ای مردمی یمن از انجام حمالت موشــکی به امارات برای سومین هفته 
متوالی و همزمان با سفر رییس رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داد.یحیی سریع، سخنگوی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن وابســته به انصارا...، در بیانیه ای اعالم کرد که ظرف چند ســاعت 
جزییات عملیات نظامی در امارات را اعالم خواهد کرد.همزمان وزارت دفاع امارات با تایید عملیات 
انصارا... مدعی شد که پدافند هوایی این کشور یک موشک بالســتیک متعلق به انصارا... یمن را 
رهگیری و منهدم کرد.این وزارتخانه در بیانیه ای افزود: این حمله خسارتی در پی نداشت و بقایای 
موشک بالستیک در خارج از مناطق مسکونی سقوط کرد.وزارت دفاع امارات همچنین مدعی شد 
که نیروی هوایی این کشور و رهبری ائتالف عربی پس ســایت  و سکوی پرتاب موشک در یمن را 
منهدم کردند.عالوه بر این رسانه های یمنی از شنیده شدن انفجار در ابوظبی و مختل شدن پروازها 

در فرودگاه ابوظبی خبر دادند؛ این درحالی است که امارات مدعی شده اوضاع عادی است!
 

سفیر اوکراین:

 اگر  روسیه حمله کند کسی در امان نمی ماند
سفیر اوکراین در آمریکا هشدار داد که اگر روسیه تصمیم بگیرد تا به کی یف حمله کند، دیگر نمی شود آن 
را متوقف کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، اوکسانا مارکارووا سفیر اوکراین در آمریکا در جریان حضور 
در برنامه رو در رو با ملت شبکه خبری سی.بی.اس به الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ به روسیه 
اشاره کرد و گفت: دلیل اینکه چرا والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه به ما حمله کرد به خاطر این 
نبود که اوکراین را می خواست یا فقط به خاطر کشور ما بوده باشد  بلکه دلیل اصلی حمله به ما این بود که 
ما دموکراسی را انتخاب کردیم و تمایالت اروپایی و آمریکایی داریم.وی ادامه داد: بر این باورم اگر اوکراین 
مورد حمله قرار گیرد هیچ کس در امان نمی ماند. ما نمی خواهیم بخشی از شوروی یا امپراتوری روسیه 
یا حتی فدراسیون روسیه باشیم. ما می خواهیم کشوری مستقل باشیم و برای استقالل خود نیز مبارزه 
می کنیم. اگر اوکراین باز هم به روسیه حمله کند،، نمی توان جلوی آن را گرفت که به نقاط دیگر حمله نکند.

این دیپلمات اوکراینی افزود: به همین دلیل است که به نفع اروپا و تمام جهان دموکراتیک است که به ما 
کمک کنند تا از خود دفاع کنیم و همچنین نشان دهیم که حاکمیت قانون بین المللی هنوز هم کار می کند.

 

لغو سفر برنامه ریزی شده »جانسون« به ژاپن
نخست وزیر انگلیس که درگیر مشکالت داخلی و مناقشه اوکراین است،سفر برنامه ریزی شده خود 
را به ژاپن لغو کرد.بوریس جانسون که قرار بود در اواسط فوریه )اواخر بهمن( به ژاپن سفر کند، این سفر 
را لغو کرد. خبرگزاری کیودو این خبر را به نقل از چندین منبع دولتی ژاپن اعالم کرد. هیروکازو ماتسونو، 
سخنگوی کابینه ژاپن، گزارش هایی را که از سفر برنامه ریزی شده جانسون به ژاپن خبر می داد، تکذیب 
کرد.نخســت وزیر انگلیس این روز ها عالوه بر اعتراضاتی که او برای نقض محدودیت های کرونایی 
می شود و تحقیقاتی که در این خصوص در حال انجام اســت و برخی خواهان استعفای او هستند، 

درباره مناقشه اوکراین نیز تصمیماتی اتخاذ کرده و سفر هایی خواهد داشت.

خروش اعراب ساکن فلسطین اشغالی علیه »بنت«
شماری از اعراب ساکن فلسطین اشغالی روز یکشنبه در اعتراض به سیاست های دولت »نفتالی 
بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه جامعه اعراب تظاهرات کردند.به نوشته روزنامه »ینی 
شفق« به نقل از »رادیو ارتش اســراییل«، این تظاهرات مقابل دفتر نخست وزیری در غرب قدس 
اشغالی برگزار شد. »شیخ رائد صالح« از رهبران جنبش اسالمی و نمایندگان عرب در بین معترضان 
بودند. این تظاهرات علیه سیاست های این رژیم علیه ساکنان عرب صحرای نقب واقع در جنوب 

فلسطین اشغالی انجام شد.

رای الیوم: دلیل نزدیکی ناگهانی »اردوغان« به اسراییل چیست؟

یک تصمیم خبرساز

رای الیوم نوشــت: رییس جمهور ترکیــه، رجب طیــب اردوغان روز 
چهارشنبه اعالم کرد که اسحاق هرتزوگ طی یک سفر رسمی در اوایل 
ماه آینده به ترکیه ســفر می کند. اردوغان در مصاحبه با شبکه »ان تی 
وی« ترکیه تصریح کرد که این ســفر می تواند فصل تازه ای را در روابط 
بین دو طرف بگشاید و وی آماده است تا گام هایی را برای هماهنگی با 

اسراییل در تمام زمینه ها بردارد.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: این خبر که 
البته برای ما غافلگیر کننده نبود، ظاهرا موجب شــگفتی بســیاری از 
طرفــداران اردوغان به ویژه جنبش های مربوط به اســالم سیاســی، 
به خصوص اخوان المســلمین می شود و آنها را شــوکه و نا امید می 
کند، چرا که این گروه هــا رییس جمهور ترکیه را نمــاد و الگویی برای 
ملی گرایی و از حامیان مســئله فلسطین می دانســتند، همچنان که 
وی در سال ۲۰۱۰ کشــتی هایی را برای شکســتن محاصره به نوار غزه 
فرســتاد، کشــتی هایی که مورد تعرض نیروهای کوماندوی دریایی 
 اســراییل قرار گرفته و در نهایــت ۱۰ نفر از مجاهدان ترک به شــهادت

 رسیدند.
 اردوغــان بار دیگــر از تمایل خــود برای به صفر رســیدن مشــکالت

  با تمــام دشــمنان در منطقه عربــی و بازگرداندن روابط بــا دولت ها 

 به حالت عادی خود خبر داده اســت، برای مثــال گروه های معارضی
  در مصر و عربســتان که پیش از ایــران، ترکیه به آنهــا کمک می کرد.

 مســئله جالب توجه آنکــه این گــروه ها کــه اســتانبول را مقر خود 
 قرار داده انــد، هیچ انتقــادی را متوجه رییس جمهــور ترکیه نکردند، 
 چــه بــه دلیــل دور کــردن تعــدادی از اعضــای ایــن گروه هــا از 
 مقرشــان توســط اردوغان، چه به دلیل بسته شــدن و تعطیلی دفاتر 
یا شــبکه های تلویزیونی مربوط به آنها و حتی پــس از اعالم نزدیکی 
 ترکیه بــا رژیم اشــغالگر و تاکید بر از ســر گیری روابــط اقتصادی و

 سیاسی کامل با آن.
براساس آمار موجود، فروپاشی اوضاع اقتصادی در ترکیه، از میان رفتن 
۴۰ درصدی ارزش ارز داخلی و باال رفتن میانگیــن تورم تا 3۲ درصد، 
باعث نابه سامانی اوضاع معیشــتی مردم و در ادامه نارضایتی آنها از 

حزب عدالت و توسعه شده است.
گشودن دریچه روابط با رژیم اشغالگر، پذیرش تمام شروط آنها و پهن 
کردن فرش قرمز برای ریاست دولت صهیونیستی، هرگز اقتصاد ترکیه 
را از بحران خارج نکرده و نمی تواند ســهمی در افزایش نســبت تایید 
نخبگان ترک داشته باشد، چرا که اشتباهات کشنده ای که دولت ترکیه 
مرتکب شد، به ویژه سیاست های اقتصادی نادرست و جدال برانگیز 

آن، دخالت نظامی در ســوریه و پذیرش نزدیک بــه 5 میلیون مهاجر 
سوری که اکنون به دلیل مسائل مربوط به سیاست های تبعیض نژادی 
شرایط سختی را می گذرانند، به اضافه تغییر نظام سیاسی پارلمانی به 
ریاستی که تمام صالحیت ها را وضع می کند و همه تصمیم گیری ها بر 
عهده آن است، همگی ســهم زیادی در کاهش دستاوردهای حکومت 

حزب عدالت و توسعه داشته است .
 اردوغان در زمان اشــتباهی به دنبــال تقویت روابط با تل آویو اســت،

  به ویژه پس از شکســت های پــی در پی اســراییل و ارتــش آن در 
 تمام جنگ هــای اخیر و بــه طور خــاص، جنگ ســیف القدس، که
  قدرت سیاســی و نظامــی محور مقاومــت را نشــان داد.نمی دانیم
  روابط اردوغان با گروه های مقاومت اســالمی نظیــر حماس، پس از
 این نزدیکی سریع به رژیم اشغالگر چگونه خواهد بود. رییس جمهور 
 ترکیه در ســال های گذشــته رابطه ائتالفی خــاص و متمایزی با این

 گروه ها برقرار کرده و به آنها اجازه فعالیت های سیاسی در ترکیه را داد، 
آنچه که باعث می شود این احتمال مطرح شود که شرط اسراییل برای 
برقراری روابط نزدیک با ترکیه، توقف فعالیت های گروه های اسالمی 
در ترکیه باشد، چرا که امکان جمع بین اسراییل و جنبش حماس برای 

ترکیه وجود ندارد.

معاون امــور بین الملل قــوه قضاییه و دبیر ســتاد 
حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران در واکنش به 
اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص دو نفر 
از محکومین در ایران، گفت: تفاوت ایران با فرانسه 
در این اســت که ما با مجرمان وفق قوانین برخورد 
می کنیم، اما فرانسه از جانیان و تروریست ها حفاظت 
و پذیرایی می کند.کاظم غریب آبادی، در واکنش به 
اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص دو نفر 
از محکومین و استفاده از تعبیر گروگان گیری توسط 
ایران و تهدید به اعمال فشــار بر ایــران برای آزادی 

آنها، اظهار کرد: تفاوت ایران با فرانســه در این است 
که ما با مجرمان وفق قوانیــن برخورد می کنیم، اما 
فرانسه از جانیان و تروریست ها حفاظت و پذیرایی 
می کند. حضور آزادانه و فعاالنه برخی اعضای گروهک 
تروریستی منافقین در این کشور، موید این موضوع 
است.غریب آبادی افزود: کشوری که از اتباعش برای 
جاسوسی و اقدامات مغایر امنیت ملی استفاده می 
کند و بعد برای آزادی آنها تهدید بــه تاثیر بر روابط و 
تهدید به اعمال فشار می کند، حق ندارد قیافه حق به 
جانب به خود بگیرد.دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: 

فرانسه به دلیل اقدامات متعدد خود در نقض حقوق 
ملت ایران، به ویژه در قضیه گروهک منافقین، بدهکار 
ملت ایران است و در جایگاهی نیست که برای نظام 

قضایی تعیین تکلیف کند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران: 

فرانسه حق ندارد قیافه حق به جانب به خود بگیرد

به گزارش نامه نیوز ؛ یک سیاستمدار اصالح طلب   گفت: برخی اتفاقات در دولت سیزدهم نشانه آن است که آقای رییس جمهور مطلع نیست که وزرای او دارند چه 
کار می کنند.محمدرضا خباز درباره ادعای انقالبی گری برخی وزرا  اظهار کرد: از رفتار برخی وزرا احساس می شود، آنها نه انقالبی هستند، نه حق الناس سرشان می 
شود و نه حقوق مردم برای آنها ارزش دارد.  چندی پیش همسر یکی از وزرای دولت سیزدهم که خیلی ادعایش نیز باالست، برای زایمان به یکی از بیمارستان های 
خصوصی تهران رفت.وی افزود: نوزاد متولد شده آقای وزیر چون زودتر از موعد به دنیا آمد، تا مدت ها در دستگاه بود بنابراین هزینه بیمارستان زیاد شد. نخست 
انتظار داشتیم که اگر وزرای دولت سیزدهم انقالبی هستند خود و بستگان شان به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند، نه به بیمارستان خصوصی پرهزینه. ثانیا با 
وجود تخفیف فراوان، بیمارستان نهایتا فاکتور ۲۸۰ میلیون تومانی برای آقای وزیر صادر کرد که او باید این مبلغ را پرداخت می کرد ؛اما آقای وزیر فقط با پرداخت 
یک میلیون تومان، نوزاد را ترخیص کرد.این فعال سیاسی یادآور شد: اگر این اتفاق برای یک فرد عادی می افتاد، تا تسویه حساب نمی کرد، نوزاد را به او نمی دادند.

چهره روزفاکتور زایمان 2۸0 میلیون تومانی همسر  وزیر  رییسی!

وز عکس ر

احمدی نژاد با 
 تیپی که قبال
 ندیده اید

محمود احمدی نژاد، رییس 
دولت های نهم و دهم دیروز 
در میدان 7۲ نارمک با مردم 

دیدار کرد.

حضور  رهبر انقالب در مرقد امام )ره(
 در آســتانه ایام ا... دهه فجر و چهل وســومین ســالروز پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی، 
 حضرت آیت ا... خامنه ای در نخســتین ســاعات صبح دیــروز در مرقد بنیان گــذار کبیر انقالب 
 اسالمی حاضر شــدند و با قرائت نماز 
و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم الشأن 
یــران را گرامــی داشــتند.  ملــت ا

 رهبــر انقــالب اســالمی همچنین با 
حضور بــر مــزار شــهیدان عالی مقام 
 بهشــتی، رجایــی، باهنــر و شــهدای

۱3۶۰، علــو    حادثــه هفتــم تیــر 
درجات آنان را از خداوند متعال مسألت 
 کردند.حضــرت آیــت ا... خامنــه ای 
 ســپس در گلزار شــهیدان ســرافراز

 حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسالم و ایران ادای احترام کردند.

 ارسال گزارش 200 صفحه ای »سعید جلیلی«
 علیه مذاکرات وین و »باقری کنی«

سعید جلیلی گزارشی ۲۰۰صفحه ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و روند حرکت تیم باقری کنی را 
به ضرر ایران دانسته است.جلیلی مدعی است در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد و فقط باید امتیاز 
قابل اندازه گیری و بررســی از آمریکایی ها گرفت. وی این نامه را برای آیت ا... خامنه ای ارســال 
کرده است.  درحال حاضر  بر اســاس تفاهم صورت  گرفته میان هیئت های مذاکره  کننده در وین، 
دور هشتم گفت وگوها به مدت حدود یک هفته تنفس خواهد داشــت.یک منبع مطلع ایرانی  به 
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در وین گفت که با توجه به اهمیت موضوعات باقی مانده و لزوم اتخاذ 

تصمیمات سیاسی، توافق شد هیئت ها برای مشورت و رایزنی به پایتخت ها بازگردند.
 

چرا حوزه علمیه بانک اسالمی تاسیس نمی کند تا الگو شود؟
عباس عبدی در واکنش به صحبت های یک روزنامه نگار در رابطه با ادغام بانک ها در قالب بانک اسالمی 
توئیتی منتشر کرد. این فعال سیاســی اصالح طلب در جواب رضا کربالیی، روزنامه نگار که گفته » دکتر 
مسعود درخشان پیشنهاد داده همه بانک های دولتی و خصوصی ادغام و بانک ملی اسالمی تشکیل 
شود« در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشــت: به جای این کارهای پرهزینه و دوباره کاری، نمی دانم 

چرا تا حاال حوزه محترم علمیه یک بانک اسالمی تمام عیار تاسیس نکرده، تا برای اقتصاد الگو شود؟

عباسی:

 تیم مذاکره کننده قبلی به ما می گفت بی سواد
یک فعال سیاســی در گفت وگو با عصر ایران در مورد مذاکرات وین گفت: ما مذاکره هسته ای با هیچ 
کشوری نداریم چراکه این مذاکرات قبال انجام شده و نتیجه آن اجرای برجام در کشور ما شده است. دولت 
قبلی با اصولی که فکر می کرد می خواست برجام را اجرایی کند؛ اما نتوانست مسئله تحریم ها را حل کند 
و به رغم قولی که دولت داده بود تحریم ها برداشته نشد .فریدون عباسی در پاسخ به این پرسش که به 
چه علت مخالفان برجام امروز حامیان تیم مذاکره کننده در وین شده اند، افزود: مخالفان برجام هنوز 
مخالف هستند چراکه برجام متن خوبی نبود. ما محدودیت ها را پذیرفتیم که مسئله حل شود ولی حل 
نشد همان موقع من که مخالف برجام بودم می گفتم که متن اشکال دارد ولی از ما قبول نمی کردند و  به 

ما می گفتند »بی سواد«و»تندرو« .

