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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

عضو شورای شهر  اصفهان خبر داد:

افزایش دو برابری بودجه گردشگری

نماینده اصفهان در مجلس:

چشم اصفهان، ضربه 
کاری خورده است

سهولت دریافت وام ساخت 
زمین مسکونی برای خود 

مالکین اصفهانی

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

 ۹0 درصد تجهیزات 
 شرکت پاالیش نفت

 بومی شده است

اصفهانی ها چقدر 
از خرید اینترنتی 
 کاالهای اساسی
 استقبال کردند؟

خوش نشینی میراث فرهنگی در خانه تاریخی 
بروجردی ها
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از بحران آبی تا افزایش تولید آبزیان؛
واقعیت چیست؟

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی 

باید همگانی شود

تالش برای کنترل مهاجرپذیری در مناطق 
حاشیه نشین اصفهان

پدیده نامبارکی که رنگ می بازد؛

آگهی مزایده  عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ  دوم

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ چشمه توتی )پارکینگ باران( 
از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 2۹2: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/11/24

  WWW.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 221  (

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

400 -4 – 234/ 3
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ  
چشمه توتی )باران( به صورت اجاره  

180.000.000جاری

آگهی مزایده عمومی

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان

م الف:1272628

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های صنعتی، کارگاهی و تجاری واقع در شهرکها و نواحی صنعتی زیر را از طریق مزایده عمومی 
به شماره ) 2000001281000006 ( به صورت نقد و اقساط به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ 

انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/11/14 می باشد.

شماره شهرک/ ناحیهردیف
پالک

مساحت  
نوع کاربری پالک)متر مربع(

بهای کل حق بهره برداری 
مبلغ سپردهشرایط پرداختپایه مزایده پالک )ریال(

1
برق و الکترونیک 

خمینی شهر
A1907/77

برق و الکترونیک- اختصاصی 
شرکتهای دانش بنیان ) تا رده 

3 ضوابط محیط زیست( 
11/446/620/000

30 % نقد و اقساط 30 
ماهه )10 قسط سه ماهه(

572/331/000

2
برق و الکترونیک 

خمینی شهر
 B1945/55

برق و الکترونیک- اختصاصی 
شرکتهای دانش بنیان ) تا رده 

3 ضوابط محیط زیست( 
11/673/300/000

30 % نقد و اقساط 30 
ماهه )10 قسط سه ماهه(

583/665/000

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 
1400/11/21

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/12/03
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مزایده و ارائه پاکت الف و ب : آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیر 
کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 
 021-27313131

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد.

نوبت اول

والدت امام محمدباقر علیه السالم، امام پنجم شیعیان را تبریک می گومیی

7

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 16 فیلم جشنواره
 فجر امسال در اصفهان 

اکران می شود فرماندار اصفهان خبر داد: 

افتتاح 143 طرح 
 عمرانی همزمان 

با دهه فجر 

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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پاداش 10 میلیون دالری آمریکا برای دو هکر ایرانی
 وزارت امور خارجه آمریکا به دنبال اطالعاتی درباره اشخاص سایبری ایرانی »سید محمد حسین 
موسی کاظمی« و »سجاد کاشیان« ، افراد  شاغل در شرکت سایبری ایرانی ایمن نت پاسارگاد  است 
که در یک عملیات آنالین  تحت حمایت دولت ایران به دنبال مداخله  در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا بودند.دو هکر مظنون در نوامبر ۲۰۲۱ به  نقش داشــتن در یک کارزار ایمیلی که مردم 
را تشویق به انتخاب مجدد دونالد ترامپ می کرد، متهم شــدند. ایاالت متحده به دنبال اطالعات 
بیشتر در مورد این دو هکر است و پاداشی  ۱۰ میلیون دالری برای دریافت چنین اطالعاتی پیشنهاد 

کرده است.
 

تشکر  ویژه رییس جمهور اوکراین از نخست وزیر انگلیس
والدیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین در یک نشست خبری گفت که بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس بر حفظ حاکمیت اوکراین تاکید کرد و اظهار داشت که لندن کمک نظامی را به کی یف 
ارائه کرده و به دنبال تحقق صلح است.به گزارش اسکای نیوز، زلنسکی تاکید کرد که وی با نخست 
وزیر انگلیس در مورد امکان اعمال تحریم علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین بحث و گفت وگو 
کرده است.بوریس جانسون گفت که بیش از ۱۰۰.۰۰۰ سرباز روسی در مرز اوکراین جمع شده اند که 
این نشان دهنده خصومت مسکو علیه کیف است.جانسون که روز سه شنبه به اوکراین سفر کرده 
بود، هشدار داد که هر گونه حمله روسیه به اوکراین، فاجعه به بار خواهد آورد و لندن آماده است تا در 
صورت وقوع هرگونه حمله علیه اوکراین، بسته  تحریم ها و اقدامات علیه مسکو را فعال کند.جانسون 
گفت: ما دشمن روسیه نیستیم، اما از اوکراین حمایت می کنیم و از مسکو می خواهیم که در صورت 

ممکن در مواضع خود تجدیدنظر کند و مسیر دیپلماسی را در پیش بگیرد.
 

وزیر انرژی قطر:

 نمی توانیم همه گاز اروپا را به تنهایی تامین کنیم
سعد بن شــریده الکعبی، وزیر انرژی قطر در دیدار مجازی با کادری سیمسون، کمیسر انرژی در 
اتحادیه اروپا گفت: قطر یا هر کشور دیگر صادر کننده در صورت ایجاد مشکل در انتقال گاز به دلیل 
بحران اوکراین نمی تواند به تنهایی تمام نیاز اروپا به گاز را برآورده کند و ما امیدواریم که تنش ها در 
اروپا به صورت دیپلماتیک حل شــود.وی افزود: تمام واردکنندگان می توانند برای تضمین امنیت 
انرژی در کوتاه مدت و درازمدت همکاری داشته باشند. نمی توان تمام نیاز اتحادیه اروپا به گاز را از 
سوی یک طرف بدون اینکه مشکلی در انتقال گاز به مناطق دیگر جهان به وجود بیاید، فراهم کرد.

این مقام قطری تاکید کرد: امنیت انرژی در اروپا تالش جمعی تعدادی از طرف ها را می طلبد. قطر 
آماده حمایت است. ما افتخار می کنیم که قطر بزرگ ترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است و 
از تحویل محموله گاز به هیچ کدام از شرکایش در سرتاسر جهان در طول ۲۵ سال گذشته کوتاهی 
نکرده است.الکعبی گفت: در طول چند سال گذشته شاهد کاهش سرمایه گذاری ها در زمینه نفت و 
گاز در جهان بوده ایم.اتحادیه اروپا حدود ۴۰ درصد از نیازهای خود در سطح منابع انرژی را از روسیه 
وارد می کند و واشــنگتن و هم پیمانانش به دنبال منابع جایگزینی هستند. وضعیت و تنش های 
کنونی مجددا صحبت درباره امکان انتقال گاز قطر به اروپا را مطرح کرده است. به ویژه بعد از اینکه 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا قطر را هم پیمان استراتژیک خارج ناتو توصیف کرد.تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر در سفر خود به واشنگتن و دیدارش با مقامات آمریکایی درباره تضمین امنیت 

انرژی جهانی صحبت کرد.
بحران اوکراین و تحوالت بین روســیه و ناتو موجب نگرانی اروپا درباره احتمال قطع انتقال گاز از 
سوی روسیه شده است. این در حالی است که روسیه تاکید کرده انتقال گاز را متوقف نمی کند و به 

قراردادهای گازی امضا شده با کشورهای اروپایی احترام می گذارد.

تحلیل آناتومی از به خطر افتادن امنیت و ثبات منطقه؛

تشدید نگرانی ها از بازگشت نگران کننده داعش
گزارش ها حاکی از آن است که بســیاری از کشورهای جهان از جمله 
آمریکا و کشورهای اروپایی نگران قدرت گرفتن دوباره داعش در سوریه 
و کشورهای دیگر هستند.خبرگزاری آناتولی در تحلیلی نوشت: وقایع 
اخیر الحسکه در شــمال شرق ســوریه بار دیگر  نگاه ها را به تهدیدات 
داعش جلب کرد، گروهکی که طی ســال های گذشته بدون پوشش 
رسانه ای کافی و یا اهتمام نیروهای بین المللی مبارزه با تروریسم، با 

سرعت فزاینده به فعالیت خود ادامه داد. 
گروهک داعش در پی از دست دادن آخرین پایگاه های خود در منطقه 
باغوز واقع در حومه شرقی دیرالزور در مرزهای سوریه و عراق در مارس 
۲۰۱۹ و با توجه به تغییرات به وجود آمده از جمله از دست دادن بسیاری 
از رهبران و مبارزان، محدود شــدن توانایی های مالی، از دست دادن 
تجهیزات ســنگین و کاهش توانایی جذب عناصر جدید برای جبران 
خسارت های انسانی، استراتژی های جنگی خود را تغییر داد.در این 
گزارش آمده است: گروهک داعش اکنون تالش می کند که بیایان های 
شــام واقع در غرب فرات در حومه دیرالزور را به عنــوان مرکزی برای 
سازماندهی عناصر خود قرار دهد زیرا این مناطق به دلیل جنگ داخلی 
موجود در ســوریه از کنترل امنیتی باالیی برخوردار نیستند.بر اساس 
گزارش های ســازمان ملل در فوریه ۲۰۲۱ ، حدود ۱۰ هزار نفر از عناصر 
داعش در ســوریه و عراق فعالیت دارند، عالوه بر ایــن نیز تعدادی از 
عناصر داعشی در آفریقا، افغانســتان، لیبی، سومالی و جنوب شرق 

آسیا پراکنده هستند.
به گفته ســایت های نزدیک به این گروهک تروریســتی، داعش در 
ســال ۲۰۲۱ در تمام مناطقی که در آنها فعالیــت دارد ۲۷۴۸ عملیات 
مسلحانه، انتحاری و... انجام داده است که طی آن ها ۸۱۴۷ نفر کشته 
شــدند. براســاس این آمارها ۱۱۲۷ عملیات در عراق)۲۰۸۳ کشته(، 
۳۷۰ عملیات در ســوریه، ۴۱۵ عملیات در نیجریه، ۳۷۲ عملیات در 
افغانســتان و عملیات دیگری در پاکســتان، مصر، لیبی، سومالی، 

فیلیپین، اندونزی و کشورهای دیگر بوده است.
در ادامه این گزارش آمده اســت: در کشور افغانســتان که نیروهایی 
آمریکایی در اواسط اوت ۲۰۲۱ از آن خارج شدند، گروهک داعش تنها 
در ســال ۲۰۲۱ حدود ۳۷۰ عملیات انجام داد که منجر به کشته شدن 
۲۲۱۰ نفر شــد و مشــهورترین آنها حمله انتحاری در نزدیکی فرودگاه 
کابل بود که طی آن ۱۳ سرباز آمریکایی و ۱۷۰ شــهروند افغان کشته 
شدند. سه روز پس از تالش برای وارد شــدن به زندان»الصناعه« در 
حسکه ســوریه در تاریخ ۲۰ ژانویه گذشــته، گروهک داعش حمله در 
افغانستان که منجر به کشته شدن هفت نفر شد را برعهده گرفت و این 

یکی از عملیات تقریبا هفتگی این گروهک در افغانستان پس از خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشور به شمار می رود.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: این گروهک درپی از دست دادن 
آخرین پایگاه خود در منطقه »درنه« لیبی در سال ۲۰۱۸ به حمله ها و 
عملیات کوچک خود در وسط و جنوب کشــور لیبی ادامه داد. داعش 
تالش کرد تا خسارت های خود در عراق در ســال ۲۰۱۷ و در سوریه در 
سال ۲۰۱۹  را با گسترش نفوذ جغرافیایی به بیش از ۱۴ کشور از جمله 
۶ کشــور آفریقایی یعنی مصر، لیبی، ســومالی و تونس و  همچنین 
به افغانســتان، پاکســتان، هند و اندونزی جبران کند. این گروهک 
تروریستی همچنین بر مســئله تامین درآمدهای مالی از طریق آدم 

ربایی در سوریه و عراق تمرکز کرد.
در این گزارش همچنین آمده است: از برجسته ترین عملیات داعش 
طی سال های پس از شکست نظامی در عراق و سوریه، انجام عملیات 
متعدد علیه نیروهای»پیشمرگ«کردستان،»حشد الشعبی« عراق و 
همچنین انجام عملیات علیه نیروهای نظامی سوریه و مناطق تحت 
سلطه نیروهای »قسد« در دیرالزور و الحســکه است. داعش در ۲۰ 
ژانویه گذشته طی عملیاتی انتحاری برای وارد شدن به زندان الحسکه 
منجر به کشــته شــدن ده ها نفر از عناصر خودی و نیروهای ســوریه 

دموکراتیک »قسد« شد و در این عملیات از میان ۳۵۰۰ زندانی داعشی 
که در آن زندان بازداشت هستند، تعداد ناشناخته ای فرار کردند.

در ادامه این گزارش با اشاره به احتمال انجام عملیات مشابه در عراق 
و سوریه از سوی داعش آمده است: موسســات امنیتی و نظامی در 
وزارت دفاع و کشور عراق تاکید می کنند، داعشی هایی که از زندان فرار 
کردند توان نفوذ و وارد شدن به داخل کشور عراق را ندارند و با توجه به 
تدابیر و اقدامات امنیتی شــدیدی که در زندان های عراق انجام شده 
اســت، داعشــی ها توان انجام عملیاتی علیه آن ها را ندارند.در پایان 
گزارش تاکید شده است: بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که نیاز به تشدید تالش های 
بین المللی برای مقابله با قدرت گرفتن داعش وجود دارد زیرا امنیت 
و ثبات اروپا و سایر کشورهای جهان را تهدید می کند. فعالیت  داعش 
نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آمریکا را به 
همراه داشته است، این کشــورها معتقدند که در سایه ضعیف شدن 
عملکرد نیروهای امنیتی عراقی و همچنین نیروهای  قسد در مبارزه 
با داعش و همچنین بحران های سیاســی موجود در عــراق و تغییر 
ماموریت نیروهای آمریکایی از نظامی بــه غیرنظامی، این گروهک 

می تواند امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید کند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکیــد بر اینکه حفظ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است؛ اما در 
صحن هم تصویب نشده ، بیان کرد: ابقای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تصمیــم نهایی مجلس نیســت و تا به این 
لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است؛ اما 
در صورت تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد 
دالر در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد 
و رقم مشکلی ندارد. هادی سبحانیان ادامه داد: هر 
چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 
۹ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده ندارد 
اما از منظر اقتصادی مهم ترین شرط حذف ارز ۴۲۰۰ 
وجود کارت های اعتباری و یارانه ای است. با زحمات 
و همکاری های دستگاه های مختلف تا انتهای امسال 

کارت اعتباری و یارانه ای آماده خواهد شد و می توان 
از سال آینده این کارت های اعتباری و یارانه ای را شارژ 
کرد و در اختیار مخاطب هدف قــرار داد، بنابراین با 
وجود کارت های اعتباری و یارانه ای معتقدیم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصــاد خواهد بود.وی در 
پاسخ به این ســوال که امسال میزان استفاده مازاد 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده اســت؟ گفت: قانون 
بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال ۱۴۰۰ تا 
سقف هشت میلیارد دالر از ارز ترجیحی استفاده کند 
اما با اتمام هشت میلیارد دالر مصوب در بودجه ۱۴۰۰ 
دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف 
حدود ۱۴ میلیارد دالر را بگیرد البته اعداد دقیق در این 
باره را بانک مرکزی باید اعالم کند.سبحانیان با بیان 

اینکه معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معنای دقیقی 
از برنامــه  دولت برای حمایت از قشــرهای هدف و 
ضعیف را منعکس نمی کند،  گفت: قرار نیست چیزی 
از یارانــه و حمایت های مردمی کم شــود بلکه فقط 
دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت 
به صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی 
غیرموثر بوده و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از 
کاالها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت ها شود 

بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد.

 تصویب ارز4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دالر 
در  بودجه سال آینده

جلسات اخیر روحانی با ناطق نوری، خاتمی، باهنر و الریجانی ؛

 دولت سایه با هدف احیای جمهوریت نظام تشکیل می شود
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در رابطه با »تشکیل دولت در سایه توسط احزاب اصالح طلب« گفت: ماهیت و شاکله احزاب ایجاد دولت در سایه 
است تا بتوانند به صورت قانونی قدرت را در اختیار بگیرند. احزاب اصالح طلب در حال بازسازی خود و بررسی علت عدم تمایل مردم به حضور در پای صندوق های 
رای هستند.»محمود علیزاده طباطبایی«  در ادامه بیان کرد: احزاب اصالح طلب اعم از حزب کارگزاران سازندگی و حزب اتحاد ملت کنگره های خود را برگزار کرده اند 
و دبیران کل انتخاب شده و در حال برنامه ریزی و سیاست گذاری برای مسائل روز هستند. فعالیت احزاب اصالح طلب آغاز شده و تمام کمیته ها در زمینه های 
مختلف اعم از اقتصادی شروع به کار کرده اند. این فعال سیاسی اصالح طلب در رابطه با جلسات اخیر حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید، با سران اصالحات 
اظهار کرد: آقای روحانی در روزهای اخیر با آقایان ناطق نوری، خاتمی، باهنر و الریجانی جلساتی داشته است. سران اصالحات می خواهند جمهوریت نظام را احیا 
کنند. اسحاق جهانگیری هم در جلسات روحانی با سران اصالحات حضور دارد و هم فکری می کند. همتی و اسحاق جهانگیری با کارگزاران در ارتباط هستند و 

موضوعاتی را در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

خبر روز

وز عکس ر

رییس رژیم 
صهیونیستی و 

همسرش در مسجد 
شیخ زاید ابوظبی

»اســحاق هرتــزوگ« رییــس رژیم 
صهیونیستی با انتشــار متنی در صفحه 
توئیتــر به ســه زبــان عبــری، عربی و 
انگلیسی، تصویری از خود و همسرش 
در بازدید از مسجد »شــیخ زاید« واقع 
در ابوظبی منتشــر کرد و از پایان »سفر 
تاریخی« به امارات متحده عربی خبرداد.

 دستور »رییسی« به وزیر جهاد کشاورزی
 برای مدیریت  قیمت اقالم خوراکی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت ا...ســید ابراهیم رییسی، رییس جمهور تشکیل 
جلسه داد و مهم ترین موضوعات اقتصادی کشــور از جمله مدیریت بازار کاالهای اساسی و اقالم 
خوراکی را مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقالم خوراکی، 
رییس جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت  بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد کشــاورزی 
خواســت اقدامات الزم را برای مدیریت قیمت اقالم خوراکی انجام دهد.در این جلســه بســته 
پیشنهادی دولت با جهت گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش های تولیدی و خدماتی پس از چند 
جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس 
از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دســتگاه های اجرایی ابالغ شود.این بسته حمایتی، رفع موانع 
و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تســهیالت مالی به بنگاه های تولیدی خدماتی را شامل می شود.

در ادامه این جلســه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع 
مالی و شــیوه های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که مقرر شد پس از دریافت مصوبه های 

الزم، اجرا شود.
 

مدل جدید کفن پوشی در بروجرد
درپی زندانی شدن رییس شــورای شهر بروجرد، تعدادی از شــهروندان این شهر با حضور در یک 
مسجد به شیوه ای جدید کفن پوشیدند. محمد پاپی نژاد، رییس شورای شهر بروجرد در پی شکایت  
فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی و رحیم جافری، شهردار پیشین 
این شهر، به اتهام توهین و نشر اکاذیب در دادگاه مجرم شناخته و به شش ماه حبس و ۲۵ میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم شــده بود که عصر ســه شــنبه با حضور در زندان خرم آباد، خود را برای 
اجرای مدت زمان حبس معرفی کرد. ساعتی پس از معرفی پاپی نژاد به زندان خرم آباد، تعدادی 
از اهالی شهرستان بروجرد با حضور در یک مسجد با شیوه ای جدید اعالم کردند که کفن پوشیده 
اند )خوابیده( و خواستار آزادی رییس زندانی شورای شهر شدند. ماجرا به نطقی از سوی این عضو 

شورای شهر بروجرد می گردد که طی آن الفاظی را خطاب به نماینده این شهر به کار برده است.
 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

شرایط برای یک توافق خوب و برد- برد آماده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: جلسه 
کمیســیون امنیت ملی با حضور آقای باقری، معاون سیاســی وزارت امورخارجــه و رییس تیم 
مذاکره کننده هسته ای برگزار شد و در این جلسه معاون سیاسی وزارت امورخارجه گزارشی از روند 
مذاکرات به اعضای کمیســیون امنیت ارائه کرد.محمود عباس زاده مشکینی  افزود: آقای باقری 
بعد از پاسخ سواالت نمایندگان، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد جمهوری اسالمی 
ایران در مذاکرات حسن نیت و جدیت دارد و همچنین تصریح کرد که هیچ گفت وگوی مستقیمی 
با آمریکایی ها صورت نگرفته است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بر اساس آنچه 
از مباحث مطروحه در این جلســه می توان جمع بندی کرد می توان گفت در شرایط موجود اساسا 
نتیجه داشتن و مابه ازای عینی مذاکره مستقیم با آمریکا روشن نیست. عباس زاده با بیان اینکه با 
وجود مثبت و روبه جلو بودن روند مذاکرات، هنوز مسائل مهمی باقی مانده است که باید بر سر آن 
مذاکره و توافق شود، بیان داشت: حق ماست که تمام تحریم ها لغو شود لیکن تا به امروز حریف 

لغو بخشی از آنها را پذیرفته است. 
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مجموعه قرائن و شواهد و واقعیت ها  از جمله برگه هایی 
که جمهوری اسالمی ایران در دست دارد نشــان می دهد، شرایط برای یک توافق خوب و برد- برد 

آماده است به شرط اینکه غریب ها هم حسن نیت و جدیت داشته باشند.

کافه سیاست

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: 

 از صیانت هوایی به 
سیادت هوایی رسیده ایم

بنا بــر اعالم روابــط عمومی ارتــش، فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش صبح چهارشــنبه 
طی بازدیــدی که به صورت ســرزده از مواضع 
پدافندی مســتقر در جزایر سیری، تنب بزرگ 
و بوموسی داشــت، توان رزم و آمادگی دفاعی 
این یگان های پدافندی را مــورد ارزیابی قرار 
داد. امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در جمع 
کارکنان پایور و وظیفه ایــن مواضع پدافندی، 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال عالم و 
مرجع عالی قدر شیعه آیت ا... صافی گلپایگانی 
گفت: انقالب اسالمی در طول ۴۳ سال گذشته 
حرکت های عظیم و دســتاورد های بسیاری 
داشته است که تبیین این دستاورد های ارزنده 
و ارزشــمند برای نســل جوان به ویژه کارکنان 
وظیفه بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. وی با 
اشاره به تفاوت صالبت و اقتدار نیرو های مسلح 
و والیی امروز کشور با دوران پیش از انقالب که 
نیرو های نظامی کامال مطیع و فرمان بر بیگانگان 
و مستشاران بودند، اظهار داشت: توانمندی و 
قدرت نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
و به ویژه نیروی پدافند هوایی ارتش به برکت 
حضور همیشه در صحنه مردم، انقالب اسالمی و 
پیروی از فرمایشات مدبرانه مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( است. امیر سرتیپ صباحی فرد 
با بیان اینکه در دوران ستم شاهی یک خانواده 
فقط برای مملکت تعیین تکلیف می کرد، ولی 
امروز مــردم کامال در تعیین سرنوشــت خود 
و مملکت شــان دخیل هســتند، گفت: امروز 
هموطنان عزیزمان با حضوری فعال و با بصیرت 
در انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس، رییس 
جمهوری، مجلس خبرگان و... می توانند منشأ 
خیر و برکت برای ایران اسالمی باشند. فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران خاطرنشــان کرد: امــروز جایگاه نیروی 
پدافند هوایی ارتش در عرصــه بین المللی به 
پشتوانه انســجام ملی، وحدت، یکپارچگی و 
همدلی ملت شــریف ایران اسالمی از صیانت 
هوایی به سیادت هوایی رسیده است به طوری 

که در منطقه و جهان حرف برای گفتن داریم.

بین الملل
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

 ۹0 درصد تجهیزات شرکت پاالیش نفت
 بومی شده است

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همزمان با سالروز ورود رهبر کبیر انقالب به ایران، در مراسم 
بزرگداشت این روز که در محل یادمان شهدای عزیز دوران دفاع مقدس این شرکت برگزار شد، گفت: 
خوشبختانه پس از فراز و نشــیب های فراوان در طول این سال ها، از یک کشور وابسته به استکبار 
تبدیل به یک کشور مستقل شــده ایم، به طوری که ۹۰ درصد تجهیزات به ویژه تجهیزات حیاتی در 
پاالیشگاه اصفهان، بومی سازی شده است. محسن قدیری اظهار داشت: در این سال ها افزایش 
ظرفیت خوراک و کیفیت محصوالت با تالش و حمیت و هم افزایی حاصل شده است و با افتخار می 
گوییم که در حال حاضر بیش از ۳۲ نوع محصول در شرکت پاالیش نفت اصفهان تولید می شود.وی 
تفکر شیعی، بسیجی و ایثارگری را عامل پیشرفت کشور دانست و افزود: تحریم ها و بی عدالتی ها 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران نه تنها نتوانسته آسیبی به توانمندی متخصصان ما وارد کند، بلکه 

موجب پیشرفت بیش از پیش کشور شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه حتی یک فرد خارجی در سازمان ها حضور ندارد 
و وابستگی به غرب یک آرزوی تحقق نیافتنی خواهد ماند، تاکید کرد: با پیروی از فرمایشات مقام 
معظم رهبری توانسته ایم در جهت جلوگیری از خام فروشی گام برداریم و در این سال ها کارهای 

عظیمی در جهت خودکفایی انجام دهیم.
 

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان خبر داد:

تعدیل نرخ مالیات تولیدکنندگان
 مدیــرکل امور مالیاتــی اصفهان گفت: در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ مانند امســال نــرخ مالیات 
تولیدکنندگان تعدیل شده است و امیدواریم  حمایتی که از لحاظ مالی به واحد های تولیدی می شود 
و یکی از دغدغه های اصلی دولت اســت، به افزایش درآمد ها و ایجاد ارزش افزوده کمک کند.به 
گفته عباس مزیکی، افزایش رضایت مندی مؤدیــان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی از اقدامات 
مهم امور مالیاتی اصفهان است.مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفت: در اولین فرصت تالش کردیم 
به واحد های تولیدی به لحاظ تامین نقدینگی و اســتردادی که بر اساس قانون موجب رفع موانع 
تولید خواهد شد، رسیدگی کنیم و در این راستا جهت تسریع در امور، کارگروه ویژه ای تشکیل شده 
اســت و با توجه به این که صادرات در تامین ارز کشــور نقش مهمی دارد، نگرانی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان برطرف خواهد شد. امسال تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصد اظهارنامه ها بر اساس خوداظهاری 

پذیرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

اختصاص قیر رایگان؛ تسهیل کننده نوسازی جاده  ها
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی برای تامین قیر رایگان، اظهار کرد: قیر رایگان باید به ســازمان دهیاری ها و شهرداری ها، 
بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی اختصاص یابد که به تناســب و طبق اختیاراتی که این ادارات 
و سازمان ها دارند از این سهمیه قیر به بهترین شکل در جاده ســازی و نوسازی راه های روستایی 
بهره می برند.رحمت ا... فیروزی افزود: راه های مواصالتی شهرهای مختلف نیاز به نوسازی دارد و 
امسال طبق روال قبل کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند تا قیر رایگان طبق نیاز 
به ادارات و سازمان های مختلف اختصاص یابد.این عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: در کل 
برخی جاده های کشور نزدیک به ۲۰ یا ۳۰ سال است که آسفالت نشده اند و نیاز زیادی به آسفالت 
و نوسازی دارند. اختصاص قیر رایگان به اداره راه و شهرســازی می تواند در ترمیم جاده ها نقش 

اساسی ایفا کند.

رییس شرکت شهرک های صنعتی استان:

صنایع هایتک در اصفهان ایجاد می شود

رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به اینکه شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با توجه به استقبال 
ســرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای کوچک و متوسط، در سال جاری 
برنامه ایجاد و توسعه فاز عملیاتی را به میزان ۱۲۶۹ هکتار برنامه ریزی 
کرد، اظهار کرد: این عدد برابر کل توسعه فاز عملیاتی شهرک های صنعتی 
سایر استان هاست.محمدجواد بگی افزود: طی سال گذشته و امسال 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان رکورد واگذاری زمین را از نظر تعداد 
و مساحت در استان و کشــور شکســت، همچنین با ایجاد ۱۰ شهرک، 
بیشترین تعداد ایجاد شــهرک را در سطح کشور داشت.رییس شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان اصفهان با معرفی شهرک ها و ناحیه های 
صنعتی جدید در اصفهان، گفت: ایجاد شــهرک صنعتی ســه کاشــان 
به مســاحت ۱۵۱ هکتار برای صنایع هایتک، ناحیه تخصصی ماهیان 
زینتی به مساحت ۴۹ هکتار با پیشرفت ۷۰ درصدی زیرساخت های آن 
به منظور خروج تولیدکنندگان ماهان زینتی از شهر کاشان به لحاظ مسائل 
بهداشتی و زیستی محیطی، ناحیه صنعتی لنجان به مساحت ۲۶ هکتار، 
ناحیه صنعتی زنده رود در لنجان به مساحت ۲۶ هکتار، ناحیه صنعتی 
جندق در خور و بیابانک برای صنایع کانی غیرفلزی به مساحت ۳۰ هکتار، 
ناحیه صنعتی پادنا در سمیرم به مساحت ۱۶ هکتار برای صنایع تبدیلی و 

تکمیلی سیب و ... است.وی در پاسخ به اینکه توسعه شهرک های جدید 
با مشکل کم آبی اصفهان در تناقض است، اظهار کرد: شهرک های جدید 
بر سه مبنا ایجاد می شود، نخست شهرک های صنعتی جدید به سمت 
خرید پســاب شــهرهای مجاور می روند.بگی اضافه کرد: در محور دوم 
تا امروز ۶۱۶ لیتر تفاهم نامه اجرای شــبکه پساب درون شهری و ایجاد 
سیستم تصفیه خانه و استحصال را برای ۱۲ شهر امضا کردیم که این میزان 
سرمایه گذاری به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ ساله انجام 
می شــود.وی گفت: با این اقدام می توان استفاده از آب های سطحی و 
زیرزمینی را به حداقل برسانیم و دوم اینکه می توانیم معضل جمع آوری 
پساب شهرها را برطرف کنیم.رییس شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با تاکید بر استفاده از صنایع آب و سنگین و انرژی بر را در استان 
محدود کرده ایم، گفت: باید به ســمت صنایع هایتک کم انرژی برویم، 
چراکه در اصفهان با محدودیت منابع آبی مواجه ایم و نه تنها هوایی برای 
تنفس نداریم، از سوی دیگر با فرونشست مواجه هستیم.وی با بیان اینکه 
سیاست ما به عنوان متولی ایجاد زیرساخت حرکت به سمت صنایع پاک 
 و هایتک است، تصریح کرد: به جرأت سهم آالیندگی ۷۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی با ۶۵۰۰ واحد صنعتی، به انــدازه یکی از واحدهای صنعتی ملی 
استان نیست، همچنین حجم اشتغال مستقیم این صنایع باالی ۱۵۰ 

هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم آن ۵۰۰ هزار نفر است.
بگی، به ســومین سیاســت این شــرکت اشــاره کرد و افزود: یکی از 
سیاست های استان ایجاد شهرک های صنعتی برای ایجاد زنجیره ارزش 

براساس مزیت و منابع طبیعی و محلی استان است.
وی همچنین با بیان اینکه به دنبال توســعه شهرک ها و نواحی صنعتی 
در استان هستیم، اظهار کرد: توسعه شهرک صنعتی هرند برای صنایع 
نساجی و غذایی، توســعه شــهرک صنعتی کوهپایه به مساحت ۳۰۰ 
هکتار، ناحیه صنعتی جمبزه دهاقان به مساحت ۷۰ هکتار برای صنایع 
پایین دستی فوالد، ناحیه صنعتی ابوزیدآباد آران و بیدگل برای صنایع غیر 
نساجی به مساحت ۳۰ هکتار، ایجاد شهرک تخصصی فرآوری عناصر 
معدنی و غیرفلزی دریاچه نمک قم، ایجاد نخستین شهرک تخصصی 
شیمی پارک در شــهرضا با طراحی ۱۷ واحد باالدستی و پنج هزار واحد 
زیردستی، واحد شیمی پارک ۲۰۰ هکتاری برخوار در همجواری کنارگذر 
شرق، ناحیه تخصصی پوشاک به مساحت ۴۰ هکتار شهرستان برخوار در 
کنار کمشچه، ایجاد اولین ناحیه تخصصی رمز ارز در کنار شهرک تخصصی 
رمزارز، شهرک تخصصی عناصر راهبردی )مربوط به صنایع هایتک( در 

نایین به مساحت ۲۰۰ هکتار و ... ازجمله این نواحی است.
رییس شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر ۱۱۳۰ هکتار در قالب ۱۵ شهرک را در استان اصفهان در دستور کار 
قرار داده ایم که ۶ شهرک مصوبات اجرایی خود را گرفته و ۹ شهرک دیگر 
در دست اقدام است.وی درباره محدودیت های تامین گاز و برق صنایع و 
به خصوص شهرک های صنعتی، اظهار کرد: باید توجه داشت که مشکل گاز 
کشور ریشه ای و غیرقابل حل نیست و به دلیل تحریم ها، توسعه برداشت 
از میادین گازی کشور فعال متوقف است و میزان گاز برداشتی ایران نسبت 
به کشورهای دیگر بسیار کمتر است.بگی افزود: بارگذاری های جدید با 
توجه به اینکه استعالم ها و مجوزها برای ایجاد صنایع داده شده که امکان 
تامین گاز آنها وجود دارد، اما اکنون به دلیل محدود شــدن برداشــت از 
میادین گازی این مشکل ایجاد شده است.وی با بیان اینکه بزرگ ترین 
اشتباه کشور ایجاد شبکه مویرگی گازرسانی برای مصارف خانگی است، 
گفت: هزینه ای که برای گازرسانی به دورافتاده ترین شهرها کرده بودیم 
را باید بر روی تولیــد برق از انرژی های تجدیدپذیــر می کردیم تا امروز 
در اصفهان مصرف گاز افزایش نیابد تا به دنبال آن شــاهد آلودگی هوا و 
مشکل تامین گاز صنایع باشیم.رییس شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان ادامه داد: باید با سیاست گذاری درست مردم را تشویق به ایجاد 
و سرمایه گذاری در نیروگاه های مقیاس کوچک برای توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر کنیم.

رییس گروه حفاظت از منابع آب های زیرزمینی 
ســازمان آب منطقه ای اصفهان گفــت: ۱۵ هزار 
پروانه بهره برداری چاه های کشــاورزی استان از 
ســال ۹۵ تاکنون اصالح و تعدیل شد که کاهش 
برداشــت ۹۰۰ میلیون مترمکعــب آب منابع زیر 

زمینی را در پی داشت.
مینا بگی اظهار داشــت: بر اســاس مــاده ۳۵ 
قانون برنامه ششم توســعه کشور، دستگاه های 
دولتی ملزم هستند که با صرفه جویی ۱۱ میلیارد 
مترمکعب  کســری مخزن آب های زیرزمینی را 

تامین کنند.
وی افــزود : به دنبال افت آب هــای زیرزمینی و 
کسری مخزن آبخوان ها، وزارت نیرو از سال ۸۴ 
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را 
مطرح کرد که به علت نبود حمایت بین دستگاهی 
و تامین نشــدن اعتبارات الزم نتیجــه مطلوبی 

نداشت.
وی بیان داشت: ســال ۹۹ بار دیگر شورای عالی 
آب اجرای این طرح را دســتور کار قــرارداد و در 
قالب ۱۵ پروژه تعریف کرد و تکالیف دستگاه های 
مختلف ازجمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن 
و تجارت دیده شد و بر این اساس تعداد زیادی 
کنتــور به منظور کنترل آب هــای زیرزمینی روی 

چاه های مجاز نصب شــد.وی گفــت: همچنین 
از ســال ۸۷ تا ۹۵ حدود  ۳ هــزار و ۸۹۶ کنتور 
هوشمند آب و برق روی چاه های مجاز و  درسال 
۹۶ تاکنون ۲ هزار و ۷۰۵ کنتور حجمی هوشــمند 

الکترومغناطیس در استان اصفهان نصب شد.
بگی، برخورد بــا متخلفان و جمــع آوری موتور 
چاه های غیرمجاز و ممانعت از برداشت  بی رویه 
آب را از مهم ترین پروژه های طرح تعادل بخشی 
خواند و گفــت: این اقــدام باهدف رســیدن به 
آب قابل برنامه ریــزی برای تمــام محدوده های 
مطالعاتــی منابع و مصارف آب هــای زیرزمینی 
است.وی با اشــاره به اینکه طی۱۶ سال گذشته 
بالغ بر هفت هزار و ۶۰۰ چــاه غیرمجاز مهروموم 
و مسدود شده اســت، ادامه داد: در همین راستا 
۲۲۲.۳میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی  

دراستان اصفهان صرفه جویی شد.
رییس گــروه حفاظــت از منابــع آب زیرزمینی 
ســازمان آب منطقه ای اصفهان گفت: تشــکیل 
۱۰۰ گروه گشــت و بازرسی در راســتای نظارت و 
کنترل منابــع آب زیرزمینی و اصــالح و تعدیل 
پروانه های بهره برداری و صرفه جویی باالی ۸۰۰ 
میلیون مترمکعــب آب  از دیگر اقدامات صورت 

گرفته است.
 وی گفت: حداقل ۳۵ درصد برداشت آب در حوزه 
کشاورزی در قالب اجرای طرح تعادل بخشی باید 
شکل بگیرد که این اقدام با رفتن به سمت کشت 
گلخانه ای و اصالح الگوی کشت و مکانیزه  کردن 

روش های آبیاری امکان پذیر است.
وی تصریــح کــرد: خریــد و انســداد چاه های 
کشــاورزی، جایگزینــی پســاب بــا چاه های 
کشاورزی در دشــت های ممنوعه، تهیه و نصب 
کنتورهــای حجمــی و هوشــمند روی چاه ها، 
اجــرای پروژه هــای تغذیه مصنوعــی، پخش 
سیالب و مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری 
از پروژه هایــی اســت که به طــور مســتقیم به 

ذخیره سازی آب در آبخوان ها منجر می شود.
حدود ۴۳ هزار حلقه چاه مجاز و بیش از ۱۰ هزار 

چاه غیرمجاز در استان اصفهان وجود دارد.

رییس گروه حفاظت از منابع آب های زیرزمینی آب منطقه ای استان:

 1۵ هزار پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی اصفهان
 طی پنج سال اخیر اصالح و تعدیل شد

خبر روز

 اصفهانی ها چقدر از خرید اینترنتی کاالهای اساسی
 استقبال کردند؟

دولت ســیزدهم به منظور جلوگیری از صف های طوالنی دریافت کاالی اساســی و پیشگیری از 
فروش کاال با قیمت باالتر اقدام به راه اندازی سامانه ای به منظور عرضه مستقیم کاال در منازل کرد.

از آغاز توزیع کاالهای اساســی از طریق 
اپلیکیشن بازارگام خرید از این سامانه 
از طریق گوشــی همراه و ورود کد ملی 
با نرخ مصوب برای شــهروندان انجام 
می شود و کاربران تنها قیمت نهایی کاال را 
می پردازند و هزینه ای دیگری پرداخت 
نمی کنند.ایجــاد شــبکه ارتباطی میان 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان که به 
حذف دالالن از چرخه فعالیت اقتصادی 
منجر خواهد شد و این موضوع عالوه بر 
تامین کاال توسط مصرف کننده باقیمت واقعی، ســود تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.هر فرد 
در خانواده می تواند با ثبت کد ملی خود در سامانه نسبت به سفارش دو رقم کاال شامل برنج و مرغ 
اقدام کند که البته براساس برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی اقالم دیگر نیز به لیست بازارگام 
برای ارائه به خریداران اضافه خواهد شد.در کنار کاالهای اساسی ۱۰۰درصد محصوالت کشاورزی که 
در خود استان تولید می شود نیز در لیست محصوالت عرضه شده اپلیکیشن بازار گام قرار خواهند 
گرفت.برای ورود به سامانه بازارگام و خرید از طریق این سامانه شهروندان می توانند اپلیکیشن 
بازرگام را در برنامه بازار جســت وجو و روی گوشی های هوشــمند نصب و یا از طریق درگاه های 
اینترنتی آن را دریافت و خرید خود را انجام دهند.این اپلیکیشن سامانه هوشمند است و از  طریق 
هوش مصنوعی فرآیند خرید کاربران را رصد و با توجه به ادرس و کدپستی افراد موضوع پیگیری 
می شود. سخنگوی تنظیم بازار استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت سامانه بازرگام اظهار 
کرد: سازمان تعاون روســتایی با رویکرد جدید و با بهره گیری از اســتارت اپ های مختلف دنبال 
هوشمندسازی تولید و عرضه محصوالت کشاورزی اســت، متقاضیان می توانند از طریق سایت 
یا اپلیکشین بازارگام  نسبت به ثبت ســفارش اینترنتی کاالها با نرخ مصوب اقدام کنند. بازارگام 
در حال توزیع برنج، روغن، تخم مرغ و مرغ منجمد و چند کاالی دیگر با قیمت مصوب شــده به 

دست مشتریان است.
حسین ایراندوســت افزود: اکنون امکان ثبت ســفارش برای خرید کاالهای اساسی  در سامانه 
بازارگام  برای عرضه اینترنتی موجود اســت. با راه اندازی سامانه توزیع اینترنتی کاال دیگر قیمت 
اضافی از کسی دریافت نمی شود،  کاالهای توزیعی این طرح با نرخ مصوب درب منزل به دست 
شهروندان خواهد رسید.وی در رابطه با اســتقبال مردمی بیان کرد:  ما از استقبال مردم فعال آمار 
دقیقی در دست نداریم؛ اما هر کسی که مایل بود می تواند خرید انجام دهد و از محصوالت استفاده 
کند، همچنین اپلیکیشن عمو کاال )عمو سبزی فروش سابق( هم به تازگی برنج تایلندی و هندی 
را با قیمت مصوب شده را توزیع خواهد کرد.ایراندوست ادامه داد: اما فعال سایت بازارگام مشهور 
ترین سایت فروش کاالهای اساسی با قیمت تنظیم بازار است که بیشتر اقالم را موجود دارد، شما 
می توانید از فروش اینترنتی به راحتی سفارش دهید و از کاالی خود استفاده کنید، هر شخصی که 
کاالیی را خریداری می کند یک روز پس از ســفارش الی ۷۲ ساعت پس از خرید به دستش می 
رسد.وی متذکر شد: استقبال مردم از فروش اینترنتی به اطالعات شان نسبت به این اپلیکیشن 
بازمی گردند و چون که در رسانه ها بیشتر تبلیغ بازارگام شده است، استقبال نسبتا هم انجام شده 
و تا کنون اینگونه نبوده که کاالیی به دست فردی نرســد یابرای خرید کاال دچار دشواری شود. اما 
در واقعیت خیلی از افراد جامعه با این شبکه اینترنتی هنوز ارتباط برقرار نکردند به خصوص افراد 

میانسال که گاهی با اینترنت هم ارتباط ندارند.

کافه اقتصاد

سوال روز

پخت غذا با گوشت 
تمساح در یک 

رستوران تایلندی!
 بــا افزایــش قیمت گوشــت 
خــوک در تایلنــد، رســتوران 
هــای ایــن کشــور بــه خرید 
گوشــت کروکودیل روی آورده 
انــد و از این گوشــت در پخت 
غذاهای شان استفاده می کنند.

وز عکس ر

سهولت دریافت وام 
ساخت زمین مسکونی 

برای خود مالکین اصفهانی
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در خصوص زمان آغاز 
و پایان ثبت نام در طرح تسهیالت خودمالکین 
اظهار کرد: تســهیالت خودمالکی از نیمه دوم 
دی ماه در استان اصفهان آغاز شده و تا اطالع 
ثانوی ادامه دارد. مردم عزیز استان اصفهان در 
همه شهرهای استان که دارای زمین بوده و برای 
آن پروانه ساختمانی اخذ کرده اند، می توانند با 
مراجعه به سامانه saman.mrud.ir و ثبت نام 
در این سامانه از تسهیالت مقرر در طرح نهضت 
ملی مسکن )کالنشــهر اصفهان ۴۰۰ میلیون 
تومان، سایر شهر های استان ۳۰۰ میلیون تومان 
و روستا ها ۲۵۰ میلیون تومان( برخوردار شوند.

امیر زاغیان  با بیان اینکه این تسهیالت با شرایط 
آسان ارائه می شود اذعان داشت: خودمالکین 
جهت اخذ تسهیالت ساخت نیازی به سپرده 
گذاری و یا خرید اوراق ندارند و دوران مشارکت 
و بازپرداخت آن نیز ۲۰ ســاله است همچنین 
پرداخت اقساط در صورت درخواست متقاضی 
پلکانی می شود.معاون مســکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هر خود مالک، می تواند برای احداث 
تعداد واحد های در دست ساخت، وام دریافت 
کند، اما فقط یک واحد آن را می تواند به نام خود 
ثبت کند،  گفت: خودمالکین می توانند به ازای 
هر واحد به طور مجزا تســهیالت دریافت و در 
مرحله فروش اقساطی افراد مورد نظر را برای 
دریافت کارت اقســاط و انجام قسط بندی به 
بانک عامل معرفی کنند.وی بیان داشت: این 
تسهیالت ۱۸ درصد بوده و ضمانت نامه پرداخت 
تسهیالت براساس ضوابط و مقررات بانک های 
عامل از آنان اخذ می شود.  زاغیان خاطرنشان 
کرد: برای تســهیالت ســاخت خارج از بافت 
فرسوده )خودمالکین( همه سازندگان حقیقی 
و حقوقی می توانند از تسهیالت مذکور استفاده 
کنند، لذا متقاضیان خارج از بافت فرســوده، 
جهت ثبت نام مــی توانند با ورود به ســامانه 
ثمن، تسهیالت ساخت از بخش )خاج از بافت 

فرسوده( را انتخاب و اقدام به ثبت نام کنند.
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دهه فجر بهترین زمان برای ادای جهاد تبیین است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بر ضرورت تبیین دستاوردهای 
انقاب اســامی در دهه فجر تاکید کرد و گفت: جهاد تبیین از تکالیف سیاسی و شرعی است که 

ولی فقیه آن را مشــخص کرده و دهه 
فجر بهترین زمــان بــرای ادای جهاد 

تبیین است.
حجت االسام و المسلمین محمدعلی 
نکونــام در ویــژه برنامه گرامیداشــت 
سالروز ورود تاریخی امام خمینی)ره( 
به میهن، با تبریک آغاز فرارسیدن دهه 
فجر اظهار داشت: برای ادای جهاد باید 
حقایق قبل و بعد از انقاب به درســتی 
تبیین شــود تا از تحریف های دشمن 
در امان بود.وی تصریح کــرد: با تبیین 
درســت حقایق قبل و بعــد از انقاب 

اسامی می توان نسل های جوان را به خوبی از این شرایط آگاه کرد تا گرفتار تحریف های دشمن 
نشوند.