اخبار

 یک مقام قضایی توضیح داد :

 خلع لباس صدرالساداتی 
دائمی است یا موقت؟ 

ایرنا نوشت: یک مقام آگاه قضایی با اشاره به 
جزییات پرونده ســیدمهدی صدرالساداتی از 
روحانیون فعال در شبکه های اجتماعی درباره 
حکم او توضیح داد.این  مقام آگاه با اشاره به 
جزییاتی از پرونده»سیدمهدی صدرالساداتی« 
از روحانیون فعال در شبکه های اجتماعی، اظهار 
کرد: خلع لباس ســید مهدی صدر الساداتی 
دائمی نیست و تعلیقی است.وی  به جزییات 
پرونده محکومیت صدر الساداتی در دادسرای 
ویژه پرداخت و افزود: متاســفانه آقای صدر 
الساداتی از رای دادگاه، خالف واقع را بیان کرده 
است، بیش از ۱۰پرونده در دادسرای ویژه دارد 
که اکثریت منجر به صدور کیفر خواست شده 
است و بعضی ها نیز منتج به صدور رای قطعی 
شده و برخی از پرونده ها نیز هنوز مفتوح است.
پرونده ای که آقای صدر الساداتی محکوم شده 
در واقع ۸ پرونده بوده که اشــخاص حقیقی و 
حقوقی از وی، شــکایت کرده اند که در نهایت، 
به خاطر اتهامات متعددی که داشته در بعضی 
ها به جزای نقدی محکوم شــده و در برخی از 
پرونده ها تبرئه شــده و در بعضی ها منجر به 
خلع لباس دائم روحانیت شــده است، البته 
این خلع لباس دائمی نیست، یعنی اگر مجددا 
مرتکب جرم شــود و رعایت نکند این رای اجرا 
خواهد شد.این مقام قضایی بیان داشت: آقای 
صدر الساداتی با زیرکی آمده و مسئله تعلیق را 
مطرح نکرده درحالی که دوســال تعلیق شده 
است.ســیدمهدی صدر الساداتی 5 بهمن ماه 
جاری در صفحه شــخصی خود با اعالم خلع 
لباس خود، نوشته بود: »دادگاه ویژه روحانیت 
در حکم تجدید نظر به خاطر شــکایت مجدد 
سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین به 
رییس این سازمان در کامنت های یکی از پست 
هایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار به خاطر 
هتک حیثیت و شــئون روحانیت برایم حکم 
خلع لباس دائم روحانیت صادر کرد.دادگاه ویژه 
روحانیت در حکم تجدید نظر در پرونده دانشگاه 
الزهرا با عنوان اتهامی ممانعت از حق با ذی حق 
نشان دادن افرادی که ذی حق نیستند، دوباره 

مرا محکوم به جزای نقدی کرد.«

اردوغان در زمان اشتباهی به دنبال تقویت روابط 
با تل آویو است،به ویژه پس از شکست های پی 
ی  در پی اسراییل و ارتش آن در تمام جنگ ها
لقدس، که ا به طور خاص، جنگ سیف  و   اخیر 

 قدرت سیاسی و نظامی محور مقاومت را نشان داد

بین الملل
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 واگذاری بیش از 4 هزار هکتار از زمین های دولتی 
استان اصفهان

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون ۴ هزار و ۲۲۰ هکتار 
از اراضی دولتی استان اصفهان با کاربری مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.

عبدالحسین پارسایی راد  اظهار کرد: از ۴ 
هزار و ۲۲۰ هکتار از اراضی دولتی بیش از 
پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع با کاربری اداری 
و چهار هــزار و ۳۹۹ مترمربع با کاربری 
آموزشی، فرهنگی و مذهبی بوده است.

امسال در اســتان بیش از دو هزار و ۱۰۷ 
مترمربع از زمین های دولتی با کاربری 
تجاری و بیش از ۱۵.۸ هکتار با کاربری 
مسکونی واگذار شــده است.همچنین 
بیش از چهار هکتار از زمین های دولتی 

با کاربری خدماتی، بیش از ۲۶ هکتار از اراضی با کاربری صنعتی و بیش از ۱.۲ هکتار نیز با کاربری 
ورزشی واگذار شده اســت.وی با اشــاره  به واگذاری ۴.۸ هکتار با کاربری های مختلط، بیش از 
هزار مترمربع با کاربری گردشــگری و تفریحی و بیش از چهار هزار هکتــار در قالب اجاره گفت: در 
کاربری های تاسیسات شهری مثل نیروگاه های داخلی برق که به وسیله دستگاه های دولتی اجرا 
می شود، زمین های مورد نیاز براساس قیمت تمام شده یا همان حداقل قیمت واگذار می شود، اما 
واگذاری زمین به دســتگاه های غیر دولتی و NGOها مثل کمیته امداد و سایر اشخاص حقیقی 
با فراخوان است و قیمت روز در نظر گرفته می شــود.به گفته معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان، در مجموع چهار هزار و ۸۳۲ پرونده مرتبط با زمین های مورد تقاضا، 
قیمت آن ارزیابی و برآورد شده که از این میزان هزار و ۲۵۰ پرونده مربوط به ارزیابی و برآورد قیمت 
زمین های مورد تقاضا قبل از تنظیم قرارداد واگذاری، دو هزار و ۹۱۶ پرونده مربوط به بعد از تنظیم 

قرارداد واگذاری و ۶۶۶ پرونده ارزیابی و برآورد اجاره بهای اراضی مورد تقاضا بوده است.
 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف استان اصفهان:

به دستگاه کارتخوان مالیات تعلق نمی گیرد
مشاور مالیاتی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: دستگاه کارتخوان مشمول مالیات نمی شود 
و مالیات بر اساس مدت فعالیت تجاری محاسبه می شــود.امیدی  اظهار کرد: طبق ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، بانک مرکزی ایران موظف است با همکاری سازمان امور 
مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون، نسبت به ســاماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.وی گفت: دســتگاه های کارت خوان ابزار ورودی 
برای حساب های تجاری و کسب و کار هستند و مالیاتی به خود دستگاه اختصاص داده نشده است.به 
گفته مشاور مالیاتی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، با توجه به این قانون، بانک مرکزی تراکنش های 
انجام گرفته از طریق دستگاه کارتخوان را به منزله فعالیت های شغلی دارنده آن در نظر می گیرد، در نتیجه 
گزارش کاملی از این موارد را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می کند؛ سپس سازمان امور مالیاتی 
با توجه به این اطالعات میزان دریافت مالیات از دستگاه های کارتخوان را مشخص خواهد کرد.در سال 
۱۳۹۸، مجلس اقدام به تصویب قانونی با عنوان )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان( کرد. 
به موجب ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی ایران، می بایست با همکاری سازمان مالیات با ساماندهی 
دستگاه های کارتخوان، به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از 
تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه 
محسوب شده و اطالعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.

وام	بدون	ضامن	همچنان	در	پیچ	و	خم	اداری!	

مردم پشت باجه وعده های بی ضامن!

شامگاه یکشنبه در فضای مجازی خبر برکناری مدیر شعبه یک بانک 
دولتی به دلیل عدم اجرای بخشــنامه جدید اعطای تسهیالت خرد به 
متقاضیان منتشر شد.ماجرای اعطای وام بدون ضامن از جلسه رییس 
جمهور با مدیران بانکی آغاز شد و به دادن تسهیالت خرد بدون ضامن 
به وســیله ۱۳ بانک زیر مجموعه وزارت اقتصاد، رسید.این قول را وزیر 
اقتصاد در گفت وگوی تلویزیونی به مردم داده اســت که وام های زیر 
صد میلیون تومان دیگر نیاز به ضامن نداشته و تنها با داشتن یک فیش 
کسر از حقوق و همچنین همراه داشتن چک و سفته میسر است. این 
تسهیالت جدید نیستند بلکه طبق اعتبار مصوب سالیانه بانک هاست. 
در این بین تنها شرایط دادن وام تا حدودی آسان تر شده است.یکی از 
۵ دستور رییس جمهور بعد از نشســت با مدیران عامل بانک ها، لزوم 
تسهیل گری در پرداخت تسهیالت خرد و با اعتبارسنجی بود.پس از این 
دستور رییس جمهور بود که معاون امور بانکی وزیر اقتصاد اعالم کرد: 
تمام بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از اول بهمن تسهیالت خرد 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را با اعتبارسنجی و بدون ضامن پرداخت خواهند 
کرد و در مرحله نخست این تسهیالت به کارکنان و بازنشستگان دولتی 
پرداخت می شــود.این یعنی پله اول برای گرفتــن وام بدون ضامن، 
داشتن رتبه اعتباری مورد تایید سیستم اعتبار سنجی است.علی صالح 
آبادی نیز در اولین مصاحبه خود در سمت رییس کل بانک مرکزی گفته 

بود: رتبه بندی مشتریان و نظام اعتبارسنجی باید در پرداخت تسهیالت 
به کار گرفتــه شود.ســکاندار وزارت اقتصاد هم با تاییــد این موضوع  
می گوید: بانک ها باید از محوریت وثیقه و ضامن در پرداخت تسهیالت 
خرد به سمت اعتبارسنجی مشتریان حرکت کنند.در اول بهمن به بهانه 
ابالغ نشدن بخشنامه مربوط به این طرح، پرداخت تسهیالت با اعتبار 
سنجی صورت نگرفت.در ۳ بهمن وزیر اقتصاد تصریح کرده بود: قطع به 
یقین در هفته آینده اعطای تسهیالت خرد با اعتبارسنجی صورت خواهد 
گرفت.این رتبه ها بر اســاس خوش حســابی افراد در تمام مراودات 
تجاری از جمله پرداخت به موقع قبوض، اقســاط تســهیالت بانکی و 
مواردی نظیر وصول چک بررسی می شود.در ادامه فرآیند اجرای این 
تصمیم، روابط عمومی بانک مرکزی هم در توئیتی اعالم کرده بود که ۱۳ 
بانک دولتی ملزم به پرداخت تســهیالت خرد با اعتبارسنجی شده اند.

طبق دســتور وزیر اقتصاد، ۹ بهمن موعد عمل کردن به وعده های داده 
شــده بود، اما مراجعه برخــی از متقاضیان به بانک ها و مشــاهدات 
میدانی باشــگاه خبرنگاران جوان نشــان داد که بانک ها از بخشنامه 
اعالم بی اطالعی می کنند.برخی از متقاضیان این تسهیالت خرد وقتی 
به بانک ها مراجعه کرده بودند، می گویند: بانک ها به بهانه بخشــنامه 
نشــدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیالت خرد 
را با اعتبارسنجی پرداخت نمی کنند.یکی دیگر از این متقاضیان گفت: 

زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، ۲ ضامن و 
برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن می خواستند.

در همین میان خبر از به تعویق افتــادن اجرای این طرح آمد که صالح 
آبادی در واکنش به ایــن موضوع، بانک ها را ملزم بــه پرداخت تمام 
تســهیالت طبق روال گذشــته و حال کرد.به گفته علی صالح آبادی؛ 
اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود، افرادی که از اعتبار باال 
برخوردار هســتند و رتبه اعتباری باالیی دارند می توانند تســهیالتی با 
وثائق سهل تر و آسان تر دریافت کنند .براین اساس تجربه در سیستم 
بانکی فعلی هم نشــان می دهد، این روش وام دهــی درصد معوقات 
بسیار پایینی دارد.در آخر هم وزیر اقتصاد در واکنش به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، در دســتوری فوری به ۱۳ بانک زیرمجموعه وزارت 
اقتصاد فرصت داد تا ظهر )۱۰ بهمن( بخشنامه ابالغی را در سایت خود 
بارگذاری کنند.در  بررسی وبگاه ۱۳ بانک زیر مجموعه وزارت اقتصاد، ۸ 
بانک بخشنامه مربوط به اعطای تسهیالت بدون ضامن را در وبگاه خود 
بارگذاری کرده اند. بانک ملت، توســعه تعاون، تجارت، قرض الحسنه 
مهر ایران، مسکن، کشاورزی، پست بانک ایران و بانک صنعت و معدن 

این هشت بانک هستند.
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــت: همچنان پیگیر این موضوع و رفع 

نواقص موجود در اعطای وام بدون ضامن است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
حاشــیه امن خودروســازان داخلی باید کنار زده 

شود.
حاجی دلیگانی  اظهار کــرد: تولیدکنندگان خودرو 
فقط به فکر تولید خودرو هســتند، اما به کیفیت و 

جلب رضایت مصرف کننده توجهی ندارند و به غلط 
احســاس می کنند فضای امنی برای آن ها ایجاد 
شده اســت و از این امنیت خاطر ســوء استفاده 
کرده و فکر می کنند هرچه که تولید کردند به صرف 
این که اســم تولید داخل روی آن می خورد، کسی 
با آن ها کاری نــدارد. وی ادامــه داد: مقام معظم 
رهبری با جمعی از تولیدکنندگان دیدار داشتند که 
در این دیدار گالیه هایی را در مورد وضعیت کیفیت 
و قیمت برخی از محصوالت داخلی از جمله لوازم 

خانگی و خودرو ابراز کردند.
به گفته عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی؛ 
با  انتصاباتی که جدیدا در ۲ خودروســازی صورت 

گرفت، امیدواریم که حرکتی شروع شود، باالخره 
این که حضرت آقا بر روی تولید داخل تاکید دارند، 
به دلیل این است که آینده کشــور و رشد صنعتی 

کشور در گرو همین است.
 حاجــی دلیگانی افــزود: خودروســازان داخلی 
خودرو را گران تر بــه فروش می رســانند و از نظر 
کیفیت هم آنچه کــه ارائه می دهنــد، قابل قبول 
نیست، اما کنار زدن حاشیه امن برای خودروسازان 
حتما یک ضرورت است، منتها به نوعی تا االن این 
خودروسازان پشت این حاشیه امن خود را پنهان 
می کردند؛ اما به نظر می رسد که با فرمایشات مقام 

معظم رهبری شرایط دیگری پدید آید.

عضو هیئت  رییسه مجلس  مطرح کرد: 

خودروهای داخلی، گران اما بی کیفیت

خبر روز

طبق	دستور	وزیر	اقتصاد،	۹	بهمن	موعد	عمل	کردن	به	
وعده	های	داده	شده	بود،	اما	مراجعه	برخی	از	متقاضیان	به	
بانک	ها	و	مشاهدات	میدانی	باشگاه	خبرنگاران	جوان	نشان	

داد	که	بانک	ها	از	بخشنامه	اعالم	بی	اطالعی	می	کنند

افزایش ۸ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی قانونی است؟

گران فروشی بدون مجوز
طی هفته های اخیر قیمت لوازم خانگی حدود ۸ تا ۱۵ درصد افزایــش یافته در حالی که وزارت 
صمت مجوز رســمی برای این تغییر قیمت ها نداده اســت.کارخانجات تولید لوازم خانگی طی 
هفته های اخیر دوباره قیمت های خود 
را باال بــرده اند. بررســی های میدانی 
ما از بازار نشــان می دهــد قیمت لوازم 
خانگی به خصوص یخچال تا حدود ۱۵ 
درصد افزایش داشــته است، افزایش 
قیمتی که بــه گفته فعاالن بــازار لوازم 
خانگی ادامــه دار بوده و بارهــا و بارها 
تکرار شده اســت.اکبر پازوکی، رییس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی هم 
از افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم 
خانگی در روزهای اخیر خبر داده است.
به گفته پازوکی، بیشــترین افزایش قیمت مربوط بــه یخچال و فریزر و کولر آبی بوده اســت.

فروشندگان از ارائه لیست جدیدی توسط شــرکت های تولید لوازم خانگی خبر می دهند؛ لیست 
جدیدی که به تازگی چند میلیون تومــان افزایش پیدا کرده اســت.تولید کنندگان لوازم خانگی 
 این افزایش قیمت را تایید کرده و  افزایــش قیمت مواد اولیه و حمل و نقــل را دلیل این تغییر

 نرخ می دانند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: قیمت مواد اولیه در 
این مدت افزایش زیادی داشته  و ورق سرد نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۱ درصد و ورق گرم حدود 
۸۱ درصد افزایش قیمت داشته است. هزینه حمل مواد وارداتی حدود ۴۳۶ درصد افزایش پیدا 

کرده و این عوامل باعث شده تا به ناچار دست به افزایش قیمت لوازم خانگی ببریم.
مفتح گفت: لوازم خانگی جزو کاال های مشــمول درج قیمت تولید کننده اســت و مجوزی برای 
افزایش قیمت تولید کننده دریافت نکرده اند. اگر افزایش قیمتی اعمال کرده باشــند غیر قانونی 

و بدون مجوز است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.
 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

 تحویل اولین واحدهای مسکن ملی 
از ابتدای  سال آینده

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکان بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیالت 
خود مالکی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

محمود محمود زاده اظهار کــرد: از ۲۰ مهر تاکنون بیش از ۳ میلیون خانــوار در طرح نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۵۰ هزار متقاضی مجرد بوده اند. صاحبان بیش از ۴۰ 

هزار واحد هم تاکنون ثبت نام و تقاضای تسهیالت کرده اند.
به گفته معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی، برای یک میلیون واحد با کاربری 
مسکونی در داخل بافت های شهری زمین تامین و عملیات اجرایی این پروژه های به زودی آغاز 
می شود. وی گفت: ثبت نام نهضت ملی مسکن در تمامی شهر ها در حال انجام است و در صورتی 
که امکان ثبت نام در شــهری وجود ندارد، متقاضی می تواند در شهر مجاور ثبت نام خود را انجام 
دهد. از ۲۰ دی تا ۲۰ بهمن ثبت نام در طرح  نهضت ملی مســکن برای آقایان مجرد در گروه های 
سنی ۲۳ تا ۴۴ سال فراهم شده و از ابتدای ســال آینده تحویل اولین واحد های مسکن ملی به 

متقاضیان آغاز می شود.

کافه اقتصاد

کافه سیاست
رییس سازمان صمت خبر داد:

افتتاح 12 واحد تولیدی و صنعتی همزمان با دهه فجر در اصفهان 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر امســال ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان اصفهان به 
بهره برداری می رسد.ایرج موفق  اظهار کرد: ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی در اســتان اصفهان دارای ۲۹۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۷۸۴ نفر اشتغال زایی 
است.طرح های یاد شده در شهرستان های اصفهان، نایین، کاشان، نجف آباد، فریدون شهر، نطنز، شهرضا و تیران و کرون افتتاح می شود.به گفته  وی، این 
طرح ها شامل معدن ســرب و روی، واحد رزین نخ، تقطیران، کارخانه آب معدنی، معادن و ذوب فلزات، ماشین ســازی و فوالد آلیاژی، کاالی خانه، صنایع 

غذایی، تولید صنعتی لوله و اتصاالت است. همچنین عملیات اجرایی یک طرح صنعتی با اشتغال زایی برای ۱۱۰ نفر در کوهپایه آغاز می شود.
 اصفهان با بیــش از پنج میلیون نفــر جمعیت، بیش از ۹ هــزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با ســرمایه ۲۲۱ هــزار میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ هزار نفر،
  حدود ۸۴۰ معــدن در حال بهره بــرداری با ســرمایه گذاری بیــش از ۱۰ هزار میلیــارد ریال و حــدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین اســتان کشــور

 به شمار می آید.

تغییر فاکتور برای 
کاالهایی که با ارز 
ارزان وارد شده اند!

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: 
در برخی از موارد شاهد آن بودیم 
که تعدادی از شــرکت ها کاال با 
ارز یارانه ای وارد می کرده بودند؛  
اما با نرخ باالتر بــه مردم عرضه 
می کردند و از ســوی دیگر نرخ 

فاکتورها را تغییر می دادند.

وز عکس ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
خبرداد:

پرداخت تسهیالت 
خودمالکی در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
تســهیالت خود مالکی در طرح نهضت ملی 
مسکن با شرایط آسان به متقاضیان اصفهانی 
پرداخت می شــود.علیرضا قاری قرآن اظهار 
کرد: هم استانی ها در همه شهر های استان که 
دارای زمین بوده و برای آن پروانه ساختمانی 
اخذ کرده اند می توانند بــا مراجعه و ثبت نام 
در ســامانه http://Saman.mrud.ir از 
تســهیالت مقرر در طرح نهضت ملی مسکن 
برخوردار شوند.طرح ارائه تسهیالت خودمالکی 
از نیمه دوم دی ماه آغاز شده و تا اطالع ثانوی 
ادامه دارد و افراد در صورت ثبــت نام در این 
طرح اگر ساکن کالن شــهر اصفهان باشند تا 
ســقف ۴۰۰ میلیون تومان، ســایر شهر های 
اســتان ۳۰۰ میلیون تومان و روســتا ها ۲۵۰ 
میلیون تومان از وام ۱۸ درصد با شرایط آسان 
برخوردار می شوند.وی  گفت: در این طرح نیاز 
به سپرده گذاری و خرید اوراق نیست و دوران 
مشارکت و بازپرداخت ۲۰ ســاله و پرداخت 
اقساط در صورت درخواست متقاضی پلکانی 
اســت.قاری قرآن افزود: اخذ ضمانت نامه 
پرداخت تسهیالت براساس ضوابط و مقررات 
بانک های عامل اســت که برای تســهیالت 
ساخت خارج از بافت فرسوده )خودمالکی( 
همــه ســازندگان حقیقــی و حقوقــی 
می توانند از این تســهیالت اســتفاده کنند.

افراد دارای زمین که مجوز ســاخت دریافت 
 کرده باشــند در صورت مراجعه به ســامانه

 http://Saman.mrud.ir اگــر متقاضی 
تسهیالت برای ساخت و ساز در خارج از بافت 
هســتند، از بخش )خارج از بافت فرسوده( 
می توانند ثبت نام و از تسهیالت استفاده کنند؛ 
همچنین متقاضیان تسهیالت در بافت نیز از 
بخش )تسهیالت ساخت بافت فرسوده( باید 
ثبت نام کنند.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: تاکنــون ۲۴۳ هزار و ۶۶۸ نفر 
درطرح  نهضت ملی مســکن استان اصفهان 

ثبت نام کرده اند.



4سه شنبه 12 بهمن  1400 / 29 جمادی الثانی 1443 / 01  فوریه  2022 / شماره 3460

رییس اتحادیه تولیدکنندگان گز در چهارمحال و بختیاری:

 امیدی برای رونق در بازار گز وجود ندارد
اگر تنها یک بار به چهارمحال و بختیاری ســفر کرده باشید با سوغات 
معــروف این اســتان به نام »گز« آشــنا شــده اید، گــز از مجموعه 
شیرینی های خشک و فرآورده های ســنتی ایران به شمار می رود که 
تولید آن متعلق به دوره قاجاریه اســت، این شیرینی تولیدی در شهر 
بلداجی از توابع شهرســتان بروجن شــهرت جهانی دارد و نخستین 
کارگاه گزسازی در سال ۱۳۵۲ در این شهر تاسیس شد، این شیرینی 
از ترکیب چند ماده که مهم ترین آن انگبین، ســفیده تخم مرغ، شکر، 

مغز پسته و بادام است، تهیه می شود.
گز بلداجی در سال ۱۳۹۷ به ثبت ملی رســید و در سال ۱۴۰۰ نیز ثبت 
جهانی شــد و این یعنی می توان از این ظرفیت برای کاهش بیکاری 
و رونق و توســعه صادرات چهارمحال و بختیاری اســتفاده کرد، اما 
متاســفانه در حال حاضر تولیدکنندگان و فروشندگان گز در استان با 
توجه به شــرایط شــیوع بیماری کرونا و افزایش قیمت در این حوزه 

وضعیت مطلوبی ندارند.
از زمان های گذشته در چهارمحال و بختیاری مرسوم بود در عید نوروز 
با گز که شیرینی ســنتی این استان محسوب می شــود از میهمانان 
پذیرایی شــود و به همین دلیل به طــور میانگین ســاالنه ۴۰ تن گز 
معادل ۱۰۰ هزار بسته در اســتان تولید و به طور مشخص برای مصرف 
عید نوروز ۱۲۰۰ تن گز از ســوی کارگاه های فعال در خوشــه کســب و 
کار بلداجی روانه بازار می شــد، اما متاسفانه طی ســالیان گذشته و 
باتوجه به شیوع بیماری کرونا و به دنبال آن کاهش دید و بازدیدهای 
 عید نــوروز تولیدکنندگان و فروشــندگان گز با مشــکالت بســیاری

 روبه رو شده اند.
یکی دیگر از مشکالتی که کرونا برای تولیدکنندگان و فروشندگان گز به 
همراه داشت، لغو سفرها در زمان های مختلف مانند عید نوروز بود و 
باتوجه به این موضوع که گز یکی از سوغات های ارزشمند چهارمحال 
و بختیاری است با کاهش ورود مسافران به استان بازار این شیرینی 
سنتی بیش از پیش رونق خود را از دست داد و در حال حاضر نیز این 
امید وجود دارد در عید نوروز ۱۴۰۱ نســبت به دو سال گذشته شرایط 
شــیوع بیماری کرونا از وضعیت بهتری برخودار باشــد، اما همچنان 
امیدی برای رونق چشم گیر در بازار گز وجود ندارد، زیرا به علت افزایش 
قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده آن افزایش پیدا کرده و از طرفی نیز 

قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

امیدی برای رونق در بازار گز وجود ندارد
مهران ترکیان، رییــس اتحادیــه تولیدکنندگان گــز در چهارمحال و 

بختیاری در خصوص مشکالت این صنف، اظهار کرد: درصد بیشتری 
از گز تولیدی استان متعلق به شــهر بلداجی است، اما متاسفانه طی 
چندســال گذشــته که به دلیل شــیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی دید و بازدید عید نوروز کمرنگ شد و همچنین 
سفر گردشگران به اســتان کاهش پیدا کرد، بازار فروش گز نیز رونق 
 خود را از دست داد و فروشــندگان این حوزه دچار مشکالت فراوانی

 شدند.
وی افزود: عمــده مصرف گز در زمــان عید نوروز اســت و گز یکی از 
شیرینی جاتی محسوب می شــود که از زمان گذشته برای پذیرایی در 
این زمان استفاده می شــد، همچنین گز یکی از سوغات های استان 
محسوب می شود و بنابراین در زمان عید نوروز مسافران و هم وطنان 
آن را به عنوان سوغات سفر خود خریداری می کردند، به همین دلیل 
لغو دید و بازدیدهای عید نوروز و هم چنین ســفرهای این زمان وارد 
شدن ضررهای ســنگین به تولیدکنندگان و فروشــندگان گز را در پی 
داشت.ترکیان ادامه داد: خوشبختانه درحال حاضر و با توجه به روند 

واکسیناسیون احتمال دارد وضعیت شیوع بیماری کرونا در عید نوروز 
نسبت به دو ســال گذشــته بهبود پیدا کند، اما همچنان امیدی برای 
رونق در بازار گز وجود ندارد، زیرا با توجه به افزایش قیمت شــدید در 
بازار و به دنبال آن گران شدن مواد اولیه گز، قدرت خرید مردم کاهش 
یافته است، برای مثال در حال حاضر مغز پسته که یکی از مواد اولیه 
برای تولید گز اســت با قیمت هرکیلو ۴۴۰ هزار تومان تهیه می شود، 
بنابراین موضوع گران شــدن مواد اولیه در قیمت تمام شده گز موثر 
است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری نیز منتظر 

رونق بازار نیستیم.
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان گــز در چهارمحــال و بختیــاری 
خاطرنشــان کرد: گز یکی از مقوی ترین و ســالم ترین شیرینی جات 
اســت، زیرا با توجه بــه اینکــه در تولیــد آن از تخم مرغ اســتفاده 
می شــود دارای مــواد پروتئینــی بــوده و همچنیــن بــادام و مغز 
 پســته در تولید این شــیرینی مصرف می شــود کــه دارای خواص

 بسیاری است.

فرماندار خانمیرزا  گفت: با وجود اینکه بارش ها از نظر 
حجمی باال بود؛ اما مشکل آبی این شهرستان را حل 
نکرده است.یوسف مرادی با اشاره به فعالیت های 
سامانه بارشی اخیر در شهرســتان خانمیرزا، اظهار 
کرد: مشکالت آبی در این شهرستان با این بارش ها 
مرتفع نخواهد شد.وی با بیان اینکه اگر بارندگی ها در 
آینده هم در بهترین شرایط قرار گیرد باز هم دردی از 
این بحران در خانمیرزا درمان نخواهد شد، عنوان کرد: 
حل این مشــکالت در گرو بهره برداری از پروژه های 
انتقال آب همچون پروژه »کره بس« و پروژه انتقال 
آب دشت »ارمند« است.فرماندار خانمیرزا با اشاره به 
اینکه مشکل آب در این شهرستان هر ساله حادتر از 
قبل می شود، ادامه داد: پروژه »ارمند« دارای مشکل 

مخازن اســت که در صورت حل نشدن مردم در این 
مناطق با مشکل آب شرب رو به رو خواهند بود.مرادی 
با تاکید بــر اینکه خانمیرزا یکی از شهرســتان های 
گرمسیری چهارمحال و بختیاری است، گفت: فصل 
بهار در عمل در این شهرستان شروع شده و نیاز آب در 

شهرستان باال رفته است.
وی بــا بیان اینکه تمامی روســتاهای شهرســتان 
خانمیرزا دچار تنش آب هســتند، افــزود: در فصل 
تابســتان ۲۵ روستا در این شهرســتان با تانکر آب 
رسانی می شود.فرماندار خانمیرزا به پروژه انتقال آب 
»کره بس« اشــاره کرد و ادامه داد: این پروژه بیش 
از ۲۴ سال است که کلنگ زنی شــده؛ اما تا کنون به 
بهره برداری نرسیده اســت.مرادی با بیان اینکه این 

پروژه آب شرب ۵۰ هزار نفر را تامین می کند، مطرح 
کرد: با بهره برداری از پروژه »کره بس« ۵۰ هزار نفر 
در بخش کشــاورزی، دامپــروری و صنعت فعال 
می شــوند.وی اظهار کرد: ۲۳ هزار هکتــار از اراضی 
دشــت خانمیرزا در حال نابودی است به گونه ای که 
طی چند سال گذشته بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر دچار 

فرونشست داشته است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه میوه شب عید با نرخ 
مصوب دولتی در غرفه های مشخص عرضه خواهد 
شــد، گفت: نظارت مستمر و بیشــتری نسبت به 

توزیع میوه شب عید شهروندان انجام می شود.
محمدتقی جاپلقی در جلســه شــورای ســازمان 
ساماندهی مشــاغل و فرآورده های کشاورزی با 
اشاره به نزدیک شــدن ایام پایانی سال و تکاپوی 
مردم بــرای تهیه میوه، اظهــار کــرد: در این ایام 
موضوع اصلــی کــه در اولویت ســازمان میادین 
شهرداری شهرکرد قرار دارد عرضه میوه و تره بار در 
نقاط مختلف شــهر به منظور کنترل بازار و برطرف 

شدن نیاز مردم است.
شهردار شــهرکرد افزود: با توجه به شرایط کنونی 

جامعــه و وضعیت نامناســب اقتصــادی مردم، 
درصدد هســتیم با نظارت و حساسیت بیشتری 
نسبت به توزیع میوه شب عید شهروندان اقدامات 

الزم را انجام دهیم.
وی ادامه داد: تالش پرســنل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
شهرکرد در ایام پایانی ســال باید مضاعف شود تا 
شهروندان با آسایش و رفاه بیشتری به استقبال 

سال نو بروند.
جاپلقی عنوان کرد: به منظــور بهبود و افزایش رفاه 
حال شــهروندان و همچنین جلوگیــری از تنش 
در بازار، میوه شــب عید با نرخ مصوب دولتی در 

غرفه های مشخص عرضه خواهد شد.

شهردار شــهرکرد، سهولت دسترســی شهروندان 
به جایگاه های عرضه میوه شــب عیــد و برگزاری 
گشت های مشــترک با دســتگاه های نظارتی را 
از برنامه هــای در دســتور کار برشــمرد و مطرح 
کــرد: الزم اســت شــرایط و نحــوه واگــذاری 
 جایگاه های عرضه میوه شــب عید در اسرع وقت 

اعالم شود.

فرماندار خانمیرزا:

بارش ها، مشکل آب خانمیرزا را حل نکرده است
شهردار شهرکرد مطرح کرد:

نظارت مستمر بر بازار توزیع میوه شب عید در شهرکرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:

ثبت روز بدون فوتی کرونایی در چهارمحال و بختیاری
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: چهارمحال و بختیاری روز بدون فوتی ناشی از ابتال 
به کرونا را به ثبت رساند.ارسالن خالدی فر، اظهار کرد: به تازگی ۳۴۸ نفر با عالئم بالینی مشکوک 
به کرونا بــه مراکز درمانی چهارمحال و بختیــاری مراجعه کردند.وی عنوان کرد: از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در چهارمحــال و بختیاری تاکنون بیش از ۲۷۰ هــزار و ۸۱۵ مورد نمونه گیری کرونا 
انجام شده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، گفت: هم اکنون سه بیمار با شرایط وخیم 
در بخش های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.خالدی فر، تعداد بیماران 
بستری در بیمارستان های استان را ۴۷ نفر اعالم کرد و افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 
بیش از ۸۶ هزار و ۷۷۸ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتال شده اند.وی با بیان 
اینکه روز بدون فوتی کرونایی در چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید، مطرح کرد: مجموع فوتی های 

ناشی از ابتال به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۷۶۵ نفر است.
 

 محدودیت تردد کرونایی به چهارمحال و بختیاری
 ابالغ نشده است

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر محدودیت تردد کرونایی به اســتان 
ابالغ نشده اســت.غالمعلی نوربخش با اشــاره به افزایش ابتالی کرونا در چهارمحال و بختیاری، 
اظهار کرد: تردد بین شهری و استانی کرونایی در برخی شــهرهای نارنجی و قرمز اعمال شده؛ اما 
هیچ گونه ابالغی برای اعمال محدودیت در استان به ما ارسال نشده است.وی با بیان اینکه جلسات 
ستاد کرونایی به صورت مســتمر در چهارمحال و بختیاری برگزار شده، عنوان کرد: در این جلسات 
محدودیت ترافیکی مشخص نشــده اســت.رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مسدودیت جاده ای طی هفته گذشــته به دلیل برف و کوالک در استان، مطرح کرد: در حال حاضر 
محورهای مواصالتی استان باز هستند و تردد ترافیکی در حال انجام است.نوربخش ادامه داد: با 
فعالیت سامانه بارشی از رانندگان تقاضا می شود برای تردد در محورهای مواصالتی استان تجهیزات 
زمستانه همچون زنجیر چرخ همراه داشته باشند.گفتنی است؛ طی چند روز گذشته با افزایش آمار 
مبتالیان کرونایی در چهارمحال و بختیاری شهرستان سامان در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان 

»بن«، »شهرکرد«، »فارسان«، »کیار« و »اردل« در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
 

 ظرفیت گردشگری چهارمحال و بختیاری
 برای سرمایه گذاری مطلوب است

کارگردان و تهیه کننده مستند» ایرانگرد« با اشــاره به ظرفیت های قابل  توجه و خاص چهارمحال 
و بختیاری در بخش گردشــگری گفت: جاذبه های گردشگری این اســتان فرصت مطلوبی برای 
سرمایه گذاری در بخش گردشــگری اســت.جواد قارایی تاکید کرد: انجام فعالیت های بزرگ در 
بخش گردشگری این استان به نگاه ویژه، اختصاص اعتبارات و جذب سرمایه گذاران نیاز دارد.وی 
افزود: چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف به خصوص گردشگری، مردم شناسی، تاریخی، 
فرهنگی، اقلیم و طبیعت یکی از استان های بی نظیر در سطح کشور است اما جاذبه های گردشگری 
آن همچنان گمنام است.قارایی تصریح کرد: طی سال های گذشته از وضعیت گردشگری این استان 
به ویژه در روستای تاریخی و پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ مستندهایی ساخته ام که باعث 
شد نگاهم به صنعت گردشگری به خصوص در استان تغییر کند.وی، درخشش بیشتر چهارمحال 
و بختیاری در سطح ملی و بین المللی را نیازمند توجه بیشــتر مسئوالن ملی دانست و یادآور شد: 
انجام فعالیت های تبلیغاتی گسترده می تواند به معرفی بیشتر این استان، اطالع رسانی جاذبه های 

گردشگری و تشریح ظرفیت ها و بسترهای سرمایه گذاری بخش صنعت گردشگری موثر باشد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
11/37 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 140060302011000157 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک خوانســار تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقــای لطيف زمانی فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 
2 صادره از خوانســار در یک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 2171/94 
متر مربع پــالک 0 فرعــی از 11 اصلی واقــع در بخش 5 خریــداری مع 
 الواســطه از مالک رســمی خانم کوکــب زمانــی محرز گردیده اســت. 
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتــراض خود را به ایــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجع قضایــی تقدیم نماینــد. بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت 
 مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکيــت صادر

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 
م الف: 1268310 حبيب اکبری رئيس ثبت و اسناد امالک شهرستان 