نکونام با بیان اینکه دشمن با تمام قوا درصدد تحریف افکار نسل جوان است، افزود: نسل جوان 
نباید اسیر تحرکات دشمن در فضای مجازی شود چرا که دشــمن درصدد است تا افکار عمومی 
را قتل عام کند.امام جمعه شهرکرد ادامه داد: دشــمن همواره القا می کند که انقاب نه تنها کاری 
برای مردم نکرده است بلکه شرایط را بر آنها سخت کرده که این تحریف ها نه تنها از سوی بیگانگان 
بلکه از سوی برخی عوامل در داخل که نگاه به بیرون دارند و هیچگاه نگاه به ارزش های اسامی 

نداشتند، نیز دنبال می شود.
نکونام به مقایسه شــرایط قبل و بعد از انقاب اســامی پرداخت و گفت: موقعیت اقتصادی و 
فرهنگی این دوران ها قابل مقایسه با یکدیگر نیست چرا که قبل از انقاب شرایط سخت اقتصادی 

و معیشتی بر زندگی آنها حاکم بود و از نظر فرهنگی نیز شرایط ذلت آور بود.
وی تصریح کرد: قبل از انقاب اسامی شرایط ســخت و خفقان آور بود و حکومت اجازه نمی داد 
مردم در سرنوشت خود سهیم باشند؛ اما وضع اقتصادی بعد از انقاب به مراتب بسیار بهتر از قبل 
انقاب شده است.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در قبل از انقاب اسامی 
برای انسان ها کرامت و عزت وجود نداشت و خودباوری را از مردم گرفته بودند، اظهار داشت: این 
در حالی اســت که انقاب اســامی به مردم روحیه خودباوری تزریق کرد و اکنون در بسیاری از 

عرصه ها ایران در جایگاه برتر بین المللی قرار دارد.
نکونام با بیان اینکه دشمنان در مقابل ایران اسامی به ذلت افتاده اند، یادآورد شد: نمونه این ذلت 
را می توان در مذاکرات اخیر مشاهده کرد به طوری که آمریکا در این مذاکرات به چه کنم چه کنم 

افتاده است و می خواهد ملتمسانه وارد مذاکرت شود.
وی با بیان اینکه حفظ عزت و اســتقال کشــور نیاز به مجاهدت و تحمل سختی ها دارد، افزود: 
بدون سختی نمی توان به اوج رسید از همین رو باید در مســیر تعالی انقاب اسامی جهادگونه 
مقاومت کرد.امام جمعه شــهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ارتحال عالم ربانی 
آیت ا... صافی گلپایگانی خاطرنشــان کرد: این مرجع بصیر و فقیه ربانی نقش مهمی در انقاب 

اسامی ایفا کرد.
نکونام همچنین خداوند را به پاس بارش نزوالت آسمانی شــکر کرد و گفت: امسال دهه فجر با 
بارش برف همراه شد که نشــانه این اســت که نباید از رحمت الهی ناامید شد و اقامه نماز بارش 

اثرگذار بوده است.

از بحران آبی تا افزایش تولید آبزیان؛

واقعیت چیست؟

در سال های اخیر، خشکسالی و بحران آب  حدیث زاهدی
مشکات زیادی را در اقصی نقاط کشور به بار 
آورده است. این بحران متوجه یک یا دو استان نشده و  اکثر استان های 
کشــور با مصائب بی آبی دســت و پنجه نرم می کنند. در فات مرکزی، 
خشکی زاینده رود و در پی آن بحران بی آبی ســبب از دست رفتن کار و 
سرمایه کشاورزانی شده که سال ها از آن روزی می جستند؛ تقریبا شبیه 

آن چیزی که این روزها از خوزستان در تمام کشور شنیده می شود.
مســئوالن اســتانی چهارمحال و بختیاری هــم مدام از کمبــود آب و 
خشکسالی شکایت می کنند تا جایی که می گویند خشکسالی ها و نبود 
آب بر مزارع پرورش ماهی اثر گذاشته و  همراه  با خشک شدن چشمه ها، 
قنوات و کم آب شدن رودخانه ها، تولید در مزارع پرورش آبزیان نیز تحت 
تاثیر قرار گرفته اســت.چهارمحالی ها معتقدند؛ فعاالن حوزه پرورش 
آبزیان با مشکات متعددی  روبه رو شده اند و تنش آبی در این استان 

نسبت به بقیه استان ها شدت بسیاری دارد .
به تازگی محمد کریمی، مدیر شیات و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفته بــود: با توجه به خشکســالی های اخیر و بر اســاس 
پیش بینی ها، میزان تولید ماهی سردآبی در استان طی سال جاری ۱۰ 
تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. با این حال مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

اردل، از  آغاز به کار 3 ســایت پرورش ماهی خبر داده و گفته : با احداث 
3 سایت پرورش ماهی و انتقال مزارع بدون مجوز به سایت های مذکور 

جهت رفع مشکات موافقت شد!
طبق آمارها، چهارمحال و بختیاری با تولید ســاالنه بیش از ۲۲ هزار تن 
ماهی قزل آال  رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی کشور را طی  یک دهه 
اخیر  به خود اختصاص داده اســت. این در حالی است که معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رییس سازمان شــیات ایران سال گذشته در سفر به 
چهارمحال و بختیاری در آیین بهره برداری از  خط تولید خوراک میگو که 
با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت 
کشور برگزار شد، به قابلیت های این اســتان در آبزی پروری اشاره کرد و 
گفت: از مجموع ۱۷3 هزار تن ماهی سردآبی کشور، ۱3 درصد برابر ۲3 

هزار تن در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.
 نبــی ا... خون میرزایی بــا تاکید بــر بهره گیــری از ظرفیــت دریاچه
  پشــت ســد کارون ۴ در پرورش ماهی در قفس، اظهار داشــت: این
  دریاچه ظرفیت تولید ســاالنه ۴۰ هــزار تن ماهی در قفــس دارد این

 در حالی اســت که هم اینک یک هزار و ۲۰۰ تن ماهــی در این دریاچه 
پرورش داده می شود.

به گفته مدیر شیات و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، طی 

یک سال اخیر میزان پرورش ماهی در قفس استان در دریاچه کارون ۴ 
به ۲ هزار تن ماهی افزایش پیدا کند.  در خصوص کشاورزی این استان، 
چهارمحال و بختیاری با  کمتر از یک درصد وسعت کشور ،یک میلیون و۵۰۰ 
هزارتن تولیدات محصوالت کشاورزی را تولید می کند که این میزان سهم 
باالیی در صادرات، تامین امنیت غذایــی و تامین مایحتاج روزانه مردم 
دارد.۲۵درصد اشتغال استان مربوط به کشاورزی است به طوری که 3۴۲ 
هزار هکتار وسعت استان جنگل، یک میلیون و ۹3 هزار هکتار مرتع است 
و در حوزه کشاورزی ۶۷ هزار بهره بردار فعالیت دارند و یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن تولیدات محصوالت کشاورزی را تولید می کنند که ۹۴۰ تن از این 
میزان تولیدات زراعی است که هفت هزار میلیارد تومان کل ارزش تولیدات 

کشاورزی استان طی یک سال زراعی است.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که استان چهارمحال بختیاری در بخش 
دامپروری هم یکی از قطب های بزرگ کشور است که امسال توانسته رتبه 

اول تولید شیر در کشور را به دست آورد .
همچنین در ایجاد کارخانجات و صنایع گام های اساســی و استواری را 
برداشته اســت .حال باید دید چرا مدیران و مسئوالن استان با توجه به 
بیان آمارهای خوب و امیدوار کننده همچنان دم از بی آبی زده و به تنش 

و بحران در کشور دامن می زنند؟!

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تا پایان 
دی ماه امسال 3۰ هزار و ۲3۵ مترمربع از اراضی تحت مدیریت این اداره کل 
رفع تصرف شد، گفت: با اقدامات پیشگیرانه در ســال جاری کمترین تعداد 
پرونده های مربوط به تعارضات زیست محیطی در استان تشکیل شده است.

شهرام احمدی افزود: اراضی رفع تصرف شده در مناطق حفاظت شده تنگ صیاد 
در محدوده شهرستان بروجن، جنگلی هلن در محدوده شهرستان کیار و شیدا 
در شهرستان بن قرار دارند.وی گفت: تعارضات زیست محیطی در مناطق تحت 
مدیریت این اداره کل در استان همچون پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق 
حفاظت شده و آثار طبیعی ملی بیشتر به ایجاد شخم و شیار برای کشت دیم و 
یا ایجاد جاده کشاورزی، حفر کانال آب و ساخت اتاقک های کارگری محدود 
می شود و موارد ویا سازی و یا زمین خواری در این مناطق چندان دیده نشده 
است که با پیگیری های انجام شده و تعامل سازنده با مراجع قضایی عاوه بر 
آزادسازی مناطق تصرف شده، برخی تغییرات ایجاد شده در مناطق نیز به وضع 
سابق بازگشت داده شد.احمدی با تاکید بر لزوم اجرای اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از تعرض به اراضی زیســت محیطی و آموزش محیط بانان و جوامع 
محلی در این رابطه یادآور شد: با توجه به دستورالعمل قانونی برای مستندسازی 
اراضی ملی تاش می شــود مراحل مستندســازی محدوده تحت مدیریت 

حفاظت محیط زیست اســتان نیز به زودی به پایان برسد تا شرایط برای رفع 
تداخات اراضی به شیوه ای مناسب تر مهیا شود.وی در خصوص ارتقای سطح 
حفاظت فیزیکی از اراضی زیست محیطی استان نیز گفت: در حال حاضر ضریب 
محیط بان به مناطق تحت مدیریت این اداره کل از استاندارد جهانی بسیار فاصله 
دارد به گونه ای که بر اساس این اســتاندارد باید در هر هزار هکتار یک محیط بان 
فعال باشــد؛ اما این آمار در چهارمحال و بختیاری کمتر از نصف این اســتاندارد 
است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: اقداماتی برای افزایش 
تعداد محیط بانان صورت گرفته ولی  الزم است سازمان اداری و استخدامی کشور 

و همچنین سازمان برنامه وبودجه در این راستا حمایت بیشتری داشته باشند.

خبر روزرفع تصرف 30 هزار مترمربع از اراضی زیست محیطی چهارمحال و بختیاری

 امدادرسانی به 4۸0 خودروی گرفتار در برف 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل جمعیت هال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: با آغاز بارش ها در چهارمحال و بختیاری، 
نیروهای جمعیت هال احمر به ۴۸۰ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند.ایرج کیانی با اشاره 
به آغاز بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۲3 تیم عملیاتی جمعیت هال احمر 
استان به همراه ۲۲ دستگاه آمبوالنس و خودروی کمک دار به همراه تجهیزات کامل، در محورها به 

کار امدادرسانی مشغول بودند.
مدیرعامل جمعیت هال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین امدادرسانی ها در 
گردنه های برف گیر اســتان بودند، افزود: نیروهای جمعیت هال احمر به ۴۸۰ خودروی گرفتار در 
برف در قالب ۱۴۰۰ سرنشین خودرو امدادرسانی و همچنین نیروهای هال احمر ۴3 نفر را به مناطق 
امن راهنمایی کردند و 3۶ نفر را اسکان اضطراری دادند.وی خاطرنشان کرد: در امدادرسانی ها ۵۲ 

تخته پتو و ۹۷ بسته موادغذایی میان افراد گرفتار در برف توزیع شد.
 

آزادی 69 زندانی در چهارمحال و بختیاری 
همزمان با آغاز دهه فجر ۶۹ نفر از زندانیانی که مشــمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته بودند با 
بدرقه مقامات قضایی چهارمحال و بختیاری از بند حبس رها شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

در شهرکرد نیز رییس کل دادگستری، دادســتان، مدیر کل زندان های اســتان و اعضای شورای 
قضایی به همراه معاونان دادگســتری و جمعی از قضات دادســرا از بخش هــای مختلف زندان 
مرکزی شــهرکرد، اردوگاه و کانون اصاح و تربیت بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان به 
درخواست های ایشان رسیدگی کردند.در این بازدید آیین آزادسازی زندانیان نیز با حضور مقامات 
ارشد قضایی استان برگزار شد و تعداد ۶۹ زندانی که مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته بودند 
با بدرقه رییس کل دادگستری و سایر مقامات از بند حبس رها شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری و رییس شــورای قضایی استان در این مراسم با تجلیل 
از تاش های دلســوزانه مدیرکل و کارکنان زندان های اســتان در پیگیری مطالبات و مشــکات 
مددجویان زندان ها گفت: توجه به طرح پایش و غربالگری زندانیــان گامی مهم در جهت نیل به 

سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست. 
گفتنی است؛ در جریان بازدید اعضای شورای قضایی استان از زندان شهرکرد بند یک زندان مرکزی 
که با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال تجهیز و مرمت شــده بود، توســط رییس کل دادگستری 

استان افتتاح شد.
 

10 تعاونی در دهه فجر افتتاح می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: برای ایجــاد ۱۰ تعاونی  حدود ۵ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که برای ۶۹ نفر اشتغال زایی می کند.
محسن مولوی اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر در راستای اجرای طرح کمیته کارگری و کارفرمایی 
۱۰ تعاونی در حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع دستی مانند پرورش قارچ، سازه های 
گلخانه ای، خیاطی، قالیبافی و ... افتتاح خواهد شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری افزود: برای ایجاد این تعاونی ها حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده 
است که برای ۶۹ نفر اشتغال زایی می کند.مولوی بیان کرد: این تعاونی ها در شهرستان های فارسان، 
لردگان، شهرکرد، سامان و بروجن به بهره برداری می رسد.وی از برگزاری ۵۹ عنوان برنامه در ایام 
ا... دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: برنامه های شاخص از جمله ترویج نماز، دیدار با خانواده های 
شهدا، برپایی میز خدمت، تجلیل از مدافعان سامت، برپایی مسابقات ورزشی، توزیع بسته های 

حمایتی و ... نیز از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام ا... دهه فجر است.