خوانسار
مزایده

11/38 به موجب پرونده اجرائي کالسه 9900101 واحد اجراي اسناد رسمي 
گلپایگان شش دانگ پالک ثبتی هشتصد و نود و پنج فرعی ازسی و سه اصلی 
بخش چهار گلپایگان ثبت و صادر و به آقای ميثم جمالي منتقل شــده است. 
طبق اجرائيه صادره مستند به سند ازدواج شماره دو هزار و پانصد و پنجاه دو  
مورخ دهم شهریور ماه سال هزار و ســيصد و نود و یک تنظيمی دفتر رسمی 

ازدواج شماره ســه گلپایگان  چهار دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مذکور  
درقبال مهریه خانم ميترا جمالی و حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته است. 
حدود و مشخصات شش دانگ پالک ثبتی هشتصد و نود و پنج  فرعی ازسی 
و سه اصلی بخش چهار گلپایگان: شــمااًل  در دو قسمت اول دیواری است 
به طول پانزده متر و سی و نه ســانتيمتر به پالک باقيمانده سی و سه اصلی 
دوم دیواری است به طول چهار متر و شصت و یک سانتيمتر به پالک سی و 
سه اصلی باقيمانده  شرقًا  درب و دیوار به طول هشت متر به شارع عام جنوبًا 
دیواری اســت به طول بيست متر به پالک سی و ســه اصلی باقيمانده غربًا 
دیواری است به طول هشت متر به پالک سی و سه اصلی باقيمانده. حقوق 
ارتفاقی: ندارد. مطابق با گزارش ارزیابی مورخ سيزدهم اردیبهشت ماه سال 
هزارو چهارصد کارشناسی رسمی دادگستری، ششدانگ پالک مذکور دارای 
مساحت صد و شصت  متر مربع و هشتاد و شش صدم متر مربع است. براساس 
وضع موجود اعيانی موجود در پــالک مذکور البته فاقد پروانه ســاختمانی 
شامل یک باب مغازه تعویض روغنی با ســاخت قدیمی با دیوار های آجری 
در یک طبقه همکف با زیر بنای حدود بيســت و چهار متــر مربع مورد بهره 
برداری مالک پالک قرار گرفته و نيز ساخت ســازه فلزی با سقف شيروانی 
 به صــورت نيمه کاره با زیر بنای حدود دویســت و چهل و چهــار متر مربع 
و  پنجاه و ســه صدم متر مربع بدون جواز مشــاهده گردیــد و موضوع در 
کميســيون ماده صد شــهرداری گلشــهر مطرح اســت که بایست مالک 
 نســبت به پرداخت جرایم ســاخت اقدام نماید که ظاهــراً اقدامی از جانب 
مالک صورت نگرفته اســت. هر چند به نظر اعيانی مورد اشــاره بر اساس 
وضع موجود مازاد بر مســاحت زمين موجود مندرج در سند مالکيت احداث 
شده است. انشــعاب یک عدد کنتور برق نيز در محل مغازه تعویض روغنی 
مشــاهده گردید. با توجه به موارد فوق، ســند مالکيت پالک، نوع کاربری، 
مساحت و ابعاد زمين مندرج در سند و دیگر موارد موثر در کارشناسی، ارزش 
شش دانگ پالک ثبتی هشــتصد و نود پنج فرعی ازسی و سه اصلی بخش 
چهار گلپایگان به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن کليه تعهدات و دیونی 
که ممکن اســت در خصوص پالک وجود داشته باشــد به مبلغ دو ميليارد و 

چهارصد و هشتاد ميليون ریال محاسبه و ارزیابی گردیده است.ارزش چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به مبلغ یک ميليارد و ششصد و پنجاه 
و سه ميليون و سيصد و سي و سه هزار و ســيصد و سي و سه ریال محاسبه 
مي گردد. پالک مذکور فاقد بيمه بوده و مطابق با گزارش مورخ بيست و دوم 
اردیبهشــت ماه ســال هزارو چهارصد مامور اجرا در اجاره نمی باشد. پالک 
مذکور از ساعت 9 الي 12 روز  دوشــنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه سال 
یک هزار و چهارصد، در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان واقع در گلپایگان، 
خيابان آیت اله خوانســاري، جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش مي 
رسد. مزایده چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی هشتصد و نود پنج  
فرعی ازسی و سه اصلی بخش چهار گلپایگان از مبلغ یک ميليارد و ششصد و 
پنجاه و سه ميليون و سيصد و سي و سه هزار و سيصد و سي و سه ریال شروع 
و به باالترین قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد. متقاضيان می توانند از پالک مورد مزایده واقع در 
گلپایگان، گلشــهر محله ورزنه بازدید نمایند. الزم به ذکر اســت پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي 
و عوارض شــهرداري و غيره تا تاریــخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعي آن 
معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مــازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شــد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطيل رســمي گردد، مزایده 
 روز اداري بعد از تعطيلي در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
م الف: 1269836 خانم محمداکبری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

گلپایگان

ابالغ
 11/39 کد ابالغيــه: 26894649764441 نوبت جلســه: 2 نظر به اینکه 
دادخواستی برای شــما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است 
 برای اطالع از مفاد آن و زمان و مکان حضور در جلســه رسيدگی الزم است

 در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایيد. بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام 
 به ثبت نام در ســامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی

 به یکــی از دفاتر پيشــخوان دولــت مراجعه و ثبــت نام نمایيد. ســپس 
 برای مشــاهده دادخواســت مربوط به صفحه شــخصی خود در ســامانه

 رجوع نمایيد. 
 راهنمــای ورود بــه ســامانه: ) پس از احــراز هویــت و ورود به ســامانه

  بــر روی گزینه پنجره واحــد خدمات کليــک کرده ســپس گزینه پنجره 
خدمات را انتخــاب نمایيد از نــوار اداره کل روابــط کار، دریافت دعوتنامه 
/ حکم جلســه رســيدگی با کد ابالغيه را بــا کليک بر روی گزینه شــروع 
انتخاب نمایيد و در فرم ظاهر شــده در خواســت دریافت دعوتنامه جلســه 
رســيدگی با کد ابالغيه را انتخاب نموده و کد ابالغيه درج شده در این برگه 
 را در کادر کــد ابالغيه موجود وارد نمایيد ســپس به قســمت تمام وظایف 

رجوع نمایيد.( 
تذکر 1- ثبت نام اشخاص حقوقی در ســامانه مستلزم همراه داشتن تصویر 
 آخرین روزنامه رســمی شــامل نام مدیر عامل و نشــانی قانونی شــخص 

حقوقی است. 
تذکر 2- عدم ثبت نام در ســامانه یا عدم حضور در جلســه رســيدگی مانع  
رسيدگی و صدور رای نخواهد بود. لذا موکدا توصيه می شود به منظور شرکت 
در جریان رسيدگی و احقاق حقوق خود نســبت به ثبت نام در سامانه جامع 

روابط کار و شرکت در روند دادرسی اقدام فرمایيد.
 لطفا مدارک خود را عالوه بر بارگذاری در ســامانه جهت ارائه در روز جلسه 

رسيدگی، به همراه داشته باشيد. 
م الف: 1270015 ابوالفضل بهرامی راد مدیــر اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی منطقه



سه شنبه 12 بهمن  1400 / 29 جمادی الثانی 1443 / 01  فوریه  2022 / شماره 3460
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

شرایط ذخیره خون استان مطلوب نیست
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان درخصوص میزان ذخیره خون استان اصفهان اظهار کرد: ذخیره 
خون استان اصفهان درحال حاضر حدود سه روز است و در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. با توجه 
به افزایش جراحی های الکتیو به همراه مصرف مداوم فرآورده هــای خونی، نیاز به اهداکنندگان 
همه گروه های خونی به ویژه اهداکنندگان بار اولی وجود دارد. مصرف کنندگان مداوم فرآورده های 
خونی، شامل بیماران خاص، بیماران سرطانی، بیماران تاالسمی ماژور و بیماران دارای بیماری های 
خون ریزی دهنده هســتند.علی فتوحی با اشاره به استفاده محدود از پالســمای کوویدی افزود: 
استفاده از پالســمای کووید ۱۹ همچنان در دنیا وجود دارد؛ اما بسیار محدود شده است. استفاده 
از پالسمای کوویدی در ایران تقریبا از گایدالین های وزارت بهداشت حذف شده اما هنوز به صورت 
محدود در برخی بیمارســتان ها توســط برخی متخصصان اســتفاده می شــود. در صورت نیاز و 

درخواست، زیرساخت های آن موجود بوده و استفاده خواهد شد.
 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

امدادرسانی به  406 حادثه دیده در نخستین هفته بهمن ماه 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امداد رسانی نجاتگران هالل احمر به 406 
حادثه دیده در هفته گذشته خبر داد .داریوش کریمی با اشاره به حوادث یک هفته گذشته اظهار کرد: از 
روز شنبه 2 تا جمعه 8 بهمن ماه سال جاری ، نجاتگران جمعیت هالل احمر نسبت به پوشش امدادی 
70 حادثه اقدام کرده اند .کریمی گفــت : 28 مورد از این ماموریت ها در حــوادث جاده ای، ۱3 مورد 
خدمات حضوری،  7حادثه شهری ، ۱4 مورد حادثه برف و کوالک و 8 حادثه صنعتی و کارگاهی  بوده 
است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در ادامه از خدمت رسانی نیروهای 
امدادی این جمعیت به 48 نجات یافته در این حوادث خبر داد و  افــزود: از این تعداد ۱7 نفر به طور 
سرپایی درمان شده و 3۱  نفر هم برای درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند. به گفته این مقام مسئول 
در همین مدت ، 203 نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 77 تیم عملیاتی با به کارگیری 64 دستگاه 
آمبوالنس و خودروی نجات در امدادرسانی به این حوادث مشارکت داشته اند.کریمی با اشاره به بارش 
برف در راه های مواصالتی مناطق غرب و جنوب استان در روزهای پایانی این هفته افزود : پایگاه های 
امداد و نجات جاده ای شهرستان های این مناطق از جمله فریدن ، خوانسار و سمیرم در این مدت با 
آماده باش کامل و با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به امدادرسانی و رهاسازی خودروهای 
گرفتار در برف و کوالک و نیز رهاسازی سرنشینان خودروهای حادثه دیده اقدام کردند.معاون امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد در بازه زمانی یاد شده 3 مورد عملیات 

رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده است .
 

 هشدار معاون دادستان اصفهان 
در خصوص ارسال پیامک های کالهبرداری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اصفهان در خصوص ارسال پیامک های کالهبرداری هشدار 
داد.محمد محسنی اژیه با اشــاره به ارســال پیامک جعلی کالهبرداری برای برخی از شهروندان 
 ADLIRAN اصفهان اظهار داشت: همه پیامک های ارسالی از سامانه های قضایی فقط با سرشماره
است.وی افزود: هرگز  از  طرف دستگاه قضایی برای ارسال پیامک از سیم کارت شخصی استفاده 
نمی شود.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادســتانی اصفهان با بیان اینکه پیامک هایی که دارای 
لینک پرداخت وجه هستند، جعلی و با هدف کالهبرداری و یا هک گوشی مخاطب است، ادامه داد: 
شهروندان باید از ورود به لینک های موجود در پیامک های ارسالی از خطوط ناشناس یا پیامک های 
حاوی لینک از مخاطبین که به صورت نامتعارف و با محتوای خاص درخواست ورود به لینک های 

ارسالی را داشته، خودداری کنند.

اصفهان در آماده باش دوباره کرونایی و مردم منتظر بازگشایی رودخانه برای هجوم بردن به کنار زاینده رود؛

مرگ بی صدا می بارد!

امیکرون از آنچه کــه تصور می کردیم به ما 
زینب ذاکر

نزدیک تر و خطرناک تر بود! حاال هشدارها 
جدی تر از هرزمان دیگری شده آن هم در شرایطی که پس از گذشت دو 
سال از اعالم ورود کرونا به کشورمان، همچنان شاهد قوانین دوگانه و ضد 
و نقیض و بعضا عجیب و غریب در زمینه محدودیت ها و رعایت پروتکل 
ها هستیم)!( مثل همین روزها که دستور به بازگشایی مدارس و دانشگاه 
ها داده شده؛ اما ورود تماشاگران به استادیوم فوتبال به بهانه کرونا منع 

می شود! 
ابتدا گفته می شد سویه جدید کرونا )امیکرون( چندان هم خطرناک و 
مشکل ساز نیست و درست شبیه به یک سرماخوردگی  است. شاید تاکید 
روی این گزاره باعث شد تا مردم هم چندان امیکرون را جدی نگیرند.حاال 
اما داستان عوض شده؛ رسانه های مکتوب و تصویری و آنالین به صورت 
شبانه روزی مشغول تبلیغ مجدد استفاده از ماسک و ضدعفونی و پرهیز 
از تجمعات و ... هستند. بیمارستان ها دوباره مملو از بیماران کرونایی شده 
و هشدارها نشان می دهد تا پیش از عید نوروز به احتمال قریب به یقین 
وارد موج بعدی کرونا خواهیم شــد و موج از پی موج می آید همچنان! 
در چنین شرایطی تصمیم به بازگشــایی موقت رودخانه »زاینده رود« 
هم گرفته می شود. از یک سو مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

خبر از افزایش مبتالیان امیکرون در اصفهان را اعالم کرده اند و از سوی 
دیگر معاون عمرانی استاندار نیز از توافق بر سر بازگشایی زاینده رود در 
هفته جاری  خبر داده است.)اتفاقی که قرار است از امروز اجرایی شود.( 
بازگشایی رودخانه قطعا سبب هجوم مردم به حاشیه رودخانه و تشدید 
آمار ابتال به سویه جدید کرونا خواهد شــد؛ اما همان طور که اشاره شد 
گویا قرار نیست نقطه پایانی بر تصمیمات ضد و نقیض حداقل در حوزه 
کرونا متصور باشیم. در تابستان هم شاهد آن بودیم که بعد از بازگشایی 
رودخانه، خیل عظیم مردم برای لذت بردن از جریان دوباره زاینده رود، 
بدون رعایت فاصله فیزیکی و پروتکل های بهداشتی، به حاشیه رودخانه 
رفتند و دو هفته بعد رنــگ اصفهان در جدول ابتال بــه کرونا از قرمز هم 
گذشت و به سیاه رسید. حاال دوباره اصفهان آبستن تشدید شیوع کرونا با 
سرعتی به مراتب بیشتر از روزهای اخیر است. زیرا قطعا بعد از بازگشایی 
آب در رودخانه، شهروندان برای تماشای شریان زندگی در شهر، حاشیه 
زاینده رود را مقصد اصلی خود قرار می دهند و تجربه نشان داده در این 

زمان، کمتر کسی به فکر رعایت پروتکل هاست.

آماده باش دوباره بیمارستان های کرونایی
روز گذشته رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از آماده باش دوباره 

بیمارستان های مدنظر کرونا در اصفهان خبر داد. شاهین شیرانی گفت: 
در وضعیت فعلی چند شــهر ایران تغییر رنگ دادند، رنگ بندی که بر 
اساس رویه سابق مبنی بر تعداد بســتری و بیماران بدحال است و ما 
نباید خیلی راحت فریب این رنگ بندی را بخوریم و بگوییم وضعیت ما 
آبی یا زرد است.در اصفهان سویه غالب امیکرون است و طی  هفته های 
اخیر رشد شیوع این ویروس بسیار بیشتر شــده و به دنبال آن تعداد 
مبتالیان نیز افزایش یافته، یعنی اگر دو هفته پیش ابتالی روزانه ۱00 نفر 
بوده این رقم به 600 نفر رسیده است که رشد 6 برابری را نشان می دهد.

شیرانی البته گفت: »ما نمی گوییم موج ششم شــروع شده، اما این 
رشد مبتالیان به معنای آماده باش همه بخش هاست و در این مسیر 
الزم است مردم نسبت به تزریق دوز ســوم توجه جدی داشته باشند، 
زیرا تنها راه مقابله با این سویه ماســک، فاصله اجتماعی و تزریق دوز 
سوم واکسن است.درست است که از لحاظ آماری امیکرون مرگ و میر 
کمتری دارد، اما وقتی تعداد مبتالیان افزایش یافت تعداد بستری ها با 
وجود درصد کمتر همان مقدار خواهد شد، یک نفر مرگ و میر نیز برای 
ما یک نفر است و اهمیت دارد.« به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، بیمارســتان های مدنظر، در صورت افزایش آمار بستری در 
حالت آماده باش قرار گرفته اند و هنوز با موج واضحی روبه رو نشده ایم، 

اما آماده باش هستیم.

این بار کودکان هم سیبل کرونا هستند
در عین حال »بیژن ایرج« مدیــر گروه داخلی و عضــو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفت: اطفال در این مرحله از شیوع 
کرونا بیشتر مبتال و گرفتار می شوند و مراکز بهداشتی و درمانی استان 
اصفهان امکانات و متخصصــان الزم برای پذیرش بیمــاران اطفال را 
ندارند. ایــرج ادامه داد: ســرعت انتقال ویروس در ســویه امیکرون 
بسیار باالتر است و اطفال که در دوره های گذشته بیشتر ناقل بودند، در 
شرایط کنونی مبتال و بستری می شوند. میزان و درصد بستری اطفال 
در شــهرهایی که روزهای گذشــته در وضعیت قرمز قرار گرفتند خیلی 
باالست و به سرعت و انفجاری افزایش پیدا می کند. مدیر گروه داخلی 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تاکید می کند که 
تجمع کنترل نشده کودکان و والدین در مدارس، مشکل امروز در مورد 

اطفال است. 
و درنهایت اینکه شواهد نشان می دهد کرونا باز هم خواب تازه ای برای 
ما دیده اما مردم تا حدودی رعایت پروتکل ها را رها کرده اند و مسئوالن 

هم کماکان هشدار می دهند و تصمیمات عجیب و غریب می گیرند!

با مسئولان جامعه

عضو هیئت علمی گروه زمین شناســی دانشــگاه 
اصفهان گفت: تهیه نقشه گسل های شهر اصفهان و 
الگوی پهنه بندی فرونشست حاصل از برداشت آب 
با مطالعات دقیق میدانی ضروری است.میثم تدین  
افزود: برداشت بی رویه آب ، تغذیه نشدن آبخوان ها، 
جاری نبودن زاینده رود وخشک شدن نهرهای سنتی 
یا  مادی ها، فرونشست زمین دراصفهان را به دنبال 
داشته است که مطالعات انجام شده این موضوع را 
تایید می کند.وی افزود: اکنون افزایش فرونشست 
زمین از گسل مارنان به سمت شمال شرق به صورت 
پله ای مشاهده می شود.تدین با بیان اینکه دربخش 
شمال شــرقی این گســل نیز فرونشســت تکرار 
می شود، افزود: در غرب اصفهان از مارنان به سمت 
شمال شرق و در شمال شرق این منطقه  به سمت 
فرودگاه، فرونشســت در حال رخ نمایی است که 
این موضوع نشان می دهد گسل های پی سنگی در 
منطقه وجود دارد که کنترل کننده الگوی فرونشست  
است.عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه 
اصفهان، افزود: این گسل های عمیق که در ورودی 
تغذیه کننده مجدد آبخوان ها واقع شده اند، کنترل 
کننده امتداد و میزان فرونشست هستند.وی هشدار 
داد: با استمرارخشکی زاینده رودعمق این گسل ها 
تشدید می شــود، آبخوان ها با افت شدید روبه رو 
می شــوند و اگر تغذیه نشوند نشســت آنها دائمی 
خواهد بود.استاد دانشــگاه اصفهان افزود: میزان 
فرونشست در شمال اصفهان در دشت های حبیب 

آباد و برخوار بیشتر و به طرف کوه صفه کمتر می شود.
وی افزود: بیشــترین میزان فرونشست درمیدان 
نقش جهان اصفهان، به ترتیب درضلع شمال شرقی، 
جنوب غربی و بخش میانی اســت.تدین گفت: در 
محدوده سی و سه پل در امتداد شمال غرب و جنوب 
شرق بیشترین فرونشست زمین اتفاق افتاده و این 
هشداری برای تخریب آثارباستانی در سطح شهر 
است.به گفته وی، روندهای گسلی در اصفهان، الگوی 
سطحی اشکال فرونشست ناشــی از برداشت آب 
زیرزمینی را کنترل می کند.عضو هیئت علمی گروه 
زمین شناسی دانشگاه اصفهان، افزود: استفاده از 
تصاویر راداری که قدرت نفوذ در خاک را دارند، روش 
خوبی برای بررسی دشــت ها در زمینه فرونشست 
اســت که نه تنها میزان آن را نشــان می دهد بلکه 
امتداد و الگوی آن را نیز ترسیم می کند.وی افزود: 

استناد به نتایج این روش ها در تعیین الگوی دقیق 
فرونشست شهراصفهان و سپس برنامه ریزی برای 
هدایت ساختمان ســازی درمناطق امن تر و تغذیه 
مصنوعی آبخوان ها برای کنترل فرونشســت های 
آتی موثر است.بر اســاس آمار و اطالعات سازمان 
زمین شناسی اصفهان، در ســال ۹۵ فقط 2 درصد 
از مساحت این اســتان با فرونشست زمین درگیر 
بود، در حالی که بر اساس نتایج آخرین مطالعات، 
اکنون حدود ۱0 هزار کیلومتر مربع یعنی ۱0 درصد از 
مساحت اصفهان، در شرایط خطرناک فرونشست 

قرار گرفته است.
بــه گفتــه مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی اصفهان، امروز اصفهان تنها شهر 
در کشور است که فرونشست زمین به داخل منطقه 

مسکونی آن نفوذ کرده است.

عضوهیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان:

اصفهان نیازمند نقشه گسل ها به منظور کنترل فرونشست زمین است

 مزرعه »حاج
 حسن جواهری«

در حوالی کوهپایه اصفهان قلعه ای 
قدیمی و یادگار دوران قاجار به نام 
»مزرعه حاج حســن« قرار دارد که 
موسس آن حاج حسن جواهری، 
منشــی دربار کریم خان زند بوده 
است.»مزرعه حاج حسن« شامل 
چند منزل زیبا، آب انبــار و حمام 
اســت که به خاطر نزدیکی به جاده 
اصفهان -ناییــن می تواند به یک 
مرکز اقامتی بین راهی تبدیل شود.

کشف دستگاه های ماينرقاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  گفت: ماموران کالنتری 23 شهر اصفهان با دریافت خبری مبنی 
بر راه اندازی غیرمجاز دستگاه ماینر در یک کارگاه حاشیه شهر، بررسی موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. سرهنگ حمیدرضا اکبری افزود: پس از هماهنگی های الزم گروهی از ماموران به کارگاه 
مورد نظر اعزام و در بازرسی به عمل آمده 2۱ دستگاه ماینر را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش دستگاه های کشف شده را ۱0 میلیارد ریال اعالم 
کرده اند، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی 
به مراجع قضایی تحویل داده شد.ســرهنگ حمیدرضا اکبری تاکید کرد: شناسایی و دستگیری 
مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا می شود برای کمک به اقتصاد، آرامش 
و خصوصا امنیت جامعه، در صورت اطالع از این گونه مــوارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس با 

شماره ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.
 

کشف 2 دستگاه فلزياب در بويين مياندشت 
فرمانده انتظامي شهرســتان بويين مياندشت بیان داشــت: ماموران انتظامی شهرستان بویین 
میاندشت مستقر در ایستگاه بازرسی شهید ساالری به یک ســواری پژو مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود: این خودرو 2 دستگاه گنج یاب خارجی را حمل می کرد که خودرو و محموله توقیف 
شدند. ســرهنگ علی مرشــد فریدنی  ادامه داد: در این خصوص 2 نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
 

کشف 4 قبضه سالح غير مجاز در فالورجان 
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان با تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح خلع 
سالح و کسب اخباری مبنی بر فعالیت اشخاصی به هویت معلوم در زمینه قاچاق و فروش سالح 
در سطح شهرستان فالورجان  بنا به حساسیت آن، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت. ســرهنگ ایرج کاکاوند  افزود: ماموران پلیس شهرستان با 
اشراف اطالعاتی و با انجام اقدامات فنی پلیسی در نهایت موفق شدند طی چند عملیات ضربتی ، 
تعداد 4 قبضه سالح غیر مجاز کشــف کنند .این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح ماموران 
4 قبضه سالح شــکاری به همراه 20 عدد فشنگ شکاری در سطح شهرســتان كشف و 4 متهم را 
دستگیر كردند.فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطر نشان کرد:متهمان دستگیر شده پس از 
تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.سرهنگ کاکاوند گفت: 
پلیس به طور جد با عامالن فروش سالح غیر مجاز برخورد شدید خواهد کرد و از شهروندان خواست 

تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا موضوع را با پلیس از طریق سامانه ۱۱0 در میان بگذارند.

کشف بیش از 3 میلیارد ریال کاالی قاچاق در  نایین 
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و کشف بیش از 3 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق خبر داد.  ســرهنگ هادی کیان مهر   گفت : ماموران ایستگاه بازرسی شهید شرافت این 
شهرستان در راستای اجرای طرح تشــدید مقابله با قاچاق کاال و ارز با ایجاد ایست و بازرسی و کنترل 
محورهای مواصالتی و با انجام یک سری اقدامات پلیسی به یک دســتگاه کامیون مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۹7 جفت کفش ، 4 دستگاه تلویزیون ، یک دستگاه 
باند بلندگو ، یک عدد همزن برقی ، 2 دستگاه یخچال ، 37 طاقه پارچه ، 40 عدد شلوار ، 4 حلقه الستیک 
، 2 عدد مایکروفر ، 4 عدد جاروبرقی ، یک لباسشویی و یک عدد سرخ کن همگی خارجی و فاقد مدارک 
قانونی و گمرکی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرســتان نایین ادامه داد: کارشناسان مربوطه ارزش 

محموله کشف شده را 3 میلیارد و 300 میلیون ریال اعالم کرده اند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

برگزاری جشن پیروزی 
انقالب در بقاع متبرکه و 

آستان امامزادگان 
معاون فرهنگــی اداره اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان با اشــاره به برنامه های دهه 
مبارک فجر در آســتان امامــزادگان و بقاع 
متبرکه اظهار داشت: پیرو منویات مقام معظم 
رهبری که در هفته انقالب تاکید به جشــن و 
آذین بندی و با اســتفاده از هنر کاغذ و پرچم 
و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسالمی  
در سراسر سطح شهرها و روستاها  به منظور 
صرفه جویــی در مصرف برق دارنــد، ابالغیه 
برنامه های دهه فجر به شهرســتان ها ابالغ 
شد.حجت االســالم ولی ا... روان با اشاره به 
اینکه در آستانه فرارسیدن ایام ا... دهه فجر 
و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی قرار داریم، افزود: برنامه ها 
در دو ســری رکنی و الزم االجرا و آذین بندی 
بقاع متبرکه تدارک دیده شده است. ادارات 
اوقاف، هیئت امنای بقاع متبرکه و امامزادگان 
و مدیران مراکز افق بیشــتر تمرکزشــان به  
برنامه های رکنی است. فضاسازی محیطی 
و پیرامونــی با هدف تعظیم شــعائر و ایجاد 
شور و نشاط از دیگر برنامه هاست. فضاسازی 
محیطی و پیرامونــی در امامزادگان و ادارات 
شامل تبلیغات محیطی در خود امامزادگان 
و شــعاع پیرامونی، برافراشــته کردن پرچم 
جمهوری اســالمی در تمامی بقــاع متبرکه، 
پخــش آواهــای مانــدگار و خاطره انگیز، 
آذین بندی با بیانات امام راحل و مقام معظم 
رهبری در فضای محیط برگزار می شود.معاون 
فرهنگــی اداره اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان در خصــوص برنامه های رکنی بیان 
کرد: برگزاری مراسم جشن سالگرد پیروزی 
انقالب در شب 22 بهمن ماه خواهد بود و حول 
محور شعرخوانی شــاعران انقالبی، اجرای 
گروه های سرود و تواشیح، مسابقات بصیرتی 
و فرهنگی و سخنرانی شخصیت های برجسته 
سیاسی در آستان امامزادگان برگزار خواهد 
شد. عطرافشانی و غبارروبی از مزار شهدایی 
که در بقــاع متبرکه آرمیدنــد نیز پیش بینی 

شده است. 
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کاروان اسکی ایران در حالی چند روز دیگر به بازی های زمستانی ۲۰۲۲ اعزام می شوند که پاسخ تست کرونای ۲ عضو از این کاروان مثبت اعالم شده است.سید 
ستار صید، نماینده المپین اسکی صحرانوردی یکی از ۲ پرچمدار معرفی شده ایران در این بازی ها و مصطفی میرهاشمی، مربی اسکی صحرانوردی دو نفری 
هستند که تست شان در آستانه این اعزام مهم مثبت شده و با این حساب آن ها به بازی های المپیک زمستانی اعزام نخواهند شد.بعد از این اتفاق شوکه کننده 
سید ستار صید از برگزاری مراسم بدرقه برای ملی پوشان انتقاد کرده و  گفت: »ما باید دقت و مراقبت می کردیم که نکردیم. اول خودم و بعد فدراسیون اسکی را 
مقصر می دانم چون وقتی یک نفر برای المپیک انتخاب می شود به هیچ وجه نباید از قرنطینه خود خارج شود. به خاطر مراسم رونمایی یا هر چیز دیگری نباید 
ورزشکار را مجبور کنیم. آن هم در شرایطی که در آستانه اعزام به المپیک هستیم و می دانیم که کرونا در کمین است.«در هر صورت یکی از سه المپین ایرانی حضور 
در المپیک زمستانی را از دست داده و حاال فدراسیون در تالش است در صورت موافقت کمیته برگزاری بازی ها دانیال ساوه شمشکی و محمد تقی شمشکی را 

به عنوان ورزشکار و مربی جایگزین دو نماینده قبلی کند.

شوک قبل از المپیک زمستانی؛ چه کسی مقصر بود؟!
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بن بست در مذاکرات آژاکس و بارسا برای انتقال »تالیافیکو«
مذاکرات دو باشگاه بارسلونا و آژاکس برای انتقال نیکالس تالیافیکو، مدافع آرژانتینی، بی نتیجه 
بوده است.ژاوی هرناندز خواهان تقویت تیمش در پست های مشخص در پنجره نقل و انتقاالت 
زمســتانی اســت؛ یکی از بازیکنان مدنظر او دفاع کناری بوده که مدیران بارسا در تالش بودند تا 
گزینه خوبی را برای این پســت در نظر بگیرند.بازیکن مدنظر آنها بــرای حضوردر نوکمپ در ماه 
ژانویه نیکالس تالیافیکو بوده و مذاکرات برای جذب این مدافع نیز آغاز شــده بود.اما حاال مارکا 
خبر داده که این مذاکرات بین دو باشگاه آژاکس و بارسلونا بی نتیجه بوده و دو طرف نتوانستند 
به توافق مشترکی برای نهایی کردن این انتقال دست پیدا کنند.این روزنامه اسپانیایی هم چنین 
مدعی شــده که با توجه به فرصت کمی که تا بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت زمستانی وجود 
دارد، بارسلونا اگر قصد دارد به دنبال مدافع جدیدی باشد باید بازیکن دیگری را مدنظر قرار دهد.

تالیافیکو که دیگر جزو گزینه های مدنظر اریک تن هاخ، سرمربی آژاکس، نیست ترجیح می داد 
در ماه ژانویه از این تیم جدا شده و به بارسلونا ملحق شــود.این بازیکن آرژانتینی طی چند سال 
اخیر جزو بازیکنان ترکیب ثابت آژاکس بوده ؛ اما این فصل تنها در 15 بازی برای این تیم به میدان 
رفته است.او تا سال ۲۰۲3 با این باشگاه هلندی قرارداد دارد، بنابراین آژاکس اصراری بر فروش 
یکی از بازیکنان خوبش در ماه جاری نداشت.انتظار می رود که بارسا خیلی زود تالش هایش برای 
جذب یک مدافع کناری دیگر را آغاز کند، چرا که ژاوی تاکید زیادی روی جذب مدافع برای بهبود 

عملکرد خط دفاعی تیمش داشته است.
 

»کی روش«، قاتل سریالی تیم ملی مراکش
کارلوس کی روش باز هم توانست برابر تیم ملی مراکش به برتری برسد، او حاال تنها قاتل سریالی 
این سال های مراکشی هاست. خرداد ماه ســال ۹۷ بود که تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار 
خود در جام جهانی ۲۰1۸ برابر تیم ملی مراکش به میدان رفت، دیداری که اولین بازی کارلوس 
کی روش و مردانش در مسابقات محسوب می شد و البته پرشانس ترین بازی برای کسب سه 
امتیاز، اتفاقی که در نهایت افتاد و ایرانی ها با چاشــنی شانس موفق شدند تنها سه امتیاز خود را 
در روسیه به دســت بیاورند. هر چند در آن بازی مراکشی ها برتری بیشتری در زمین داشتند؛ اما 
در نهایت این ایران بود که توانست به عنوان تیم برنده از زمین خارج شود. به این ترتیب کارلوس 
کی روش و تیمش اولین ضربــه را به تنه درخت امیدواری مراکشــی ها زدند، ضربه ای کاری که 
انگیزه صعود از گروه را از اشرف حکیمی و یارانش گرفت. سرمربی مراکشی ها در آن دیدار هروه 

رنار فرانسوی بود که در دقیقه 5+٩٠ قافیه را به مرد پرتغالی حاضر در 
فوتبال ایران باخت. اتفاقی که تقریبا سه سال و هفت ماه بعد برای 
مربی نامدار بوســنیایی، هوژیچ در جمع مراکشــی ها افتاد با این 
تفاوت که کی روش، این بار مرد پرتغالی مصری ها محسوب می شد 

نه ایران. پس از ناامید کردن مراکشی ها از صعود به دور بعد 
در جام جهانی، حاال این تیم با شکســت برابر تیم ملی 

مصر تحت مربیگری کارلوس کی روش از رســیدن به 
جمع چهار تیم پایانی جام ملت هــای آفریقا ناامید 
شــد تا دیگر این مربی را بتوان قاتل ســریالی این 
سال های مراکشی ها دانســت که راه حذف این 
تیم را به خوبی می داند، حاال می خواهد در روسیه 
باشــد و در دوئل با هروه رنــار و ارائه یک بازی 
بسته و استفاده از حمالت معدود یا در کامرون 
و در دوئل با هوژیــچ و ارائه یک بازی هجومی با 

حمالت متعدد.

رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر؛ ایران - امارات

دیدار تشریفاتی  برای  یوزها

ملی پوشــان فوتبال ایران در شــرایطی   سمیه مصور
امشب مقابل تیم ملی امارات در ورزشگاه 
آزادی قرار می گیرند که صعودشــان به جام جهانی قطعی شده و این 
دیدار جنبه تشــریفاتی برای شــاگردان اســکوچیچ خواهد داشت. 
فوتبالیســت های کشــورمان که با پیروزی مقابل تیم ملی عراق و با 
کسب 16 امتیاز مقتدرانه مجوز حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر را به دست آورده اند با خیالی آسوده مهیای سومین دیدار خود در 
دور برگشت مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی می شوند.