اخبار

احداث بیمارستان ارتش 
شهرکرد در 4 طبقه 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی چهارمحال و بختیاری از 
ساخت بیمارستان ارتش شهرکرد در ۴ طبقه 
به همت قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی 

نیروی زمینی جمهوری اسامی خبر داد.
ارسان  خالدی فر در نشســت هم اندیشی 
با جنــاب ســرهنگ خلبان دکتــر رحمانی، 
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی 
نیروی زمینی جمهوری اسامی و امام جمعه 
و فرماندار شهرســتان کیار نیــز گفت: کادر 
درمان و نیروهــای نظامــی و انتظامی، هر 
دو به عنوان »ســرباز ســامت« و »سرباز 
امنیت« برای خدمت به مردم در کنار هم در 
تاش هســتند.وی ادامه داد: امروزه ارتش 
جمهوری اسامی ایران فراتر از وظیفه امنیت، 
در عرصه سامت و توسعه خدمات بهداشتی 
درمانی در مناطق محروم شهرستان کیار ورود 
پیدا کرده که صمیمانه قابل تقدیر و تشــکر 
است.خالدی فر تصریح کرد: تاکنون ارتش 
جمهوری اســامی با فرماندهی بــا تدبیر و 
مقتدر سرهنگ رحمانی توانسته خواسته های 
بسیاری را در مناطق محروم در زمینه ارتقای 
خدمات بهداشتی و درمانی برطرف کند و در 
توسعه، پیشــرفت و آبادانی در عرصه های 
مختلف خوش بدرخشــد.وی با بیان اینکه 
ساخت بیمارســتان ارتش جنب بیمارستان 
آیت ا... کاشانی)ره( شهرکرد، خدمت بسیار 
بزرگی برای کمک به بیمــاران چهارمحال و 
بختیاری است، گفت: به دنبال تعامل، مذاکره 
و هم فکری با سرهنگ خلبان ولی رحمانی، 
فرمانده قرارگاه  محرومیت زدایی و جهادی 
نیروی زمینی ارتش، ساختمان بیمارستان 
ارتش شــهرکرد که قــرار بود در یــک طبقه 
احداث  شود با مســاعدت ارتش جمهوری 
اســامی در ۴ طبقه ســاخته می شود. وی 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون عملیات اجرای 
این ساختمان با 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
همراه است.گفتنی است؛ برای احداث این 
بیمارســتان حدود 3۰ میلیارد تومان اعتبار 

پیش بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از  آغاز به کار 
3 سایت پرورش ماهی خبر داده و گفته : با احداث 
3 سایت پرورش ماهی و انتقال مزارع بدون مجوز به 

سایت های مذکور جهت رفع مشکالت موافقت شد

بام ایران

با مسئولان

مفاد آراء
11/46 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001561 مورخ 1400/10/19 آقای مهدی 
قربانی ريزی فرزند احمد نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 224/02 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/14 
م الف: 1261330 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

فقدان سند مالکیت
11/47 شماره نامه: 140085602015003920- 1400/11/10 نظر به اينکه 
خانم زهرا سعيدی فرزند محمد به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت 5598 سهم مشاع 
از 6598 ســهم يک قطعه زمين مزروعی پالک 25 فرعــی از 53- اصلی  واقع 
در  اشــيان لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 86 دفتر 33- امالک اين 
اداره ذيل شماره 4987 به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 180608 

صادر و تسليم گرديده  و معامله ديگری انجام نشــده و به علت جابجايی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملــک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. 
م الف: 1271713 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين 

شهر) لنجان (

آگهی تغییرات موسسه ممیز حساب برنا 
به شماره ثبت 6044 و شناسه ملی 14008906451 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین علیخانــی دهقی به شــماره ملی 
 1092046267 بــا پرداخــت 2399200000 ریال به صندوق مؤسســه 
سهم الشرکه خود را از 800000 ریال به 2400000000ریال افزایش داد. 
روناک امیری به شــماره ملی 3255319250 بــا پرداخت 599800000 
ریال به صندوق مؤسســه ســهم الشــرکه خــود را از 200000ریال به 
600000000 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از 1000000ریال 
به 3000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح می گردد. اسامی شرکا بعد از افزایش : حسین علیخانی دهقی 
1092046267 دارای مبلغ 2400000000ریال ســهم الشرکه و روناک 
 امیری 3255319250 دارای مبلغ 600000000 ریال ســهم الشــرکه .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )1271359(
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۷ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا
وزارت بهداشت وضعیت شهرستان های استان اصفهان در زمینه شــیوع کرونا را اعالم کرد.بر اساس 
این گزارش روند شیوع این بیماری در استان اصفهان رو به افزایش است به گونه ای که شهرستان های 
وضعیت آبی کرونا کاهش یافته و تنها شهرســتان های خور و بیابانک، برخوار و بویین میاندشت در 
وضعیت آبی و کم خطر کرونا قرار گرفته اند.همچنین شهرستان های اردستان، تیران، چادگان، آران و 
بیدگل، خوانسار، سمیرم، شهرضا، گلپایگان، لنجان، نطنز، اردستان، فریدن و فریدون شهر در استان 
اصفهان در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت شده اند.شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، شاهین 
شهر، فالورجان، نجف آباد، مبارکه و نایین نیز ازروز  گذشته  در وضعیت نارنجی و پرخطر کرونا ثبت شده 
است.شهرستان کاشان نیز همچنان در وضعیت قرمز پررنگ و بسیار پرخطر در زمینه شیوع کرونا قرار 

گرفته و آمار ها بیانگر شرایط رو به افزایش بیماری کرونا در استان است.
 

همایش مجازی »شکوه مادری« برگزار می شود
همایش مجازی مسئوالن واحد خواهران کانون های فرهنگی هنری مساجد با عنوان »شکوه مادری« 
و با موضوع »رابطه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بانوان با زندگی مشــترک و فرزندپروری« به 
میزبانی ستاد فهما در استان اصفهان برگزار می شود.در این همایش، مریم اردبیلی، پزشک، کارشناس 
مسائل زنان و خانواده و مشاور امور بانوان شهردار تهران و جالل ریزانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی و مشاور رییس ستاد فهما به ایراد سخنرانی می پردازند.عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به نشانی الکترونیکی formaloo.com/Conference، برای شرکت در این همایش 
ثبت نام کنند. گواهی پایان دوره نیز برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.این همایش از ساعت ۱۵ 
تا ۱۷ روز دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه به نشانی Isfahan.fahma.org/liveroom برگزار می شود.یادآور 
می شود، ۱۸ بهمن از طرف ستاد بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی با عنوان »انقالب اسالمی، تکریم 

مقام زن، تحکیم بنیان خانواده« نام گذاری شده است.
 

هم اندیشی مدیران موسسات قرآنی اصفهان برگزار می شود
نشست هم اندیشی مدیران موسسات و تشکل های قرآنی شهر اصفهان با موضوع تبادل نظر پیرامون 
برنامه های قرآنی و فرهنگی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.این نشست پنجشنبه، ۲۱ بهمن ماه 
ساعت ۹ در اتحادیه موسسات و تشــکل های قرآنی اصفهان به نشانی خیابان کاشانی، چهارسوق، 
کوچه روضاتیان برپا می شود.این نشست به منظور ارتقای امور تبیینی و توسعه فرهنگ قرآن و عترت 
با مالحظه مقتضیات و نیازهای روز جامعه با حضور هیئت مدیره اتحادیه، مدیران موسسات فرهنگی 
قرآن و عترت استان و فعاالن حوزه قرآن و عترت برگزار می شــود.برنامه های پیشنهادی با رویکرد 
نوآورانه، خالق و ابتکاری در حوزه های مختلف در تمامی عرصه های ارتباطی، رسانه ای و فرهنگی در دو 
فضای حقیقی و مجازی با توضیحات در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح، هزینه ها و گستره اجرای 
آن از مسئوالن موسسات جمع آوری می شــود، همچنین فعاالن قرآنی استان تا ۱۹ بهمن ماه مهلت 

دارند، طرح های خود را به شماره ۰۹۳۰۱۱۳۳۸۲۱ در واتساپ ارسال کنند.
 

برگزاری دوره آموزشی »در ستایش عشق«
انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه اصفهان، دوره مجازی آموزشی با عنوان »در ستایش 
عشــق« برگزار می کند.این دوره با تدریس دکتر عباس ذبیح زاده ، دکترای روان شناسی بالینی  در 
روزهای ۲۳ و ۳۰ بهمن و ۷ و ۱۴ اسفند از ساعت ۲۰ تا ۲۲ برپا می شود. »حتی اگر نباشی می آفرینمت: 
بازخوانی عشق از دریچه معماری ارتباطی مغز«، »درد دوســتی: قصه پاهای شکسته و قلب های 
شکسته«، »عشــق و اعتیاد: مواجهه های تجربی با یک اســتعاره ادبی« و »چرا عاشق می شویم؟ 

خوانشی فرگشتی از غریزه دگرخواهی« محور موضوعاتی است که در این دوره مطرح خواهد شد.

پدیده نامبارکی که رنگ می بازد؛

تالش برای کنترل مهاجرپذیری در مناطق حاشیه نشین اصفهان

»مهاجــرت« یکــی از ویژگــی هــای  نرگس طلوعی
دموگرافیکی و تحلیل جمعیت است که به 
نقل و انتقاالت و جابه جایی ســکونتی مردم از مکانی به مکان دیگر 
مربوط می شــود. این جابه جایی تحت تاثیر جاذبه ها و دافعه های 
نواحی مختلف صورت گرفته و در هر یک از مکان های مهاجر فرست 
و مهاجر پذیر آثار اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی ویژه ای را به وجود 

می آورد.
کالن شهر اصفهان طی دهه های گذشــته تحت تاثیر عدم تعادل در 
برنامه ریزی اقتصادی و تمرکز برنامه ریزی و تمرکز ســرمایه گذاری 
صنعتی با نقل و انتقاالت شدید جمعیتی روبه رو بوده است به طوری 
که تنها در فاصله سال های 6۵ تا ۷۵ بیش از ۵۹۱ هزار نفر  به این شهر 
وارد شده اند و این شهر به یکی از شــهرهای مهاجر پذیر کشور تبدیل 
شــده اســت.  مهاجران که عمدتا از طبقه های پایین دست جامعه 
به شــمار می روند، مناطق حاشیه ای شــهر را به عنوان محل سکونت 
خود انتخاب می کنند. افزایش جمعیت در مناطق حاشــیه ای که از 
کمترین امکانات شهروندی برخوردار هستند، چالش های بسیاری 
را برای مسئوالن استان و مدیران شــهری به وجود آورده است از این 
رو راهکارهای کنترل ورود مهاجران و ســکونت آنها در مناطق حاشیه 

ای در دســتور کار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در این باره 
گفت: با مهاجرت معکوس به شهرهای مهاجر فرست، مهاجر پذیری 
در مناطق حاشیه نشین و محروم اصفهان کنترل و محدود می شود.

مســعود مهدویان فر اظهار داشــت: با توجه به مناطق مهاجر فرستی 
همچون اســتان های مجاور یا برخی نقاط شــرقی و غربی اســتان، 
سعی شده است که مهاجرت کنترل شود.وی  بیان داشت: با توجه به 
طرح مهاجرت معکوس تالش می کنیم تا مهاجران را به سرزمین آبا 
و اجدادی خود روانه و مشوق هایی از جمله پرداخت وام  برای آنها در 

نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان تصریح 
کرد:  ازســوی دیگر حاشــیه نشــینی نیازمند اقدامات چنــد جانبه  
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، توســعه ای و زیر ســاختی، عمرانی، 
امنیتــی و انتظامی اســت که با شــکل گیــری قــرارگاه محرومیت 
زدایی ضمــن هماهنگی نهــاد هــای حاکمیتی، مدنــی و مردمی ، 
ســاماندهی این پدیده  انجام می گیرد.وی تصریــح کرد: همچنین 
مورد دیگر محدودســازی ساخت و ســاز و توسعه حاشــیه نشینی 

با همکاری اداره کل راه و شهرســازی، شــهرداری و جهاد کشاورزی 
اســت که از تغییرکاربری زمین های کشــاورزی  و امالک جلوگیری 
می شود تا  شــاهد توســعه این مناطق نباشــیم.مهدویان فر ادامه 
داد:  در اســتان اصفهان ۵۲ محله حاشــیه نشــین وســکونت گاه 
غیر رســمی وجود دارد کــه باید به این مناطق رســیدگی شــود  و با 
محرومیت زدایی، توانمند ســازی اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
 و بهبــود شــرایط زندگــی کاری کنیــم تا محالت حاشــیه نشــین

 گسترش نیابد.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان همچنین 
از اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه محلی حصه 
شــمالی  در این منطقه خبر داد وگفت: با مصوبه شــورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخــدر مقرر شــد ظرفیت کمپ های مــاده ۱6 جهت 
کارتن خواب ها و معتادان متجاهر بی خانمان با توســعه زیر ساخت 
ظرفیت افزایش پیدا کند.وی تاکید کرد : اگر به زیرســاخت ها توجه 
نشــود امکان بازگشــت کارتن خواب ها به شــرایط قبل وجود دارد، 
بنابراین ســاماندهی مراکز خرید، فروش ضایعات و پسماند خشک 
هم موضوعیت پیدا کرده اســت  که شــهرداری و دادگســتری برای 

ساماندهی این موضوع وارد عمل شدند.

 در استان اصفهان ۵۲ محله حاشیه نشین وسکونت 
گاه غیر رسمی وجود دارد که باید به این مناطق رسیدگی 
شود  و با محرومیت زدایی، توانمند سازی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و بهبود شرایط زندگی کاری کنیم تا 

محالت حاشیه نشین گسترش نیابد

خبرخوان جامعه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
همایش مجازی »یک قدم برای تاالب« به مناسبت 
گرامیداشت روز جهانی تاالب ها، اظهار کرد:  این روزها و 
ایام یادآور حماسه بی نظیری است که مرزها را درنوردید 
و امروز دنیا دوستدار انقالب اســالمی است. یکی از 
دستاوردهای انقالب، قانون اساسی کشور است و اصل 
پنجاهم قانون اساسی کشور ما، رویکرد مترقی برای 
حفاظت از محیط زیست انسانی و سایر ابعاد محیط 
زیستی دارد.عباس مقتدایی افزود: وقتی از تاالب ها 
صحبت می کنیم، از یک پهنه می گوییم که در پیرامون 

آن گیاهــان و آبزیان و نباتــات در مجاورت هم کمک 
می کنند تا انسان ها رشد و بالندگی داشته باشند. وی 
افزود: زمانی فکر می کردم تاالب گاوخونی که اطرافش 
کویر و شوری وجود دارد، مثال چشم است؛ چشم هم 
اگر دقیق نگاه کنید در یک پهنه شور قرارگرفته و عضو 
مهمی اســت. تاالب گاوخونی هم مانند چشــم باید 
مورد حفاظت و حراست قرار بگیرد، اما به دلیل برخی 
بی تدبیری ها، نه تنها از چشم منطقه حفاظت نکردیم، 
بلکه ضربه های کاری به آن وارد کردیم.وی با تاکید بر 
اینکه دست درازی های ما، قهر طبیعت و سیلی طبیعت 
را به همراه خواهد داشــت، گفت: طبیعت اگر ضربه 
خورد، در طول تاریخ مسیر را برمی گردد و همان ضربه را 
به ما برمی گرداند.مقتدایی، با بیان اینکه شرق اصفهان 
یک سرمایه عظیم است که برای متولیان هم ناشناخته 

مانده، گفت: در مجلس نهم تقالی زیادی کردیم تا برای 
نجات تاالب، اقداماتی انجام شود، اما به نتیجه مطلوب 
نرسیدیم. در مجلس یازدهم هم پیگیری ها را تا آخرین 
روز ادامه دادیم و مصوبــه الزم را گرفتیم، فرمانداران 
به عنوان سرپرســت تعیین شــدند و حاال در استان 
اصفهان اگرچه با کندی ولی روبه جلو درحرکت هستیم. 
امیدواریم بتوانیم مراقبت ها را در بخش محلی بیشتر 
کنیم، البته ســطح محلی برای نجات گاوخونی کافی 
نیست و الزم است در سطح ملی نیز نسبت به موضوع 

حساسیت ایجاد شود.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه یک خواسته دارم 
و آن اینکه اولویت حقابه زیســت محیطی در مســیر 
زاینده رود موردتوجه قرار بگیرد، افزود: باید بدانیم نیاز 

فوری تاالب گاوخونی، آب است.