آنها  با هدایت دراگان اســکوچیچ کروات در 1۴ بازی گذشته 13 برد و 
یک مساوی داشــته اند و حاال درصدد پیروزی مقابل شاگردان فن 

مارویک هلندی هستند.
 در آن سوی میدان نتیجه این بازی برای تیم ملی امارات نقش حیاتی 
دارد. امارات ۹ امتیازی در رده سوم جدول قرار دارد و تالش می کند که 

همچنان به صعود امیدوار باشد. 
اماراتی ها در صورتی که هر سه بازی خود را ببرند و کره جنوبی هر سه 
بازی را بازنده شــود، به عنوان تیم دوم به جام جهانی صعود می کند 

احتمالی که بسیار بعید به نظر می رســد. با این حال اماراتی ها برای 
رسیدن به پلی آف و سوم شدن در این گروه شــانس زیادی دارند و 
بازی با تیم ملی برای شــان حکم مرگ و زندگی دارد، زیرا اگر مقابل 
تیم ملی بازنده شوند تیم های لبنان و عراق هم شانس بیشتری برای 

رفتن به پلی آف خواهند داشت.
تیم ملی فوتبال امارات با هدایت فان مارویک هلندی در رنکینگ 6۹ 

فیفا قرار دارد و به دنبال پیروزی است. 
بهترین رتبه اماراتی ها ۴۰ دنیا در سال 1۹۹۸ بوده است و بدترین رتبه 
آن ها نیز به رده 13۸ در ســال ۲۰1۲ برمی گردد.بهترین گلزن حریف 
ایران، علی مبخوت است که در باشگاه الجزیره امارات بازی می کند و 
با ۷۷ گل ستاره این تیم است. بیشترین بازی هم مربوط به  ال تلیانی 

است  که 161 بازی در کارنامه دارد.
فن مارویــک روی نیمکت تیم ملی امــارات ۴ مربــی هلندی دارد 
و در کنار آن ها ۲ مربــی اماراتی نیــز حضور دارند که در پســت های 
مربی بدنســاز و مربــی دروازه بان هــا فعالیت می کنند.در لیســت 
بازیکنان دعوت شده علی خصیف با 3۴ سال 5۹ بازی ملی دارد و با 

تجربه ترین دروازه بان این تیم محسوب می شود.
 دیدار ایران و امارات ســاعت 1۸ در ورزشــگاه آزادی برگزار می شود.

 ایران و امارات به دلیل برخی مشکالت به وجود آمده و نام جعلی که 
امارات روی لیگ خود گذاشت، حدود یک دهه با هم ارتباطی نداشته 
اند و بازیکنان ایرانی از سال ۲۰1۲ در این کشور بازی نمی کردند تا این 
که احمد نوراللهی و مهدی قائدی به شباب االهلی پیوستند تا باز هم 
پای بازیکنان ایرانی به امارات باز شــود.تیم های ملــی فوتبال ایران 
و امارات تا کنون 1۷ بــار مقابل یکدیگر قــرار گرفته اند که حاصل آن، 
 13 پیروزی برای تیــم ایران، یک پیروزی برای امارات و 3 تســاوی

 بوده است.
 ایران ۲5 گل زده و سهم تیم امارات ۴ گل بوده است.۴ بازی اول این 
دو تیم با برتری ایران به پایان رســیده و تیم امارات در پنج بازی اول 
برابر ایران موفق به گلزنی نشده بود. بهترین برد تیم ایران برابر امارات 
کسب پیروزی 3 بر صفر و بهترین برد تیم امارات هم برابر ایران کسب 
نتیجه 3 بر یک بوده است.آخرین بازی دو تیم نیز در دور رفت بود که 

شاگردان اسکوچیچ با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند.

خبر روز

روش جدید ربیعی: بلندگو به جای فریاد! 
محمد ربیعی این روزها تیمش را آماده حضور قدرتمند برای ادامه مسابقات لیگ و جام حذفی می کند.

پدیده این فصل لیگ ایران، مس رفســنجان با هدایت محمد ربیعی بوده است. مسی ها که از همان 
ابتدای فصــل حریف سرســختی برای 
رقبا بودند هرچه زمان بیشــتری سپری 
شــد به هماهنگی و کیفیت مطلوب تری 
رســیدند و با یک نتیجــه فوق العاده به 
تعطیالت نیم فصل رفتند.مس رفسنجان 
که دومین سال تاریخ حضورش در لیگ 
برتر ایران را تجربه می کند، در 16 مسابقه 
موفق به کسب ۲6 امتیاز شــده و در رده 
چهارم جدول جای گرفته اســت. شاید 
رویاپردازانه باشد؛ اما این تیم برای کسب 
سهمیه تالش می کند و برای رسیدن به آن باید به همین روند ادامه دهند.مس که در هفته شانزدهم با 
نتیجه سه بر یک سپاهان مدعی را مغلوب کرد، به عنوان خوشحال ترین تیم لیگ به تعطیالت رفت و 
با روحیه ای عالی تمرینات آماده سازی خود را شروع کرده است.محمد ربیعی که پس از حفظ سهمیه 
لیگ برتری  تیمش بازهم مورد اعتماد مسئوالن این تیم برای این فصل قرار گرفت، با نتایجی که گرفته 
توانسته خود را بار دیگر ثابت کند. تصاویر جالبی از او در تمرینات مس که در تهران برگزار می شود به ثبت 

رسیده که نشان می دهد او با بلندگو نکات الزم را به شاگردانش گوشزد می کند.

پرسپولیسی ها در انتظار تصمیم مسئوالن نفت
باشگاه پرسپولیس پس از درخواست برای استفاده از امکانات زمین چمن نفت تهرانسر در انتظار 
تصمیم مسئوالن ورزش شرکت ملی نفت است.پس از درخواست یحیی گل محمدی برای فراهم 
شدن زمین تمرین جدید برای پرسپولیس، مدیران این باشگاه طی روزهای گذشته نامه نگاری هایی 
برای استفاده از امکانات زمین چمن نفت تهرانسر انجام داده اند که هنوز این اقدام سرخ پوشان به 
نتیجه نهایی نرسیده است.در همین راستا پیگیری ها نشان می دهد باشگاه پرسپولیس از چند روز 
پیش نامه رسمی خود برای اجاره زمین نفت تهرانسر را به مسئوالن ورزش شرکت ملی نفت ارسال 
کرده است، اما این موضوع فعال در حال طی پروسه اداری شرکت ملی نفت است و هنوز مسئوالن 
ورزش نفت تصمیمی درباره خواسته سرخ پوشان نگرفته اند. تهیه زمین چمن یکی از شروط اصلی 
یحیی گل محمدی برای بازگشت به پرسپولیس است و سرمربی سرخ پوشان تا پایان روز دوشنبه 
به مدیران این باشگاه برای تهیه یک زمین خوب فرصت داده بود و باید دید در نهایت پرسپولیسی ها 

می توانند با اجاره زمین نفت تهرانسر این خواسته گل محمدی را برآورده کنند یا خیر.
 

دو بازی دوستانه گل گهر برای بازگشت به لیگ برتر 
امیرقلعه نویی با دو دیدار دوســتانه برابر مس رفسنجان و ذوب آهن تیمش را آماده شروع دوباره 
مسابقات لیگ برتر خواهد کرد.تمرینات تیم فوتبال گل گهر از روز شنبه هفته جاری بار دیگر آغاز شد 
و امیرقلعه نویی برای اینکه تیمش را با آمادگی خوبی به نیم فصل دوم وارد کند دو بازی دوستانه 
در نظر گرفته که اولی روز چهارشــنبه مقابل مس رفســنجان خواهد بود و دیدار بعدی در ورزشگاه 
کارگران روز هجدهم بهمن ماه مقابل ذوب آهن برگزار خواهد شــد.در همین حین قرار است رای 
کمیته استیناف اعالم شود و نماینده سیرجان امیدوار است با رد شدن حکم کمیته انضباطی هفت 
امتیازی که آنها مقابل استقالل، پیکان و سپاهان کسب کردند ولی به دلیل استفاده از بایناما از آنها 
کسر شد، ۲۹ امتیازی شوند و در فاصله ۴ امتیازی با صدر جدول قرار بگیرند.گل گهر در شروع دوباره 

رقابت های لیگ برتر باید آماده مصاف با فجرشهید سپاسی در سیرجان شود. 

مستطیل سبز

نایب قهرمان کشتی آزاد جهان:

برای کشتی گرفتن با »جردن 
باروز «هیجان دارم

نایب قهرمان کشــتی آزاد جهــان تاکید کرد 
که برای رویارویی با جردن باروز در مســابقه 
دوســتانه تیم های ملی کشتی ایران و آمریکا 
هیجان زیادی دارد.محمد نخودی درباره تکرار 
فینال جهانی اش با جردن باروز  در مســابقه 
دوستانه ۲3 بهمن تیم های ملی کشتی ایران 
و آمریکا اظهار داشت: جردن باروز، کشتی گیر 
بزرگی است که چندین مدال المپیک و جهانی 
را در کارنامه اش دارد. باروز بسیار باتجربه است 
و دوست دارم دوباره با او کشتی بگیرم. خیلی ها 
با توجه بــه عملکرد خوب محمــد نخودی در 
مرحله مقدماتی مسابقات جهانی اسلو احتمال 
می دادند او اولین کشــتی گیر ایرانی باشــد 
که جردن باروز را شکســت می دهــد، اما وی 
در فینال جهانــی مغلوب حریــف باتجربه و 
عنوان دارش شد. نایب قهرمان جهان در این باره 
خاطر نشان کرد: بدنم در نروژ سرحال بود، ولی 
وقتی در فینال به باروز خوردم زورم به او نرسید 
و آن چیزی را که بــرای آن مبارزه تمرین کرده 
بودم، نتوانســتم اجرا کنم، ولی اکنون بیشتر 
روی این کشتی کار کرده ام. وی اضافه کرد: با 
کادر فنی تیم ملی کشتی های باروز را دیده ایم. 
این مبارزه پیــش رو با تیم ملــی آمریکا هم 
دوستانه است و استرسی ندارد. به همین دلیل 
برای کشتی گرفتن با جردن باروز هیجان دارم.

این کشتی گیر ۲1 ساله مازندرانی در پاسخ به 
این سوال که آیا اولین کشتی گیر ایرانی خواهد 
بود که باروز را شکست می دهد، گفت: امیدوارم 
که اینطور باشد.نخودی با تاکید بر اینکه فعال 
تصمیمی برای تغییر وزن نــدارد، عنوان کرد: 
سقف آرزوی هر ورزشکاری کسب مدال طالی 
المپیک اســت. من برای رسیدن به این مهم 
تالش خواهم کــرد، اما فعال فقــط به همین 
وزن ۷۹ کیلوگرم فکر می کنم.این کشتی گیر 
در خاتمه تاکید کرد: با توجه به چند اردویی که 
پشت سر گذاشتیم، بدن ها رفته رفته سرحال 
می شوند. آمادگی صد درصد که نیاز نیست؛ اما 
به آمادگی نسبی  که برای تک کشتی نیاز است، 

تا زمان مسابقه با آمریکایی ها خواهیم رسید.

تیم های ملی فوتبال ایران و امارات تا کنون ۱۷ بار 
مقابل یکدیگر قرار گرفته اند که حاصل آن، ۱۳ پیروزی 
برای تیم ایران، یک پیروزی برای امارات و ۳ تساوی 

بوده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

اولین بازی دختر سولسشر 
برای تیم زنان منچستریونایتد
 تیــم زنــان منچســتریونایتد در دور چهارم

 FA Cup بانــوان مهمــان واتربریج بود. در 
جریان این دیدار که با برتری ۲-۰ منچستری 
ها همــراه شــد، کارنــا، فرزند اولــه گونار 
سولسشر، اولین حضور خود در پیراهن تیم 
بانوان باشــگاه را تجربه کرد. دختر 1۹ ساله 
سرمربی سابق منچستریونایتد، این افتخار 
را در حضور اعضای خانواده اش در استادیوم 

محل برگزاری مسابقه به دست آورد.

هواداران والیبال فنرباغچه برای حضور سعید معروف 
در ترکیب اصلی این تیم لحظه شــماری می کنند.

ســعید معروف، ملی پوش والیبال ایران که بعد از 
المپیک توکیو از تیم ملی خداحافظی کرد، به تازگی 
با تیم والیبال فنرباغچه در لیگ والیبال ترکیه قرارداد 
امضا کرده است. قرار است ســتاره والیبال ایران در 
ســال جاری برای تیم والیبال فنرباغچه بازی کند.

ملی پوش والیبال ایران روز یکشنبه برای نهایی کردن 
قراردادش در تست های پزشکی این باشگاه حضور 
پیدا کرد. پس از اعالم رسمی ســایت فنرباغچه در 
خصوص حضور ســعید معروف در این تیم، شور و 
هیجان خاصی دربین هواداران ایجاد شد چرا که به 
نظر می رسد این تیم در پست پاسوری مشکل دارد و 
هواداران فنرباغچه امیدوارند که با حضور ملی پوش 

ایران این ضعف به حداقل برسد.حضور معروف در 
فنرباغچه درحالی است که سید محمد موسوی هم 
برای این تیم بازی می کند و حضــور دو ملی پوش 
قدیمی ایران در یک تیم مــی تواند به جذابیت های 
این لیگ بیفزاید.سایت رسمی باشگاه فنرباغچه به 
تمجید از ملی پوش والیبال ایران پرداخت و نوشت: 
تیم والیبال فنرباغچه کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
که یکی از بهترین والیبالیست های جهان است را به 
خدمت گرفت. سعید معروف بین سال های ۲۰۰3 
تا ۲۰1۴ در باشــگاه های مختلف ایــران و در فصل 
۲۰1۴-۲۰15 در زنیــت کازان که یکــی از قوی ترین 
تیم های روســیه اســت،  بازی می کرد. ملی پوش 
والیبال ایران ســابقه حضور و بازی در لیگ والیبال 
ایتالیا هم دارد و او در فصل ۲۰1۹-۲۰۲1 در پکن برای 

بایک موتور بازی می کرد و در آن لیگ این ملی پوش 
ایرانی توانست عنوان بهترین پاسور را به نام خود کند.
معروف سال هاســت با عملکرد خود با پیراهن تیم 
ملی ایران جزو بهترین های آسیاست. او موفق شده 
جوایز زیادی را به نام خود کنــد. باید اعتراف کرد که 
معروف نقش بسزایی در قرار گرفتن والیبال ایران در 
جمع بهترین های جهان داشت و ما از این موضوع 
خوشــحالیم. حضور معروف در کشورمان را خوش 

آمد می گوییم و برای او آرزوی موفقیت داریم.

تمجید باشگاه فنرباغچه ترکیه از »سعید معروف«
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 معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهردار خبر داد:

لزوم ترسیم نقشه راه کالن برای هوشمندسازی شهر اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت: میز هوشمندسازی از ابتدای 
حضور »قاسم زاده« به عنوان شــهردار اصفهان و با محوریت وی متشکل از دستیار شهردار در امور 
هوشمندسازی، معاون مالی اقتصادی، معاون شهرسازی و معماری، معاون حمل و نقل و ترافیک، 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرعامل ســازمان فاوا، مدیرکل نوسازی و تحول 
اداری و سایر مدیران مرتبط تشکیل شد.در ابتدا، مجموعه پروژه های فعال در حوزه هوشمندسازی 
رصد و برای ســال آینده پروژه های هوشمندســازی نیز تعریف شــد؛ یکی از اقدامات مورد نیاز 
هوشمندسازی وجود نقشه راه کالن برای این حوزه اســت که اسناد باالدستی محلی، منطقه ای و 
ملی زیادی برای آن وجود دارد.ســعید ابراهیمی اظهار کرد: سعی داریم با توجه به اسناد موجود و 
با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده، نقشه راه کالنی برای شهر و شهرداری هوشمند ترسیم کنیم؛ 
حکمروایی، اقتصاد، حمل و نقل و انرژی هوشمند از ابعاد شهر هوشمند است که برای ترسیم این 
نقشه در نظر گرفته می شود.هدف از ترسیم نقشه راه کالن استفاده از ابزار های نوین فناوری اطالعات 
و ارتباطات و ابزار های تغییر نگرش مدیران به کارکنان در راستای استفاده بهتر از منابع و ساده سازی 
خدمات برای شهروندان است.ابراهیمی افزود: شهر های هوشمند دستاورد های مختلفی همچون 
صرفه جویی در انرژی و حمل و نقل دارد و امیدواریم این اقدام که یکی از محور های مدنظر مدیریت 
شهری است با تکمیل پروژه های مربوطه محقق شده و اصفهان بیش از پیش هوشمند شود.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا خروجی 
پروژه ها برای شهروندان ملموس شده و بتوانیم برای چهار ســال آینده با اولویت بندی، اقدامات 

مناسبی را تعریف و اجرا کنیم.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تشریح کرد:

 برنامه های آموزشی و پروژه های فناورانه 
در راستای منافع زیست محیطی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پروژه ها و برنامه های این سازمان به منظور 
تحقق شعار هوای پاک، حقوق عامه و اراده ملی را تشریح کرد.غالمرضا ساکتی با اشاره به برگزاری 
مجموعه وبینارهای ادواری در زمینه های مختلف، اظهار کرد: در این راستا وبیناری تخصصی تحت 
عنوان مدیریت بهینه پســماندها با محوریت هوای پاک با حضور 170 شــرکت کننده، ســخنرانی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان و ارائه هایی از اساتید دانشــگاه برگزار شد و خوشبختانه 
با استقبال عالقه مندانی از سازمان های مدیریت پسماندهای کالن شهرها، دانشجویان و اساتید 
دانشگاه ها و فعاالن محیط زیســت رو به رو بودیم که نشــان می دهد عموم شهروندان نیز برای 
مشارکت در این مباحث آماده اند.وی همچنین به برگزاری برنامه اینفومسابقه ویژه نوجوانان اشاره 
کرده و افزود: اینفومسابقه هوایی برای زندگی از مجموعه پوسترهای اینفوگرافیک مدیرشو نیز دیگر 
برنامه سازمان در زمینه آموزش های مرتبط با هوای پاک بوده که دانش آموزان در قالب این برنامه 
ضمن مطالعه پوستر اینفوگرافیک و شرکت در مسابقه آن، در قرعه کشی حضور یافته و از صد جایزه 
این رویداد شامل هدایای نقدی و فرهنگی بهره مند می شوند. این مقام مسئول با اشاره به دنباله دار 
بودن پروژه اینفومســابقه، افزود: این رویداد با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی رقم خورده و در ادامه تعداد 8 پوستر دیگر نیز در قالب همین طرح برای 

افزایش آگاهی دانش آموزان منتشر و مسابقه مربوط به آن برگزار می شود.
ساکتی با اشاره به دیگر برنامه های سازمان با رویکرد آموزش های مدیریت پسماند برای کمک به 
کاهش آلودگی هوا، افزود: مجموعه برنامه های میدانی و آموزشی به این مناسبت در مناطق  1، 8، 
11، 12 و 13 در قالب جشن های آموزشی نیز برگزار شده که حاصل همکاری مشترک سازمان با اداره 

فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و ادارات خدمات شهری بوده است.

در بازدید میدانی مسئوالن استانی و شهری از منطقه ۲ شهرداری اصفهان مطرح شد:

اهتمامجمعیبرایرفعگرهزیستمحیطیموزائیکسازان

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان، شهردار اصفهان، 
معاون شهرسازی و معماری شهردار و مدیر منطقه دو شهرداری از سه 
نقطه زیست محیطی منطقه دو شهرداری اصفهان بازدید کردند.اراضی 
بختیار دشت، ورودی محله دهنو، اراضی 18 هکتاری موزائیک سازان 
شمس آباد و ولدان از جمله مهم ترین نقاطی بود که در راستای مطالبات 
شــهروندی و رفع موانع زیســت محیطی مورد بازدید قرار گرفت.علی 
قاسم زاده، شهردار اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: قرار است که با 
یک اهتمام جمعی و کمک نهادهای مختلف با محوریت اســتانداری 

اقدامات الزم برای رفع مشکالت این منطقه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن بخش زیادی از اراضی کشاورزی 
و نیز صنوف در این محدوده، رفع مشــکالت منطقه همیاری سازمان 
جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست را می طلبد، افزود: مشکالت 
شــهری به تنهایی توسط شهرداری رفع نمی شــود، بلکه دستگاه های 
اجرایی مرتبط نیز باید بر سر یک میز نشسته و مشکالت را بررسی و حل 
کنند.شهردار اصفهان تصریح کرد: شهروندان از مدیریت شهری انتظار 
اطالع رسانی از اتفاقات شهری و سرمایه گذاری ها را دارند و شفاف سازی 
این مورد موجب اطمینان بیشــتر بین مردم و مدیریت شهری خواهد 
شد.وی از این بازدید و جلسه مشترک پیرامون رفع مشکالت منطقه دو 

ابراز رضایت کرد و اظهار امیدواری کرد  که با رعایت استانداردها و حفظ 
شخصیت شهر ، مشکالت این منطقه بعد از 30 سال رفع شود.

 گره زیست محیطی موزائیک ســازان منطقه دو در گرو تصمیمات 
استانی است

در ادامه این بازدید، محمــد صیرفی نژاد، مدیر منطقه دو شــهرداری 
اصفهان در جلسه کمیته نظارتی مناطق غرب گفت: این منطقه دو هزار و 
1۴۶ هکتار مساحت دارد که ۴8 درصد این مساحت در محدوده قانونی 
و ۵2 درصد در محدوده غیــر قانونی قرار دارد.وی افــزود: این منطقه 
با مناطق یک، هشــت، ۹، 11 و 12 شــهری و نیز دو شهر خمینی شهر و 
شاهین شهر همسایه اســت و ۹ محله دارد.مدیر منطقه دو شهرداری 
اصفهان، اراضی 18 هکتاری موزائیک ســازان و نیــز صافکاران را یکی 
از مهم ترین معضــالت منطقه و نیز یک از مهم تریــن مطالبات مردم 
منطقه به دالیل مشکالت زیست محیطی ناشی از آن عنوان کرد و گفت: 
صنف موزائیک سازان در حاشــیه خیابان نهر شمس آباد بیش از یک 
دهه است که بالتکلیف هستند و هیچ تصمیم قانونی برای جابه جایی 
آنها به خارج محدوده شهر گرفته نشده است.وی افزود: گره مشکالت 
موزائیک سازان شمس آباد و ولدان در دســتور کار کمیسیون ماده ۵ و 

اداره راه و شهرسازی باز خواهد شد که انتظار داریم با تصمیمات استانی 
از سوی معاونت عمران استانداری اصفهان این مشکل منطقه به زودی 
رفع شود.صیرفی نژاد اضافه کرد: پیش از این با اداره کل راه و شهرسازی، 
معاونت شهرسازی و دیگر دستگاه ها مکاتبات زیادی صورت گرفته تا 
این موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح شــود و شهرداری اصفهان 
در این زمینه تمام اقدامات الزم در این خصوص را انجام داده و اکنون 
منتظر دستورات استانی برای جابه جایی و انتقال به محل مناسب این 

صنوف است.
در این بازدیــد میدانــی و کمیته نظارتــی »مهران زینلیــان« معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، »وحید مهدویان« معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، »محمد صیرفی نژاد« مدیر 
منطقه دو همچنین »محمد نورصالحی« رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان، »مجید نادراالصلی« رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان، »سید امیر سامع« خزانه دار و عضو هیئت 
رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان، »عباس حاج رسولی ها« رییس 
کمیسیون اقتصادی حقوق و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان 
و »مصطفی نباتی نژاد« رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

اصفهان، مدیران مناطق ۹ و 11 حضور داشتند.

مدیرکل صــدا و ســیمای مرکز اصفهــان در جمع 
اصحاب رســانه با بیان اینکه امســال نیز همانند 
سال های گذشته رسانه ملی در شبکه های سراسری 
و اســتانی صدا، ســیما، خبر و فضــای مجازی به 
انعکاس رویداد بزرگ یوم ا...دهه فجر می پردازد، 
اظهار داشت: در معاونت سیمای مرکز اصفهان تولید 
3 ویژه برنامه دهه فجر با موضوع زنگ انقالب، ویژه 
برنامه شــبانه چراغانی به مــدت 70 دقیقه  و ویژه 
برنامه راهپیمایی 22 بهمــن میهمان مردم انقالبی 
استان اصفهان خواهد بود؛ همچنین سیمای مرکز 
اصفهان برنامه صبحگاهی »صبحونه« را در این ایام 
به صورت خاص پخش می کند، در این برنامه زنده 
تلویزیونی چهره های شــاخص استان برای روایت 
حال و هوای انقالب اسالمی در سال ۵7 به برنامه 

دعوت می شوند.
بهرام عبدالحسینی ادامه داد: برنامه های به وقت 
خانه به مدت ۶0 دقیقه، برنامه گلستانه به مدت 70 
دقیقه با محوریت نخبگان انقالبی کاشــان، برنامه 
تفاوت به مدت7۵ دقیقه در 10 شــب با موضوعات 
خــاص و فرهنگی برگرفتــه از انقالب اســالمی از 
شاخص ترین برنامه های ســیمای مرکز اصفهان 
در جشــن پیروزی انقالب اســالمی در سال 1۴00  
محسوب می شــود.مدیرکل صدا و سیمای مرکز 

اصفهان با اشاره به برنامه های جوانی به توان نو و زیر 
گنبد کبود و سیمای مدرسه بیان کرد: امسال به طور 
ویژه در این برنامه ها کــه خاص نوجوانان و جوانان 
اســت انقالب اسالمی واهداف شــکل گیری آن را 
برای این نسل از جامعه تشــریح خواهیم کرد.وی 
گفت: از دوشنبه تا پنجشنبه در ایام ا... دهه مبارک 
فجر برنامه میزگرد محور گفت وگوی هفته با دعوت 
میهمانان مختلف که در انقالب ۵7 نقش عمده ای 
داشتند و همچنین کارشناسان برجسته استانی به 

ابعاد مختلف انقالب اسالمی می پردازد.
عبدالحسینی تصریح کرد: قطعا در روزهای جشن 
پیروزی انقالب اســالمی برنامه زنده رود هم حال 
و هوای انقالب اســالمی به خود می گیرد و بخشی 
از برنامه به صورت ویژه بــه این موضوع می پردازد، 
همچنین برنامه اقتصادی رهیافــت به مدت ۴۵ 
دقیقه دســتاوردهای انقــالب اســالمی در حوزه 

صنعت، معدن و تجارت را بررسی می کند.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر این برنامه ها در شبکه 
اصفهان پویا نمایــی و موشــن گرافی های جدید 
آماده پخش است، اضافه کرد: برنامه های معارفی، 
سالمت پزشکی و ســتاره چینی )خانواده( نیز در 
این ایام محوریت موضوعات خود را مباحث انقالب 

اسالمی قرار داده اند.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان خاطرنشان 
کرد: پخش ویژه برنامه ارتباط با شبکه شما، پخش 
زنده برنامه نورافشانی شب 22 بهمن، پخش زنده 

ویژه برنامه روز 22 بهمن، 12 فیلم سینمایی، پخش 
زنده ویــژه برنامه 12 بهمن ســالروز ورود حضرت 
امام خمینی)ره( به میهن، برنامه یادواره شــهدای 
انقالب و زنان شهیده از دیگر اقدامات حوزه سیمای 

مرکزاصفهان در دهه فجر می باشد.
وی اظهار داشــت: در معاونت صدا تولید و پخش 
»مستند چهلســتون« به تعداد 10 برنامه هر برنامه 
به مدت 2۵ دقیقه،»صــدای انقالب« 11 برنامه هر 
برنامه به مدت 7۵ دقیقه، »آوای انقالب« 12 برنامه 
هر برنامه به مدت ۴0 دقیقه، »محله های انقالب« 
10 برنامه هر برنامه به مدت 1۵دقیقه، »مســابقه 
پیامکی فجــر تا پیروزی« 12 برنامــه هر برنامه به 
مدت ۵ دقیقه، »روز خوب پیروزی« به مدت 180 
دقیقه و برنامه های خوشا روستا، تاریخ نامه، سالم 
اصفهان، بالهای کاغذی، جاده جوونی، بشارت، نام 
آشنا، پلکان و گل های امروز به مناسبت دهه مبارک 

فجر تدارک دیده شده است.
عبدالحســینی تصریح کرد: نمایش و مستندهای 
رادیویــی و همچنین برنامه هــای نکته های ناب و 
مســابقه نصف جهان نیز در این مدت به  پیروزی 
انقالب اسالمی و دستاوردهای انقالب می پردازند.

وی بیان کــرد: معاونت خبر مرکز اصفهــان نیز در 
این ایام به انعکاس دســتاوردهای نظام جمهوری 
اسالمی ایران، تولید گزارش های خبری و پوشش 
برنامه هــای دهه مبــارک فجر انقالب اســالمی 

می پردازد.

 جزییات برنامه سیمای مرکز اصفهان 
در  دهه فجر اعالم شد

صنف موزائیک سازان در حاشیه خیابان نهر شمس 
آباد بیش از یک دهه است که بالتکلیف هستند و هیچ 
تصمیم قانونی برای جابه جایی آنها به خارج محدوده 

شهر گرفته نشده است

ریه های ناژوان، نیازمند نفسی دوباره
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از افت کیفیت آب های آبیاری شهر اصفهان از افت کیفیت 
آب های آبیاری شهر اصفهان خبر داد  و گفت: کاهش کیفیت آب آبیاری منجر به شوری و افزایش 
هدایت الکتریکی خاک های عرصه های فضای سبز شهر شده اســت که این امر با زوال تدریجی 
فضای سبز شهری همراه خواهد بود.به گفته مجید  عرفان منش؛  فضای سبز پارک جنگلی ناژوان 
عالوه بر محدودیت و محرومیت از آب و خشکسالی به دلیل نزدیکی به نیروگاه برق از آلودگی هوا 
نیز رنج می برد. وی ضمن اشاره به آلودگی هوای شهر اصفهان و تشدید آن در روز های اخیر به دلیل 
اســتفاده نیروگاه ها از مازوت اعالم کرد که این امر به عرصه های گیاهی شهر آسیب وارد می کند. 
در حال حاضر خطوط انتقال آب منابع ذخیره سازی و شیوه های آبیاری در مناطق 1۵ گانه اصفهان 
اجرا می شود و در صدد هستیم شبکه انتقال پساب سطح شهر را در آینده ای نزدیک تکمیل کنیم.

طی چند ماه اخیر مشکالتی همچون آتش زدن برگ درختان و آتش روشن کردن در کنار درختان 
را داشتیم که باعث خشک شدن ریشه های درختان می شود و این امر نیازمند فرهنگ سازی بین 
شهروندان است.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان  گفت: شهر اصفهان 
فقط یک درصد کل آب حوزه آبخوان شهر را در فضای سبز مصرف می کند و عمال فضای سبز شهر به 

علت خشکسالی تحت فشار شدید قرار گرفته است.
 

 آواز ایرانی همراه با دره التاج اصفهانی
 در  فرهنگسرای ارسباران

موسیقی، واژه ای عجین شده با فرهنگ اصیل ایرانی است. هنری که با گذشت قرن ها فراز و فرود، 
هنوز هم جایگاه ویژه ای در بین مردم دارد. فرهنگسرای ارسباران که به فرهنگسرای هنر نیز مشهور 
است کارگاه دو روزه آواز ایرانی با شیوه اصفهان را تحت آموزش استاد سید احمد مراتب متخلص 
به » دره التاج اصفهانی « برگزار می کند. استاد مراتب، آوازخوان، مناجات خوان، ردیف دان و یکی 
از بزرگ ترین اساتید موسیقی ایرانی. وی از ۶سالگی یادگیری آواز را نزد عبدالحسین سپهری نژاد 
شروع کرد و از محضر اساتید و علمای فرهیخته ای همچون استاد تاج اصفهانی، استاد محمدرضا 
شمشیری، آیت ا... العظمی فانی اصفهانی، استاد عالمه جالل همایی، ابوالبرکات سده ای، فضل ا...

ضیانور، استاد قدسی و دیگر استادان بزرگ بهره مند شد. احمد مراتب ،بعدها نخستین ایرانی شد 
که بر بام کعبه اذان گفت. نام وی، مدتی قبل به عنوان گنجینه زنده بشری در زمینه حفظ و آموزش 

آواز مذهبی بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی در فهرست میراث ملی ثبت شد.
 

فرماندار جدید شهرسنان لنجان معرفی شد 
 در آیینی حمیدرضا محمدی فشــارکی به عنوان فرماندار جدید شهرستان لنجان معرفی و از زحمات  
صادقانه خدامراد صالحی، فرماندار قبلی قدردانی شد.در این مراســم حجت االسالم باقریان، امام 
جمعه زرین شهر وجمعی از خانواده معظم شهدا و مردم و مسئوالن و ائمه جمعه شهرستان وشهرداران 
شهر های ۹ گانه شهرستان لنجان حضور داشتند. جانثاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری در این 
آیین با بیان اینکه رفع مشکالت مردم نیازمند تفکر انقالبی و همت جهادی است، گفت: فرماندار باید 
محور وحدت و همدلی در شهرستان باشد و با همکاری نماینده ولی فقیه و نماینده مجلس در راستای 
رفع مشکالت مردم گام بردارد.حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس نیز در این آیین با اشاره 
به برخوردار نبودن این شهرستان برخالف باور عموم مردم افزود: نرخ باالی بیکاری و آالیندگی های 
زیست محیطی از مهم ترین معضالت این شهرستان است که فرماندار و مدیران این شهرستان باید 
با کار جهادی و شبانه روزی مشکالت مردم را رفع کنند. طی سال های اخیر هیچ گونه اقدام و کار موثر 
و ماندگاری در شهرستان لنجان انجام نگرفته است و این مسئله سبب شده مردم این شهرستان در 

وضعیت خاصی قرار گیرند از این رو خود را موظف به انعکاس مطالبات بحق مردم می دانیم. 

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

سخنگوی شورای شهر  مطرح کرد:

همخوانی کلیات بودجه 
1401 با منشور شورای ششم 
سخنگوی شورای ششم اصفهان در خصوص 
بررسی بودجه 1۴01 و تطبیق آن با منشور شورای 
ششم، اظهار کرد: در میانه راه بررسی بودجه قرار 
داریم و همچنان باید زمان بگذرد تا سند بودجه 
و ضمائم آن به طور کامل بررسی شود، زیرا الزم 
است به جزییات بودجه 1۴01 پرداخت و نباید 
به کلیات آن بسنده کرد.علی صالحی ادامه داد: 
در بررسی های اولیه بودجه 1۴01 مباحث کلی 
آن با بخش )الف( منشور راهبردهای شورا که 
سیاست گذاری آن کالن است، تقریبا همخوانی 
دارد، در چهار بخش از جمله جهت گیری های 
کالن، توصیه هــای سیاســتی، توصیه هــای 
اقدام محور وشــاخص های قابل ســنجش و 
ارزیابی، راهبردهای بودجه ای شورا به شهردار 
ابالغ شد.وی خاطرنشان کرد: در بررسی های 
اولیه بودجه از جمله مخارج کلی، چارچوب ها، 
درصد رشدها و ســهم بخش های مختلف به 
نظر می رسد با جهت گیری های کالن همخوانی 
نســبی دارد، اما در رابطه با سایر بخش ها باید 
گام به گام پیش برویم و در برخی موارد نیز باید 
اصالحاتی توسط کمیســیون های شورا انجام 
شــود، البته عدم انطباق هایی هم وجود دارد 
که باید بررسی شــود.صالحی تصریح کرد: در 
زمینه شاخص های سنجش عملکرد مهم است 
میزان ارتباط بندهای بودجه با برنامه اصفهان 
1۴0۵، منشــور شــورا، راهبردهای بودجه ای و 
اســناد باالدســتی کشــور توســط معاونت 
برنامه ریزی مشخص شود که تا حدودی این 
موضوع انجام شده، ممکن است تا پایان سال 
ارزیابی عملکرد و شاخص های سنجش محور 
بودجه 1۴01 انجام شود.وی با بیان اینکه انطباق 
صددرصدی بودجه نگاهی بلندمدت اســت و 
در سال های آینده به آن نزدیک خواهیم شد، 
تاکید کرد: یکی از تکالیــف راهبردهای بودجه 
رصد و دسترسی به تمام داده های سازمان ها و 
شرکت ها توسط شورای اسالمی شهر اصفهان 
است، در این زمینه تنها بررسی داده های سه 
ســازمان باقی مانده و سایر ســازمان های و 

معاونت ها به سامانه»رسا« متصل هستند.

آتشگاه اصفهان
آتشگاه یا همان کوه آتشگاه اصفهان 
یکی از آثار تاریخی شــهر اصفهان  به 
شــمار می رود  که از ایران باستان به 
یادگار مانــده اســت.نام آن در اصل 
»مهربیــن« یــا »دژ مهربیــن« یا 
»آتشکده   مهربین« بود که امروزه در 
خیابان آتشگاه واقع در غرب اصفهان 

و هشت کیلومتر مرکز شهر قرار دارد. 