نماینده اصفهان در مجلس:

چشم اصفهان، ضربه کاری خورده است

شهردار اصفهان 
داوطلب افتخاری 

هالل احمر شد
در آستانه دهه مبارک فجر پیروزی 
انقالب اسالمی مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان با شهردار اصفهان 
دیدار و گفت وگو کرد .دراین دیدار 
دکتر علی قاســم زاده، شــهردار 
اصفهان به عضویت افتخاری هالل 
احمــر درآمد و ملبــس به لباس 

داوطلبی هالل احمر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان:

انبار کاالهای قاچاق لو رفت 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کاالهای خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  
بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین گشت زنی 
در سطح شهر به یک دســتگاه خودروی سواری پژو و یک دســتگاه خودروی سمندکه حامل کاال 
بودند مشکوک شده و پس از تعقیب آنها مشــاهده کردند که خودروها وارد انباری درحاشیه شهر 

اصفهان شدند.
وی افزود: ماموران بالفاصله طی هماهنگی با مقام قضایی وارد انبار مذکور شده و در بازرسی از این 
مکان و همچنین از داخل خودروها ۲6 هزار و ۳۴۲ قلم انواع ابزار آالت صنعتی و ساختمانی، ۲ هزار 
و ۸۷۰ قلم انواع لوازم التحریر، ۲ هزار و ۴۰۰ قلم لوازم آشــپزخانه و ۲۴۸ قلم انواع لوازم آرایشی و 
بهداشتی را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، ارزش کاالهای مکشوفه را برابر 
اعالم کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه محموله های 
مذکور فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند این کاالها 
توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انتقال یافتند.این مقام انتظامی همچنین از 
پلمب انبار و توقیف ۲ خودروی سواری نیز خبر داد و گفت: در این رابطه رانندگان خودروها دستگیر 

و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
 

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر خبرداد:

کشف محموله جارو برقی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از کشــف محموله جاروبرقی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد 
ریال خبر داد.  سرهنگ علی صادقی بیان داشــت: ماموران انتظامی پاسگاه مورچه خورت حین 
گشت زنی در یکی از محورهای ارتباطی شهرستان شاهین شــهر به یک کامیون مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: این خودرو حامل ۱6۳ عدد جاروبرقی خارجی بود که راننده مدارک قانونی 
و گمرکی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین 
شهر با اشاره به دستگیری راننده خودرو در این رابطه ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناســان مربوطه ۵ میلیارد ریال اعالم شده است.ســرهنگ صادقی خاطر نشان کرد:نیروی 
انتظامی با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و 

هرگز اجازه جوالن و فعالیت به آنان نخواهد داد.
 

 فرمانده انتظامی شهرستان برخوار  اعالم کرد:

کشف 46 دستگاه ماينر غيرمجاز در»برخوار« 
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار  از کشف ۴6 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۱۲ 
میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ نعمت خلیلی بیان داشت: پس از دریافت خبری مبنی بر اینکه در 
یکی از کارگاه های شهرک صنعتی شهرستان برخوار  افرادی اقدام به راه اندازی و استفاده غیرمجاز 
از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال می کنند، بررســی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این 
فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل مورد نظر بازرســی شد که ۴6 
دستگاه ماینر قاچاق حین استخراج ارز دیجیتال کشف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار 
با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه و تحویل آنها به مراجع قضایی اظهار داشت: ارزش دستگاه 
های کشف شده توسط کارشناســان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ خلیلی در 
پایان خاطر نشان کرد: پلیس با هرگونه اخالل در روند اقتصادی کشــور طبق قانون برخورد جدی 
می کند و از شهروندان خواست درصورت مواجه شدن با موارد مشابه، از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ 

موضوع را گزارش کنند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

بیش از هزار و 600 طرح 
اداره بهزیستی اصفهان 
آماده بهره برداری شد

مدیر کل بهزیســتی اصفهان گفت: همزمان با 
دهه فجر انقالب اســالمی هــزار و 6۲۸ پروژه 
بهزیســتی با اعتباری افزون بــر ۲ هزار و ۳۳ 
میلیــارد ریال در این اســتان بــه بهره برداری 
می رســد.ولی ا...نصر افزود: ایــن طرح ها با 
مشــارکت بخش خصوصی و تعــدادی هم با 
اعتبارات دولتی به بهره برداری می رســد.وی 
بیان کــرد: تحویل ۱6۳ واحد مســکونی ویژه 
مددجویان، هفت مرکز مشاوره و روان شناختی، 
یک مرکــز غربالگری طــالق و مرکز خدمات 
پیشگیری و ارتقای سالمت زندگی ازجمله این 

پروژه هاست.
مدیرکل بهزیســتی اصفهان مرکز سالمندان 
و مرکز آمــوزش توان بخشــی معلوالن ذهنی 
و مرکــز اقامتــی میان مــدت ویژه بانــوان را 
از دیگــر پروژه های آماده بهره بــرداری در این 
منطقه  بیان کــرد و افزود: هــزار و ۴۵۰ واحد 
کارآفرینی و اشتغال زایی نیز توسط مددجویان 
و بخش خصوصی راه اندازی شــده اســت که 
افتتاح می شــود.وی با اشــاره بــه طرح های 
خودکفایی ســازمان بهزیســتی برای کاهش 
وابســتگی مددجویان گفت: تسهیالت بانکی 
برای این قشــر پیش بینی شــده کــه پس از 
فراگیری آموزش هــای الزم و اخذ مدرک، وام 
به آنان اختصــاص می یابد.نصر یادآور شــد: 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند از 
توان جویان برای مشاغل خود استفاده کنندو 
از تســهیالت بانکی و معافیت حــق بیمه فرد 
معلــول برخوردار شــوند.وی از فعال ســازی 
گروه هــای همیــاران ســالمت روان در دهه 
فجر خبرداد و اظهار داشت: خـدمات مشاوره 
ژنتیک، غربالگری بینایی و شـنوایی، مشاوره 
و غربال اضـطراب کودکان پیش از دبستانی در 
شهرستان های استان اصفهان در طول دهه فجر 
به صورت رایگان ارائه می شود.نصر بابیان اینکه 
۵۰ سری جهیزیه  و 6۰۰ ســبد معیشتی برای 
مددجویان بهزیستی آماده شده، خاطرنشان 
کرد: در این ایام این خدمات عام المنفعه در بین 

گروه های هدف توزیع خواهد شد.

فرماندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت احداث ساختمان مرکز سالمت در شهرک شهید کشوری
فرماندار اصفهان در جلسه ای که با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد حل مسائل و مشکالت حوزه سالمت شهرستان به ویژه بخش مرکزی 
را پیگیری کرد.محمدعلی احمدی با تاکید بر ارائه مطلوب خدمات درمانی و بهداشتی به شهروندان گفت: تامین نیازهای خدماتی مردم در حوزه درمان و سالمت 
وظیفه مسئوالن بوده و در این مسیر تمام تالش خود را خواهیم داشت.احمدی با اشاره به افزایش جمعیت شهرک شهید کشوری و ضرورت احداث ساختمان 
مرکز سالمت در این شهرک، اظهار داشت: در تالش هستیم با همت دانشگاه علوم پزشکی، عملیات اجرایی ساخت مرکز سالمت شهرک شهید کشوری همزمان 
با ایام ا... دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی آغاز شود.در این جلسه مقرر شد عملیات اجرایی ساخت بیمارستان بهارستان و همچنین پایگاه 
اورژانس شهید کشوری پیگیری و در اسرع وقت آغاز شود.گفتنی است؛ مجوز ساخت یک بیمارستان با ظرفیت ۲۵۰ تخت خواب بستری در شهر جدید بهارستان 
توسط وزارت بهداشت و درمان صادر شده و بر اساس تفاهم نامه انجام شده بین شرکت عمران شهر جدید بهارستان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار است 

این بیمارستان توسط شرکت عمران شهر بهارستان ساخته و توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجهیز شود.



فدراسیون پزشکی ورزشی هشدار داد: 

اعمال قانون متخلفان ورزش در آستانه پیک ششم کرونا
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در رابطه با نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده در راستای مقابله با کرونا در حوزه ورزش با توجه به تشدید شیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی با جدیت، نظارت و پیگیری نحوه فعالیت مشاغل ورزشی طبق گروه بندی صورت گرفته را دنبال 
می کند و در صورت گزارش هر گونه تخلفی ضمن ارائــه تذکر، برابر قانون برخورد خواهد کرد.غالمرضا نوروزی ادامه داد: با توجه به زنگ خطر اوج گیری ســویه 
امیکرون کرونا و با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، در کنار بازرسی هایی که همواره از اماکن و باشگاه های ورزشی به عمل می آید، بازرسی از اماکن و باشگاه 
های ورزشی با رویکرد اهمیت و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می شود. وی با تاکید بر اینکه نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فعالیت اماکن و باشگاه 
های ورزشی در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نحوه فعالیت باشگاه ها و اماکن ورزشی کشور مشخص 
شده و نظارت مستمر و هر چه دقیق تر بر تعطیلی باشگاه ها در شرایط قرمز و نارنجی کرونایی صورت خواهد گرفت و افسران کنترل سالمت فدراسیون پزشکی 

ورزشی در این رابطه نظارت های الزم را انجام می دهند و در صورت عدم رعایت پروتکل ها، با متخلفان برخورد خواهد شد.
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رقابت 50 میلیون یورویی پوما و نایکی بر سر »هالند«
دو شــرکت بزرگ نایکی و پوما رقابت شــدیدی بر ســر کفش بعدی ارلینگ هالند، ستاره بروسیا 
دورتموند، دارند.هالند طی چند سال اخیر به یکی از درخشان ترین بازیکنان فوتبال اروپا تبدیل شده 
و به نظر می رسد فقط باشگاه های بزرگ اروپایی نیستند که برای دستیابی به او تالش می کنند.این 
بازیکن 21 ساله مدت هاست که با نایکی قرارداد دارد و با این شرکت که یکی از بزرگ ترین مراکز تهیه 
لباس و لوازم ورزشی است، کار می کند.با این حال قرارداد او با این شرکت معروف در  ماه ژانویه به 
پایان رسیده و هنوز توافق جدیدی نیز صورت نگرفته است. همین موضوع شرکت های رقیب را امیدوار 
کرده که بتوانند او را به چهره اصلی شرکت خودشان تبدیل کنند.فوتبال آلمان خبر داده که نایکی و 
پوما هر دو آماده هستند تا پیشــنهادی در حدود 50 میلیون یورو برای پنج سال به این بازیکن ارائه 
دهند تا او در طول این مدت از محصوالت و البسه آنها استفاده کند. این دو برند بزرگ در حال حاضر با 
مینو رایوال، مدیربرنامه هالند، در حال مذاکره هستند.این ملی پوش نروژی اولین قراردادش با نایکی 
را در زمان حضور در آربی سالزبورگ بست. این قرارداد ارزشی در حدود یک میلیون یورو داشت؛ اما 
از آن زمان تا به حال شرایط او و جایگاهش در دنیای فوتبال تغییر کرده است.انتظار می رود که هالند 
خیلی تصمیمش در این باره را نهایی کرد و نایکی به واسطه رابطه قدیمی و طوالنی مدتی که با او دارد 
نسبت به حریفش ارحجیت دارد.با این حال روزنامه آلمانی بیلد مدعی شده که الف اینگ هالند، 
پدر این بازیکن، معموال بازی های دورتموند را در کنار بورن گولدن، مدیر پوما که اهل نروژ هم هست، 

تماشا می کند و این موضوع ممکن است نشانه تاثیرگذاری در روند تصمیم گیری پسرش باشد.
 

سرمربی PSG در آستانه اخراج؛ »زیدان« در راه پاریس
شرایط برای مائوریسیو پوچتینو خوب نیست و امکان اخراج زودهنگام او از پاری سن ژرمن وجود 
دارد.با وجود  جذب ســتاره های بزرگ و باکیفیت در فصل تابســتان، نتایج و سبک بازی پاری 
ســن ژرمن در فصل جدید انتظارات را برآورده نکرده و احتمال اخراج مائوریســیو پوچتینو روز به 
روز افزایش می یابد. نشریه لوپابریزین مدعی شد باشگاه پاری سن ژرمن در این بازار زمستانی 
تالش کرد تا این ســرمربی آرژانتینی را اخراج کند و البته در نهایت در رسیدن به هدف خود ناکام 
ماند.حذف این تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فرانسه در ضربات پنالتی مقابل نیس، 
باعث تضعیف موقعیت مائوریسیو پوچتینو شد و حاال اخبار همگی حاکی از احتمال قطع همکاری 

زودهنگام طرفین است.لئوناردو در فصل زمستان برای توافق با 
زین الدین زیدان وارد عمل شد؛ اما سرمربی سابق رئال مادرید 
تمایلی به رویارویی زودهنگام با این باشگاه در لیگ قهرمانان 
نداشته و به همین علت پیشنهاد پاری سن ژرمن را رد کرد. اما 
پروســه حضور زیدان در پاریس هنوز منتفی نشده و در واقع 

به فصل تابســتان موکول شده اســت. در واقع پوچتیو 
قدرت چندانی در باشگاه ندارد و عدم جدب تانگوی 
اندومبله، خواسته صریح ســرمربی آرژانتینی در 
ماه ژانویه نیز بر همین اساس بود.مدیران باشگاه 
تمایلی به برآورده کردن خواسته های پوچتینو 
نداشــتند و به همین دلیل بازیکن مورد نظر او 
جذب نشــد. البته حذف پاری سن ژرمن در 
جام حذفی به دست نیس موقعیت پوچتینو 
را در شرایط فعلی را تهدید نمی کند، اما باخت 
احتمالی به رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا 
می تواند منجر به اخراج این سرمربی از نیمکت 

پاریس شود.

نادال و سایر ستاره ها تنیس ایران را مطرح کردند؛

این من هستم؛ مشکات الزهرا صفی
گرنــد اســلم اســترالیا برای مشــکات 

مهری رنجبر 
الزهرا،حکم سرزمین عجایب برای آلیس 
را داشت. تورنمنتی بزرگ که  به قول مشــکات الزهرا تجربه عجیب و 
غریبی برایش بود.  اگر آلیس در ســرزمین عجایب با شخصیت های 
عجیبی روبه رو شد ، دختر تنیســور ایرانی چند روز با ستاره های تاپ 
تنیس دنیا زندگی کرد که در خواب هم نمی دید. اما رویایش خیلی زود 
رنگ واقعیت گرفت. هم درخشــید و هم الگویــش  رافائل نادال  را از 
نزدیک دید. اگر او با دقت به رفتار ، تمرین و مســابقه غول های تنیس 
دنیا توجه می کرد تا یاد بگیرد، اما خودش هم زیر ذره بین رسانه های 
دنیا بود.حرف های شــنیدنی دختر شــگفت انگیز تنیس ایران از این 

روزها را بخوانید:
حضور در گرند اسلم استرالیا به عنوان اولین دختر ایرانی چه حسی دارد؟

حس  خیلی خوبی دارد، برای خودم و جامعه تنیس ایران. این اتفاق 
برای اولین بار در تاریخ ایران رخ داد و حتی حضورم در جدول اصلی.من 
بازی اولم را بردم و رنکنیگم را در رنکینگ جهانی به رتبه زیر 70 رساندم 
که اتفاق بزرگی است. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و من در سه گرند 
اسلم دیگر شرکت کنم. کار بزرگی که درهای پیشرفت را به روی تنیس 

ایران باز می کند.
 یعنی رنکینگ جهانی ات به 50 می رسد؟

گرند اسلم استرالیا امتیاز باالیی دارد، به ویژه برد اول خیلی تاثیرگذار 
است. من رتبه 50 را مطمئن نیستم؛ اما می تواند این اتفاق بیفتد.

چطور به این موفقیت رسیدی؟
موفقیت من پروســه طوالنی داشت، من 7-8 ســال با برنامه ریزی 
روی تمرین، حتی خواب و خوراک ، تورنمنت ها و تمرینات بدنسازی و 
تنیسم  زحمت کشیدیم. اما از اول خانواده ورزشی داشتم و همه تنیس 
را دوست داشتیم و پیگیر مسابقات از شــبکه های مختلف تلویزیون 
بودیم. در 8 سالگی  دو هفته بعداز تماشای بازی های رافائل نادال در 
تلویزیون ، بازی تنیس را شروع  کردم و بعد قهرمان کشور شدم و آسیا 

و حاال در جهان مقام گرفتم.
اسپانسر داری؟

وقتی بازیکنی به این سطح می رسد، باید اسپانسرها حمایتش کنند، 
واقعا آمدن تا اینجا کار خیلی سختی برای خانواده ام بود، به ویژه برای 
حضورم در مسابقات. شاید اگر خانواده ام نمی توانستند من را حمایت 
کنند، من هم در مسابقات شــرکت نمی کردم و حاال هم به گرند اسلم 

نرفته بودم.
یعنی هزینه سفرها را خانواده ات می دادند؟

دقیقا خانواده ام برای حضور در مســابقات هزینه می کردند و حاال هم 
آکادمی تنیس آپ ویژن به من کمک کردند و کنار خانواده ام بودند؛ اما 

قسمت اعظم هزینه ها را خانواده ام متحمل می شد.
 معموال گرند اســلم ها جایزه زیادی دارد. می دانی  نفر اول گرند اسلم 

استرالیا چقدر جایزه گرفته است؟
طبق قوانین در گرنداسلم ها بازیکنان جوانان زیر 18 سال هیچ پاداش 
نقدی  ندارند، شاید اسپانسر پیدا کنند، اما خبری از پاداش نیست. زنان 

بزرگسال دو میلیون و خرده ای دالر جایزه می گیرند.
انگار مردان بیشتر جایزه می گیرند

نه خیلی. فکر می کنم یک میلیون دالر بیشــتر از زنان جایزه بگیرند و 
شاید هم برابر باشد.

بازی در گرند اسلم چطور تجربه ای بود؟
تجربه خیلی عجیبی بود. من به عنــوان بازیکن تنیس برای اولین بار 
این ســطح تنیس را از نزدیک می دیدم. چرا که همیشــه از سایت ها 
مســابقات و بازیکنان را دیده بودم، هیچ وقت باورم نمیشــد آنها را از 
نزدیک،تمرینات و مسابقات شان را ببینم و حتی با آنها عکس بگیرم. 
تجربه ، تجربه خیلــی بزرگی بود تا به اهدافم نزدیک تر شــوم و بدانم 
چطور تمرین کنم تا مثل آنها شوم . به هر حال برای هر تنیسوری حضور 

در گرند اسلم آرزوست.
حمایت ها از  شما در تنیس چطور است. حضورت در گرند اسلم پاداشی 

هم داشت؟
مسئوالن فدراســیون و کمیته ملی المپیک، وقتی دیدند من در نیمه 
راه گرند اســلم هســتم، پول بلیتم را دادند و از مــن حمایت کردند و 
پول تو جیبی دادند . اما قبل از آن فقط خانواده ام بود و من اسپانســر 
اصلی نداشــتم . البته این کمک  هم خوب بود و از من حمایت کردند. 
امیدوارم که ادامه پیدا کند؛ اما من برای حضور در گرند اسلم اسپانسر 
اصلی می خواهم ، چرا که بدون کمک نمی توانم  آن طور که باید در این 

رقبات ها شرکت کنم.
نادال تصویر تو را منتشــر کرده بود، همین طور بقیه ورزشکاران بزرگ 

دنیا،ظاهرا خیلی مورد توجه بودی؟
آنجا ورزشکارانی مثل مدیســون کیز ، رافائل نادال و پابلو بوستا که از 
ورزشکاران مطرح دنیا هســتند عکس من را منتشــر کردند و با من 
صحبت کردند، ســعی کردند از من حمایت کنند، کــه این اتفاق خیلی 
خوبی برایم بود. به هر حال اینکه من تنها مشکات نیستم و زیر پرچم 
تنیس ایران هســتم و در واقع آنها تنیس ایــران را مطرح کردند و این 

کمک بزرگی است.

خبر روز

یک بازیکن دیگر استقالل به جای »مظاهری« به فوالد می رود
در حالی که قرار بود رشــید مظاهری و آرش رضاوند به فوالد خوزســتان بروند و صالح حردانی 
استقاللی شود، مظاهری با فوالدی ها به توافق نرسید. درخواست های دروازه بان استقالل باعث 

شد تا جواد نکونام قید او را بزند و شهاب گردان با فوالد قرارداد امضا کند.
سه شنبه شب مذاکرات مفصلی بین مدیران اســتقالل و فوالد صورت گرفت و در نهایت تصمیم 
بر این شد که متین کریم زاده، بازیکن جوان اســتقالل به جای مظاهری به فوالد بپیوندد. به این 
ترتیب، کریم زاده و رضاوند راهی فوالد می شوند. حردانی، مدافع - هافبک ملی پوش فوالد نیز بر 
سر فسخ قرارداد با مسئوالن باشگاه فوالد به توافق رسید و اگر مشکلی پیش نیاید،  او با استقالل 
قرارداد امضا خواهد کرد.گفتنی اســت؛ رضاوند و کریم زاده به صورت قرضی به جمع شــاگردان 

نکونام می پیوندند.
 

به رهبر  ارکستر ایران اطمینان کنید! 
13 خرداد 1400 روزی که پس از وقفه ای 15 ماهه، مسابقات انتخابی جام جهانی از سرگرفته شده 
و ایران دیدارهای مرگ و زندگی اش را در منامه بحرین آغاز می کند. ایران از چهار مسابقه، فقط 6 
امتیاز کسب کرده؛ آن هم در گروهی که عراق و بحرین به ترتیب 11 و 9 امتیازی هستند و رقیب اصلی 
ایران محسوب می شوند. یک ملت کم امید و حتی هوادارانی که بارها کابوس حذف تلخ و ناباورانه 
ایران از دور دوم انتخابی جام جهانی را در ذهن ساخته اند. این تیم چهار دیدار نفسگیر و حساس 
خود در بحرین را پیروز شد تا بدون اما و اگر به عنوان صدرنشین به دورنهایی این رقابت ها صعود 
کند. با وجود اینکه اسکوچیچ از پس ماموریتی سخت برآمد همچنان اعتمادها در فضای هواداری 
ایران را به طور کامل برای هدایت تیم ملی در دورنهایی کســب نکرده بود؛ اما تیمش با وجود تمام 
حرف و حدیث ها بازی به بازی تیم تر شد و فوتبال ایران به پیروزی عادت کرد.ایران با پیروزی برابر 
عراق، سه بازی مانده به پایان تورنمنت صعود خود را قطعی کرد و در یک بازی تشریفاتی که برای 
حفظ صدرنشــینی بود به مصاف امارات رفت. با اعالم ترکیب ایران به سرعت انتقادهایی در مورد 
چینش این مربی شکل گرفت. امیدنورافکن در تصمیمی جالب در قلب خط دفاعی قرار داشت و 
زوج کنعانی زادگان شده بود و همین امر ســبب تعجب و حتی برخی انتقادات شد.تیم اسکوچیچ 
عالوه بر پیروزی برابر امارات، نمایش دفاعی مطلوبی نیز داشــت و درحالی که تیمش تقریبا یک 
نیمه را 10نفره بود، موفق به ثبت کلین شیت نیز شد. عالوه بر این ها نورافکن نیز عملکرد قابل قبولی 
داشت و نمرات بسیار خوبی از سایت های آنالیز دریافت کرد.امیرحسین خیرخواه عکسی از واکنش 
اسکوچیچ در یکی از صحنه ها ثبت کرده که او را در جایگاه یک رهبر ارکستر تداعی می کند. همانطور 
که تمام شاگردان باید به این رهبر و دستوراتش ایمان داشته باشند، بد نیست اگر تماشاگران نیز 

به تصمیمات او اعتماد کنند و از بردهای این تیم لذت ببرند.
 

رامین رضاییان رسما در قطر بدون تیم شد
رامین رضاییان بعد از درخشش در الشحانیه بود که راهی الدحیل شد.رامین 
تنها یک نیم فصل در الدحیل بازی کرد و باوجود قرارداد دو ساله با الدحیل 
به صورت قرضی راهی السیلیه شــد.این بازیکن ایرانی شروع خوبی در 
السیلیه داشت و همین باعث شــد تا قرارداد قرضی او با السیلیه تمدید 
شــود.قرار بود که رامین تا پایان فصل جاری در السیلیه بماند؛ اما عملکرد 
ناامید کننده تیم باعث شد تا باشگاه یک بازیکن ازبکستانی را جایگزین او کند.

فصل نقل و انتقاالت زمستانی در قطر به پایان  رسید. جدایی رامین از السیلیه 
قطعی شد و از طرف دیگر هم الدحیل هیچ بازیکنی را به فهرست خود اضافه 
نکرد و این نشــان می دهد که رضاییان نمی تواند برای تیم سابق خود هم به 

میدان برود و به این ترتیب او در قطر بدون تیم ماند.

مستطیل سبز

کاپیتان سابق تیم ملی هندبال:

از فرصت ها برای کسب 
مدال آسیا استفاده نکردیم

کاپیتان سابق تیم ملی هندبال در خصوص 
نتایج تیم ملی هندبال ایران در مســابقات 
قهرمانی مردان آســیا در عربســتان اظهار 
کــرد: اولیــن و مهم ترین هــدف تیم ملی 
کســب ســهمیه جهانی بود کــه بازیکنان 
موفق شــدند به آن دســت یابند. با توجه 
به اینکــه تعداد ســهمیه های آســیا برای 
مســابقات جهانی از 3 به 5 تیــم افزایش 
یافته بــود و از طرف دیگر ژاپــن هم در این 
مسابقات حضور نداشــت، شانس ما برای 
 کســب ســهمیه در این مســابقات خیلی 

زیاد بود. 
محمدرضا رجبی در ادامه گفت: تیم ملی در 
مرحله گروهی با دو تیم هند و استرالیا بازی 
نسبتا ساده ای داشــت. بازیکنان توانستند 
عربســتان را از پیش رو بردارند و به عنوان 
سرگروه به دور بعد صعود کنند. در دور اصلی 
هم که قاعدتا بازی ها ســخت تر می شود در 
دو دیدار نزدیک موفق شــدند عراق و کویت 
را شکست داده و سهمیه جهانی را بگیرند. 
تیم ملــی در ادامه با تیــم قدرتمند بحرین 
بازی کرد که از لحاظ تجربــه خیلی باالتر از 
ما هســتند، بازیکنان آنها چندین سال کنار 
هم بازی کرده  و هماهنگــی زیادی دارند و 
تدارکات خوبی دیده اند در این شــرایط ما 
مقابل بحرین حرفی برای گفتن نداشتیم. در 
 دیدار قطر هم همینطور و بازی را با اختالف

 واگذار کردیم. 
رجبی به بازی آخر تیم ملــی هندبال ایران 
یعنی دیدار رده بندی مقابل عربستان اشاره 
کرد و گفت: بــه نظر من بــازی آخر مقابل 
عربســتان را بایــد می بردیم. همــه جوره 
شرایط برای ما فراهم بود تا بتوانیم سکو را 
تصاحب کنیم. شاید به خاطر کم تجربگی، یا 
خستگی یا چند اشتباه باعث شد که سکوی 
ســوم را از دســت بدهیم. رفتن روی سکو 
دور از دسترس نبود؛ اما خودمان از فرصت 
پیش آمده به خوبی اســتفاده نکردیم تا با 

مدال برنز برگردیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آزادکاران 
والیبالیست شدند!

تیم ملــی کشــتی آزاد این روزها 
خود را بــرای دیدار دوســتانه با 
آمریکا آمــاده مــی کند.تصاویر 
نشان می دهد که شاگردان پژمان 
درستکار در بخشــی از تمرینات 
خود با توپ والیبال در خانه کشتی 

مشغول بازی والیبال هستند.

مربی تیــم ملی واترپلــو در خصوص شــرایط تیم 
ملی واترپلو و اردوها اظهار کــرد: بازیکنان را از هفته 
قبل در اختیار باشگاه ها گذاشــتیم و قرار است از 16 
بهمن مسابقات دور دوم لیگ انجام شود. با توجه به  
شیوع امیکرون اگر مشکلی پیش نیاید امیدواریم 
بتوانیم فینال را هم در بهمن برگزار کنیم تا مجددا از 
اسفند اردوهای تیم ملی را آغاز کنیم. وحید رضایی 
درخصوص اردوهای داخلی و خارجی تیم ملی گفت: 
برای اردوهای تیم ملی تا بازی های آســیایی 2022 
برنامه ریزی کرده ایم و پیش بینی شده که اردوهای 
داخلی و خارجی داشته باشیم. باید ببینیم که اوضاع 
چطور پیش خواهد رفت .رضایی در خصوص اردوهای 
خارجی پیش بینی شــده گفت: برای اردوی یونان 
و مجارستان و یا صربســتان برنامه ریزی  کرده ایم. 

یعنی اردوی یونان که قطعی اســت و اردویی هم در 
مجارستان یا صربستان یا شاید هم در هر دو کشور 
داشته باشیم. این اردوها تا بازی های آسیایی و در 
فواصل مناســب برای بازیکنان طراحی شده است. 
پیش بینی مالی آن هم شده و فقط مشکل سالمت 
و شیوع امیکرون است که باید ببینیم می توان برنامه 
ها را پیش برد. امیدواریم همه چیز فراهم باشــد و 
برنامه ها انجام شــود. وی در خصوص مســابقات 
قهرمانی آسیا انتخابی مسابقات جهانی گفت: تنها 
مسابقاتی که به طور قطع پیش رو داریم بازی های 
آســیایی 2022 است. مســابقات انتخابی جهان و 
مســابقه قهرمانی جهان هم فعال لغو شــد.  وی در 
ادامه گفت: بعد از بازی های آســیایی و کسب مدال 
برنز، از تیم ملی واترپلو بسیار تعریف و تمجید شد 

اما اتفاق های حمایتی که باید رخ می داد با شــرایط 
ســخت گره خورد. مربی تیم ملی گفت: مشکلی که 
اکنون با آن مواجه هســتیم این اســت که ما از بعد 
بازی های آسیایی هیچ بازی رسمی و مسابقه جدی 
نداشته ایم. بازیکنان فقط در تیم ملی تمرین کرده اند 
حفظ کردن قهرمان ورزشــی بدون هدف عجیب و 
غریب است. مهم است که در این 6 یا 7 ماه مانده تا 
بازی های آسیایی برنامه ها و مسابقات تدارکاتی خود 
را داشته باشیم تا بازیکنان با آمادگی روانی و روحیه 

خوب وارد بازی ها شوند. 

مربی تیم ملی واترپلو:

تیم ملی واترپلو چند سال مسابقه رسمی نداشته است



پنجشنبه 14 بهمن  1400 / 01  رجب 1443 / 03 فوریه  2022 / شماره 3462
فرماندار اصفهان خبر داد: 

افتتاح 143 طرح عمرانی همزمان با دهه فجر 
 فرماندار اصفهان ضمن گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، با 
بیان اینکه ایام ا... دهه مبارک فجر، فرصت مغتنمی است برای تجدید میثاق با شهدا و بنیانگذار 
کبیر انقالب ، خاطرنشان کرد: این ایام، فرصت مناسبی جهت تبیین دستاوردهای ارزشمند نظام و 
انقالب اسالمی برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان است. محمد علی احمدی  با اشاره به افتتاح 
143 پروژه  عمرانی در دهه فجر امسال، اظهار داشت: به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و همزمان با دهه مبارک فجر امسال، 143 پروژه عمرانی در شهرستان 
اصفهان مجموعا با اعتباری افزون بر 1033میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، اســتانی ، منابع 
داخلی دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، دهیاری ها و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
افتتاح و به بهره برداری می رسد.وی افزود: بخش عمده این پروژه ها، شامل 125 پروژه با اعتباری 
افزون بر 1009 میلیارد تومان در شهرهای شهرستان آماده بهره برداری است.احمدی گفت: 18 پروژه 
نیز با اعتباری افزون بر 25 میلیارد تومان در روستاهای شهرستان آماده بهره برداری هستند.فرماندار 
اصفهان در ادامه افزود: تعداد 11 پروژه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد تومان توســط شــهرداری ها  و 
تعداد 6 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال توسط دهیاری های شهرستان تکمیل و به بهره 
برداری می رسند. الزم به ذکر است پروژه های شهرداری اصفهان شامل این آمار نیست و بیشترین 
پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر نیز مربوط به شــرکت مخابرات ، شرکت توزیع برق و نوسازی 

مدارس هستند .
 