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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یکی از رایج ترین باور های غلطی که رد شــده این است که 
انسان ها فقط از 10 درصد مغزشان استفاده می کنند. شاید 
هنوز هم خیلی ها چنین تصوری داشته باشند، اما باور های 
غلط دیگری هم هست که بســیاری از مردم تا به امروز به 
آن ها اعتقاد دارند. مثال پدر و مادرمان بــه ما می گفتند که 
اگر بخواهیم بعد از غذا شنا کنیم باید 30 دقیقه صبر کنیم. 
اما این هم باور اشتباه دیگری است که در ادامه درباره اش 

توضیح خواهیم داد.
 1-تیغ زدن مو های بدن باعث می شــود ضخیم تر شوند و 

زودتر رشد کنند
حقیقت: وقتی مو ها دوباره شــروع به رشد می کنند ممکن 
است احساس کنید نوک شان ضخیم تر و تیره تر از معمول 
است. علتش هم آن اســت که موی جدید هنوز در معرض 
عناصر طبیعی مثل نور خورشید و مواد شیمیایی که رنگ آن 
را روشن می کند، قرار نگرفته است. این بدان معنی نیست 
که تیغ مو ها را تیره تر و ضخیم تر می کند و باعث می شــود 
سریع تر رشــد کنند؛ بنابراین اگر مشــکلی با روش اصالح 
موهای تان ندارید و از آن راضی هســتید نباید فکر کنید به 

چنین دالیلی باید روش خود را عوض کنید.
 2-همه  انسان ها هر ساله ۸ عنکبوت می بلعند

حقیقت: انســان ها برای عنکبوت ها اهمیتی ندارند و آن ها 
دوست ندارند وقتی غرق خواب هســتیم از ما باال بروند و 
خودشان را به دهان مان برسانند. علتش هم این است که 
تنفس و خروپف های مان برای آن ها سنگین تر از آنی است 
که بتوانند خودشان را تا آنجا برسانند. ما برای شان زیاد از حد 
هم بزرگ هستیم. در حقیقت ما برای آنها بخشی از منظره  
پیش روی شان هســتیم، نه چیزی بیشتر. به عالوه، بعید 
اســت که عنکبوتی روی صورت تان پرسه بزند و وارد دهان 

شما شود، ولی شما از خواب بیدار نشوید.
3- شکستن قولنج باعث ورم مفصل ها می شود

حقیقت: وقتی بند انگشت های مان را کش می دهیم یا خم 
می کنیم صدایی می دهند که علتــش ترکیدن حباب های 
گازی  است که در مایع مفصلی درون آن ها تشکیل می شود. 
این مایع مفصل های ما را لیز و روان می کند و همه  فشــار 
ناشی از شکســتن قولنج را به خود جذب می کند. بسیاری 
از تحقیقات نشــان داده این عادت باعث آرتریت یا همان 
ورم مفاصل نمی شود، اما شــاید به دلیل دیگری الزم باشد 
این عادت را ترک کنید. چیزی که می دانیم این اســت که 
شکســتن قولنج به طور مداوم می تواند قدرت چنگ زنی 

دست ها را کاهش دهد.

4- هویج می تواند واقعا بینایی تان را بیشتر کند
حقیقت: هویج منبع بســیار خوبــی از ویتامین آ اســت، 
عنصری که دید در شــب را بهبود می بخشــد. با این حال، 
برای برخورداری از ویتامین آ الزم نیست مقدار زیادی هویج 
بخورید، چون این عنصر را می توانیــد از طریق مواد غذایی 
دیگری هم دریافت کنید. برای جذب هر چه بیشتر ویتامین 
آ باید هویج را با نوعی چربی ترکیب کنید. کالم آخر اینکه اگر 
بینایی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد مصرف هویج 
به حفظ این وضعیت کمک می کند، اما نمی تواند آن را بهبود 

ببخشد یا برگرداند.
۵- زبان ما 6 منطقه  چشایی دارد

حقیقت: همه بخش های زبان مــا می توانند هر نوع مزه ای 
که در غذا ها باشد را تشخیص دهند. قدمت این باور غلط که 
زبان مناطق چشایی مختلفی دارد به سال 1۹01 بازمی گردد، 
اما اخیرا دانشمندان آن را رد کرده اند. زبان ما بین 5 هزار تا 
10 هزار پرز چشایی دارد که در همه جای آن پراکنده شده اند 
و وقتی چیزی می چشیم به مغزمان سیگنال می فرستند؛ 
بنابراین مســئله بیشتر بر سر اســتنباط مغز ما از مزه ها بر 
اساس تجربیات و خاطرات مان است تا وجود مناطق زبانی 

متفاوت بر روی زبان.

آشپزی
استریپس 

مواد الزم : تخم مرغ2 عدد، ماست2 
قاشق غذاخوری، آرد4 قاشق غذاخوری، 

نمک یک قاشق چای خوری، فلفل قرمز یک دوم قاشق 
چای خوری،جعفری2 قاشق غذاخوری،سیب زمینی کوچک20 عدد

طرز تهیه : ابتدای کار سیب زمینی را می شوییم و اجازه می دهیم سیب زمینی ها به مدت 
30 تا 45 دقیقه درون آب جوش بمانند تا کامال بپزند و مغزشان نرم شود. در ادامه پس از 

گذشت این زمان سیب زمینی ها را از قابلمه خارج می کنیم و اجازه می دهیم کامال خنک شوند.
در این مرحله تخم مرغ را درون یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس با کمک چنگال هم می زنیم 
تا بافت تخم مرغ از لختگی خارج شود. در ادامه ماست را به همراه آرد، نمک، فلفل قرمز به تخم 
مرغ اضافه می کنیم و  هم می زنیم.حاال جعفری را می شوییم، و درون آبکش قرار می دهیم تا 
آب اضافی اش خارج شود. در ادامه جعفری را روی تخته گوشت قرار می دهیم و به صورت ریز 
ساطوری می کنیم و آن را به مخلوط تخم مرغ و ماست اضافه می کنیم و هم می زنیم.در این 
مرحله یک تابه مناسب روی حرارت مالیم قرار می دهیم و به اندازه ای که سیب زمینی ها 
درون آن شناور بمانند روغن مایع اضافه می کنیم. در ادامه اجازه می دهیم روغن کامال 

داغ شود، سپس سیب زمینی ها را درون مخلوط تخم مرغ قرار می دهیم.حاال 
سیب زمینی را درون مخلوط تخم مرغ می غلطانیم و درون تابه قرار می 

دهیم و می گذاریم کامال سرخ شود. به همین ترتیب ادامه 
می دهیم تا سیب زمینی ها تمام شوند. 

باورهای رایج اما اشتباه درباره بدن انسان

 رونمایی از پوستر فیلم جدید
 بهروز شعیبی 

 تصویری از  شخصیت نیکی کریمی
 در »دسته دختران«

المین  پوستر فیلم »بدون قرار قبلی« با طراحی محمد روح ا
رونمایی شد.»بدون قرار قبلی« پنجمین فیلم بلند بهروز شعیبی 
به تهیه کنندگی محمود بابایی است. این فیلم دارای مضمونی 
اجتماعی بوده و با نگاهی به رمانی از مصطفی مستور نوشته شده 
است. شعیبی در این فیلم نیز مانند ساخته های قبلی خود به سراغ 
مسائل روز جامعه رفته است.

نخستین تصویر از ایفای نقش نیکی کریمی در فیلم سینمایی »دسته 
دختران« تازه ترین ساخته منیر قیدی به تهیه کنندگی محمدرضا 
منصوری رونمایی شد.کریمی با بازی در »دسته دختران«، تجربه 
یک بیگ پروداکشن جنگی را از سر گذرانده و پس از 5 سال در مقام 
بازیگر با فیلمی جدید به جشنواره فیلم فجر می آید.»دسته دختران« 
روایت نبرد دختران قهرمان ایران در روزهای آغازین جنگ است.

مدیر عامــل آبفای اســتان اصفهــان گفت: 6 طــرح بزرگ این شــرکت 
 آمــاده افتتــاح و بهــره بــرداری در ایــام ا... دهــه مبارک فجر اســت. 
هاشــم امینی اظهار کرد: این طرح ها شــامل چهار طرح آبرسانی شهری و 
روستایی، یک آزمایشگاه آب و یک آزمایشــگاه فاضالب است که با صرف 

هزینه ای بالغ بر 331 میلیارد تومان به اجرا درآمده است. 
وی گفت: خط اضطراری آبرســانی به اصفهان بزرگ به طول 12/3 کیلومتر 
و قطر 1400 میلی متر، مرحله اول طرح آبرســانی به شهرهای باغبهادران و 
باغشاد و روستاهای مســیر به طول 18 کیلومتر و قطر 200 و 500 میلی متر، 
طرح آبرســانی دهاقان به طــول 47 کیلومتر و قطــر 300 میلی متر و طرح 

آبرسانی مورچه خورت به طول 44 کیلومتر و قطر 200 و 300 میلی متر، مهم 
ترین این پروژه هاست که با هدف تامین آب شرب پایدار مشترکین ساکن 

در این مناطق اجرا شده است. 
 مدیر عامــل آبفای اســتان اصفهان ادامــه داد: عالوه بر این، آزمایشــگاه
  فیزیکو شــیمیایی و میکروبیولــوژی آب چاه های فلمــن با هدف پایش
  نمونه هــای میکروبــی، بیولــوژی و فیزیکوشــیمیایی مناطــق غربی و
  شــمالی اســتان اصفهان و آزمایشــگاه تصفیــه خانه فاضــالب جنوب

 از دیگر طرح هایی اســت که آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی است. 

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه در نشســت هم اندیشی با 
شرکای کســب و کار عرصه لوله و پروفیل اظهار کرد: فوالد مبارکه از ابتدای 
بهره برداری عالوه بر تولید، ظرفیت سنجی صنایع پایین دست را نیز در قالب 
پشتیبانی فنی مشتریان انجام می دهد. با مشخص شدن ابعاد موضوعات، 
رضایت مشــتریان نیز تامین می شــود.طهمورث جوانبخــت افزود: ورود 
دولت به قیمت گذاری، شرایط پرداخت، سیســتم بهین یاب و دیگر موارد، 

مشکالتی است که مشتریان به آن اشاره کردند.

آمادگی برای فروش اعتباری
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه گفت: تعامل فوالد مبارکه، 
با حذف مچینگ بین این شــرکت و مشــتریان کم و همین موضوع باعث 
قطع ارتباط با مشــتریان شــده اســت.جوانبخت افزود: هرجا دولت وارد 
قیمت گذاری شــده، شــکاف قیمتی نیز افزایش یافته بــه گونه ای که این 
شــکاف تا ٥٠ درصد هم رســید در صورتی که دولت باید به جای این اقدام، 
وارد عرضه محصوالت می شــد.وی گفت: با عوض شدن دولت، سیاست ها 
به سمت حذف شدن بهین یاب رفته و با حذف شدن سقف سهمیه به همه 
صنایع پایین دســتی محصول ارائه شــد.معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه بیان کرد: اتخاذ تصمیم فروش نقدی، سیاست دولت بوده چرا 
که دولت معتقد است فروش اعتباری باعث افزایش قیمت ها می شود، ما 
نیز موضوع خرید اعتباری را با دولت مطرح کرده ایم.جوانبخت افزود: امروز 
برای شرایط فروش اعتباری 100 درصد محصوالت آماده ایم و امیدواریم این 

موضوع که مد نظر ما نیز  هست محقق شود.

قیمت ها به دلیل نبود عرضه تلفیقی کاهش می یابد
وی تصریح کرد: فعال عرضه تلفیقی وجود ندارد به همین دلیل قیمت ها کمتر 
خواهد شد.معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: همواره این 
موضوع مد نظر ما بوده که ماهانه دو بار عرضه محصول را در بورس داشــته 
باشــیم تا مشــتری ها بتوانند در صورت امکان حداقل از یکی از دو عرضه 
ماهانه اســتفاده کنند.جوانبخت افزود: موضوع محصول با ضخامت های 
پایین تر که برخی از مشتریان درخواست هایی درباره آن دارند نیز در دستور 
کار قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک این طیف از محصوالت 

را نیز ارائه دهیم.

شرایط فروش ٩٠ روزه برای بهبود حال مشتریان
وی تصریح کرد: با توجــه به نقدینگی و امــکان موجود در فــوالد مبارکه، 
شرایط فروش تعیین می شود. در همین راستا شرایط فروش ٩٠ روزه برای 
بهبود حال مشــتریان در نظر گرفته شده اســت.معاون فروش و بازاریابی 
شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه موضوع تحویل ریلی محصوالت یکی 
از خواســته های مشــتریان بوده اســت، اظهار کرد: این موضوع در حالی 
یکی از دغدغه های ماســت که مشــکالتی برای تخصیص واگن به خاطر 
محدودیت های شرکت حمل ونقل وجود دارد با این حال فوالد مبارکه قرار 
است برای تامین واگن اقداماتی را در آینده انجام دهد.جوانبخت گفت: به 
دلیل محدودیت های انرژی در تابستان، تاخیرهایی در تحویل محصول به 
مشتریان داشتیم که امیدواریم با کم شــدن محدودیت ها یا رفع کامل آن، 

مشکل تاخیرها حل شود.

ایرج رخصتی، یکشــنبه 10 بهمن ماه در روز اول کاری به عنوان سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ،  با حضور در یادمان شهدای ذوب آهن 
اصفهان و ادای احترام به این اســوه های ایثار ، از همه تالشگران شرکت 
خواست با اتحاد و همدلی درجهت دست یابی به اهداف این مجتمع عظیم 
صنعتی همت  کنند .رخصتی اظهار کرد : به شایســتگی تالشــگران ذوب 
آهن اصفهان ایمان دارم و مطمئن هســتم که ایــن بلندهمتان ، توانایی 

رساندن شرکت به افق های روشن تر را دارند .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان همچنین درجلسه با حضور 
جمعی از معاونین و مدیران شــرکت با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب ، 
گفت : محورهای اقتصادی این بیانیه و همچنین خط مشی های اقتصاد 
مقاومتی را باید در بازنگری اهداف و اســتراتژی های شرکت مدنظر قرار 
دهیم و ســپس با قدرت و روحیه جهادی، در جهت اجرای این برنامه ها 

با تمام وجود تالش کنیم.
وی افزود : ذوب آهن اصفهان به لحاظ برخورداری از نیروهای متخصص ، 
شرایط بسیار خوبی دارد و همه ما موظفیم در حوزه خود ، ضمن شناسایی 
نیروهای متخصص ، از وجود آنها در جهت اجرای برنامه های شرکت بهره 
بیشتری ببریم.رخصتی اظهار داشــت :  برای توسعه این شرکت ، تالش 
های شبانه روزی بسیاری صورت گرفته و بنابراین همگان وظیفه داریم با 

احساس مسئولیت در حوزه خود فعالیت کنیم.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ، بر لزوم جوان گرایی و بهره 
گیری ازتوان داخلی تاکید کرد و افزود : باید زمینه ارتقای نیروهای جوان 
و متخصص شرکت را فراهم آوریم و از پیشنهادات تحول زا استقبال کنیم 
تا نگرش جدیدی در شرکت حاکم شــود.وی ، با اشاره به اینکه 40 درصد 
ظرفیت کارخانه فعال نیست ، افزود : باید با تمام وجود ، برای فعال سازی 
این ظرفیت خالی تالش کنیم و این موضوع بر هر برنامه دیگری ارجحیت 
دارد . ضمن اینکه تا پایان سال با رسیدن به تولید 2 میلیون و 800 هزار تن 

، رکورد جدید در تولید شرکت ثبت می شود که این امر باید با جدیت دنبال  
شود . رخصتی گفت : با توجه به شرایط سخت اقتصادی ، رسیدگی بیشتر 
به معیشــت و رفاه کارکنان اهمیت ویژه ای دارد که قطعا با افزایش تولید 
و درآمد شرکت این امر محقق خواهد شــد.آیت ا... رهبر، مسئول دفتر 
هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت نیز گفت : مدیریت جدید ذوب آهن با 
انجام اقدامات الزم بر مشکالت این شرکت غلبه می کند و به یاری خداوند 

متعال شاهد بهبود شرایط این کارخانه مهم خواهیم بود .

 برگزاری جسله شورای معاونین شرکت
در ادامه ، اولین جلسه شــورای معاونین نیز برگزار شد که در این جلسه ، 
مرتضی یزدخواســتی نایب رییس هیئت مدیره شرکت ، از زحمات علی 
احمدیان رییس سابق هیئت مدیره و منصور یزدی زاده، مدیرعامل سابق 
شرکت به ســبب زحمات و فعالیت شان برای ارتقای ذوب آهن قدردانی 
کرد و افزود : مهندس رخصتی ، از جمله مدیران متخصص و فعال ذوب 
آهن هستند که تجربه گرانبهای ایشان در این شرکت ، پشتوانه اصلی حل 
مشــکالت کنونی و اجرای برنامه های جدید این مجتمع عظیم صنعتی 
است .رخصتی، سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن نیز در این جلسه، 
ایجاد اشتغال را یکی از اولویت های اصلی سازمان دانست و گفت : باید 
منافع سازمان و منطقه را هم راستا قرار دهیم و به گونه ای فعالیت  کنیم 

که توسعه سازمان و منطقه همراه هم محقق شود .
رخصتی ، توجه بــه توانایی هــای داخلی ذوب آهن اصفهــان را در همه 
فعالیت ها یک راهبرد اساســی ذکر کرد و ادامه داد : حل مسائل شرکت 
از جمله تامین مواد اولیه و افزایش بهره وری با اســتفاده از توان داخلی 
امکان پذیر است. وی افزود: امور شرکت با رویکرد اجرایی و همچنین با 
پیگیری مداوم و موردی به سرانجام می رسد که درنهایت موجب ارزش 

آفرینی برای سازمان خواهد شد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در آستانه دهه مبارک فجر خبر داد:

 6 طرح بزرگ آب و فاضالب با هزینه 331 میلیارد تومان
 آماده بهره برداری است

در نشست هم اندیشی با شرکای کسب  و کار عرصه لوله و پروفیل عنوان شد:

آمادگی فوالد مبارکه برای فروش اعتباری محصوالت

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:

اعتالی ذوب آهن با همدلی تمام تالشگران شرکت رقم می خورد
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