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

تهیه فرآیند فراخوان طرح های معاونت شهرسازی و معماری
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: این معاونت در راســتای انتخاب مشاوران 
صالحیت دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توســعه و تضمین کیفیت خدمات مشاوره 
اقدام به تهیه فرآیند و دستورالعمل انتخاب مشاور و انجام پروژه مطابق با آیین نامه خرید خدمات 
مشاور کرده است.وحید مهدویان اظهار کرد: با توجه به تصویب آیین نامه خرید خدمات مشاور توسط 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت امــور اقتصادی و دارایی وزیران عضو 
کمیسیون اقتصاد در جلسه 18 مهرماه سال 88 بنا به پیشنهاد شماره 100/305۷6 مورخ سی ویکم 
خردادماه ســال 88 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهــور و همچنین در جهت 
اجرای بند )ه( ماده )29( قانون برگزاری مناقصه هــا، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات 
مشاوره پس از چند جلسه کارشناسی تهیه و تنظیم شده است.وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت 
رعایت اصول و قواعد یکســان، یک دســتورالعمل و راهنمای جامع جهت انجام فراخوان طرح ها 
و پروژه های معاونت شهرسازی و معماری تهیه شده اســت، افزود: این دستورالعمل در راستای 
انتخاب مشاور صاحب صالحیت در سه بخش اصلی به همراه جزییات مربوطه تنظیم شده است 
که بخش اول شامل راهنمای انجام فراخوان با توجه به آیین نامه خرید خدمات مشاور و معیارهای 
ارزیابی شرکت کنندگان، بخش دوم شــامل راهنمای ارائه پیشنهادها در خصوص ساختار و قالب 
ارائه پیشنهادات و نحوه بازگشایی پاکت ها و بخش سوم شامل اطالعات مربوط به مستندات قابل 
بارگذاری در هر فراخوان اســت که این اطالعات با توجه به نوع پروژه و نظر کارشناســان مربوطه، 
قابلیت انعطاف و دقیق سازی را دارد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
فرآیند چگونگی انتخاب مشاور تا مرحله تحویل گیری گزارش های پروژه با در نظر گرفتن تمام اصول 
و موازین مربوطه تنظیم و در نرم افزار visio ترسیم شده و تمام مستندات فوق جهت جاری سازی و 
بهره برداری به همه بخش های معاونت شهرسازی و معماری ابالغ شده است.وی تاکید کرد: به کار 
بستن دقیق این دستورالعمل در انتخاب مشــاور و انجام پروژه های شهرسازی و معماری در همه 
بخش های زیرمجموعه معاونت شهرســازی و معماری ضروری شده و از قبول هرگونه فعالیت یا 

اقدام غیرمنطبق بر این دستورالعمل خودداری می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

16 فیلم جشنواره فجر امسال در اصفهان اکران می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان   حدیث زاهدی
اصفهان در نشســت خبری دوازدهمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان ضمن تبریک ایام ا...دهه فجر و حلول ماه 
رجب در تشریح برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر، اظهار داشت: این 
دوره همزمان با چهلمین جشنواره فیلم فجر کشــور برگزار می شود، در 
تهران از روزسه شنبه آغاز شده؛ اما در اصفهان از روز جمعه 15 بهمن ماه 

آغاز می شود و تا 22بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
رمضانعلی معتمدی افزود: این رویداد فرهنگی و هنری را به مردم فهیم 
و انقالبی شهیدپرور استان اصفهان تقدیم می کنیم و از آنها دعوت به عمل 

می آوریم که در این رویداد حضور یابند و از فیلم ها دیدن کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به اکران فیلم ها 
در 4 سالن، بیان کرد: فیلم ها در 2سالن در پردیس سینمایی سیتی سنتر 
و یک سالن در سینما ســاحل اصفهان و یک سالن در سینما فلسطین 
اصفهان اکران خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: مراســم افتتاحیه  در 
اصفهان پنجشنبه) امروز ( ســاعت 10 صبح در گلســتان شهدا برگزار 
می شود. در این دوره از جشنواره تعداد 16 فیلم از 22 فیلم توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین شده که اکران خواهد شد.معتمدی با بیان 
اینکه هر ساله موسسات، ادارات و بخش های خصوصی همکاری های 

بســیار خوبی با ما دارند، تصریح کرد: خرید بلیت بــه صورت آنالین از 
سایت های ســینما تیکت، ایران تیکت و گیشه ۷ انجام می شود. سعی 
ما بر آن اســت که با رعایت کامل اصول بهداشتی کرونا که از سوی مرکز 
بهداشت اعالم شــده بتوانیم این جشــنواره را برگزار کنیم.وی پیرامون 
برنامه های جنبی گفت: طی دو سال اخیر تالش داشتیم فیلم هایی که 
از سوی هنرمندان اصفهانی تهیه شده است را در کنار فیلم های جشنواره 
به اکران بگذاریم. همچنین از مسئوالن استان دعوت می کنیم که بیننده 
فیلم های این دوره از جشنواره باشند و با هماهنگی آنها بتوانیم میزبان آنها 
در این جشنواره باشیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه  این جشنواره حاصل تالش عوامل تولیدکننده، بازیگران و 
فعاالن عرصه سینما در یک سال اســت، گفت: استان اصفهان به لحاظ 
فیلمبرداری و تهیه فیلم ظرفیت باالیی دارد چرا که به لحاظ هنرمند، بازیگر 
و همچنین لوکیشن هایی که در اصفهان و شهرستان ها وجود دارد این 
استان از ظرفیت مناسبی برخوردار است که ما را بر آن خواهد داشت که در 

راستای تهیه فیلم بلند برنامه ریزی های الزم را داشته باشیم.
وی با اشاره به رویکرد تقویت محور وزارت ارشاد نسبت به شهرستان ها 
و مراکز استان ها به منظور ساخت فیلم بلند، تصریح کرد: مسئله رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به عنوان یک اصــل در فعالیت های اجتماعی 

محسوب می شود که در این راستا تهران ظرفیت 60 درصد را به ما اعالم 
کرده اســت.معتمدی، پیرامون  چرایی عدم برگزاری جشنواره کودک 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی، اظهار داشت: جشنواره کودک 
یک رویداد بین المللی است که توسط شهرداری برگزار می شود که شورای 
ویژه خود را دارد. به طور کلی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
جنبه سیاست گذاری، نظارت بر برنامه ریزی ها و حمایت را دارد بنابراین به 

این علت در اجرای برنامه ها و رویدادها ورود پیدا نمی کنیم.

 امســال هر روز جشــنواره به نام یکی از شــهدای انقالب اسالمی
 مزین شده است

در ادامه معاون امور هنری و ســینمایی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اصفهان در پاسخ به خبرنگار تســنیم پیرامون دلیل عدم اکران 6 فیلم 
از تعداد کل فیلم های راه یافته به جشــنواره فیلم فجر در اصفهان اظهار 
داشت: بخش سودای ســیمرغ 22 فیلم هســت که 16 عدد آن را اداره 
ارشاد تقبل و برای استان اصفهان تامین کرده است، 6 فیلم باقی مانده از 
تعدادکل با پیگیری و حمایت بخش خصوصی و پردیس های سینمایی 
فلسطین، سیتی سنتر و ساحل در صورت امکان و موافقت اتحادیه تهیه 

کنندگان خریداری خواهد شد.
رضا دهقانی، پیرامــون زمان امکان خرید بلیت بــرای عموم، بیان کرد: 
ابتدا ستاد جشنواره باید جدول فیلم های قطعی خود را برای استان ها در 
سیستم سمفا قرار دهد که اکنون در حال بارگذاری است که  به زودی این 
موضوع انجام خواهد شد و پس از آن مردم می توانند برای خرید بلیت به 

سایت های گفته شده مراجعه کنند.
وی ادامه داد: هرساله از هر فیلم 3سانس اکران داشتیم؛ اما امسال از 
هر فیلم 4 سانس اکران خواهیم داشت همچنین هر روز امسال جشنواره 
به نام یکی از شهدای انقالب اسالمی مزین شده که در جدول فیلم ها نیز 
مشخص خواهد شد.معاون امور هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی شده که پیش از اکران فیلم های 
جشنواره تیزری درخصوص گام دوم انقالب و دیدگاه ها و سخنان رهبر 
معظم انقالب پخش شود، خاطرنشان کرد:  مردم شهرستان ها و اصفهان 
نیز می توانند برای شرکت در نظرسنجی پیرامون فیلم های جشنواره به 

سایت سمفا مراجعه کنند.
وی، پیرامون کارگاه های آموزشی مرتبط با فیلمسازی و فیلم کوتاه، گفت: 
در این راستا کارگاه های آموزشی مهارت فنی در فیلمسازی،  کارگردانی 
سینمایی مستند، ایده و موضوع در فیلم کوتاه با رویکرد انقالب اسالمی 

در کنار برگزاری این دوره از جشنواره برگزار می شود.

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان در رابطه با برنامه های گردشگری 
شــهر اصفهان بــرای دوران پســا کرونا اظهــار کرد: 
گردشــگری یکی از ظرفیت های اصلی شهر اصفهان 
بوده و باید امیدوار باشیم تحرک آن، اقتصاد شهر را که از 
شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، رونق بخشیده 
و وابســتگی درآمد مدیریت شــهری به درآمدهای 
ساختمانی را کاهش دهد و به سمت درآمد از بخش 
ســرمایه گذاری و مشــارکت حرکت کنیم.احمدرضا 
مصور با بیان اینکه در این دوره شــورای اسالمی شهر 

اصفهان، کمیته فرعی گردشــگری تشــکیل و تالش 
زیادی در زمینه گردشــگری انجام شده است، ادامه 
داد: معتقدم پس از پاندمی ویروس کرونا در شــهر و 
کشور، در نوروز 1401 شرایط مناسبی داشته باشیم به 
صورتی که بخشی از این عقب ماندگی ها جبران شده و 
با اقدامات پیش بینی شده توسط شهرداری، نوروزی 
شــاد برای گردشــگران داخلی و خارجی رقم بزنیم.

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: در این دوره 
مدیریت شــهری تالش داریم با افزایش و گنجاندن 
حجم مناسبی از بودجه برای سرمایه گذاری و مشارکت 
در بخش گردشــگری، توجه به موضوع گردشــگری 
را تثبیت کنیم.وی تصریــح کرد: با توجــه به بودجه 
580 میلیارد تومانی شهرداری در بخش گردشگری، 

سعی بر افزایش آن تا یک هزار و 200 میلیارد تومان و 
بهره گیری از ظرفیت های گردشگری شهر اصفهان در 
زمینه سرمایه گذاری و مشــارکت داریم.مصور اضافه 
کرد: موانعی همچون خشکی زاینده رود، فرونشست و 
آلودگی هوا پاشنه آشیل اصفهان در این بخش است و 
در تالش هستیم با جاری شدن زاینده رود و با توجه به 
نقش شهرداری و شورای اسالمی شهر در آلودگی هوا، 
این نواقص را حل کنیم.وی با بیان اینکه شهر اصفهان 
یک موزه بزرگ بوده و آثار باستانی هر خیابان و خانه 
تاریخی آن همانند نگین هایی برای گردشگری است 
و می توان از این ظرفیت بهره بــرد، تصریح کرد: ما در 
مجموعه مدیریت شــهری تمام تالش خود را به کار 
گرفته ایم تا امکاناتی همچــون حمل ونقل عمومی و 

امکانات رفاهی را تقویت  کنیم.

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد:

افزایش دو برابری بودجه گردشگری

خوش نشینی میراث فرهنگی در خانه تاریخی بروجردی ها
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان بیش از چهار دهه است که در خانه تاریخی 
بروجردی ها استقرار دارد؛ حضوری که همواره مورد مناقشه بوده است: عده ای معترضانه می پرسند 
چرا فضای خانه ای تاریخی به امور اداری اختصاص یافته و چه کسی پاسخگوی خسارات احتمالی 
این تغییرکاربری اســت؟ و شــماری با حمایت از این اقــدام معتقدند اگر خانــه تاکنون حفظ و 
نگهداری شده به دلیل حضور بخش اداری و اســتفاده همراه با حفاظت از آن بوده است.موضوع 
خانه بروجردی ها با بازدید سرزده فرماندار کاشــان از محل بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. وی  که به 
نظر می رسد به روز های پایانی دوره سه ساله فرمانداری اش نزدیک شده در اظهار نظری که برخی 
اهالی رسانه آن را دقیقه نودی می دانند از اداره میراث فرهنگی شهرستان خواست خانه بروجردی ها 
را ترک کند.علی اکبر مرتضایی قهرودی، فرماندار ویژه کاشان در روز های پایانی دی ماه، سرزده از 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بازدید کرد.وی در حاشیه بازدید گفت: 
ساختمان کنونی میراث فرهنگی به خوبی نگهداری نمی شــود، بنابراین باید بخش اداری از خانه 
تاریخی بروجردی ها خارج شود.مرتضایی از مدیریت میراث فرهنگی خواست برای تعیین تکلیف 
وضع ساختمان و تملک مکانی خارج از اماکن تاریخی اقدام کند، چون حضور بخش اداری در خانه 
تاریخی موجب آسیب رسیدن به بنا و استهالک اموال دولتی می شود.فرماندار کاشان گفت: خانه 
تاریخی بروجردی ها به عنوان یکی از نماد های کاشان، همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی 
بوده و گردشــگر در مقابل پرداخت وجه، حق بازدید از تمام فضا های تاریخی این مجموعه را دارد.

مرتضایی از اداره میراث فرهنگی خواســت به عنوان میراث بان اماکن تاریخی با هرگونه تخریب 
بنا ها و منظر بصری مجموعه های تاریخی با جدیت برخورد کند.به گفته وی، تمام دستگاه ها به ویژه 

شهرداری ها باید با اداره میراث فرهنگی همکاری مطلوب داشته باشند.

خانه بروجردی ها نماد شهر کاشان
خانه بروجردی ها به عنوان یکی از زیباترین بنا های به جا مانده از دوره قاجار شناخته می شود. این 
خانه در سال 1292 هجری شمسی با 1۷00 مترمربع مساحت ساخته شد. خانه بروجردی ها در سال 
1354 به شماره 1083 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. یونسکو این خانه تاریخی را در سال های 
2015 و 2016 به عنوان جاذبه گردشــگری محبوب معرفی کرد.حسین پرنیان، کارشناس مرمت و 
تزیینات، اظهار کرد: معمار خانه بروجردی ها، توانســته اصول و محاسبات دقیق معماری را به کار 
بگیرد و با استفاده از امکانات و مصالح بومی منطقه در نهایت دقت، بنایی کامال هنرمندانه، هماهنگ، 
چشم نواز، مردم وار، خود بسنده با پرهیز از بیهودگی همراه با فضاسازی درون گرا احداث کند.وی 
معتقد است: خانه بروجردی ها از بنا هایی است که می توان آن را به عنوان برگی نفیس و کاملیاز هنر 
دیوارنگاری، معماری و تزیینات وابسته به شــمار آورد و به دلیل برخورداری از ارزش های کم نظیر 
زیبایی شناختی در معماری، نماد شهر کاشان معرفی کرد.این کارشناس مرمت و تزیینات یکی از 
جلوه های تزیینات بنا را گچبری اتاق پنج دری می داند که به شکل های تخت بری، شبکه سازی و 

گچ برجسته جلوه گر شده است.

اداره میراث فرهنگی، پیگیر تغییر مکان است
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشــان در صورت واگذاری زمین و تامین اعتبار 
برای ساخت ساختمان اداری، از خانه تاریخی بروجردی ها خارج خواهد شد.علیرضا عبدا... زاده 
معاون اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشــان گفت: به محض واگذاری زمین 
ازطرف اداره راه و شهرسازی و نیز تامین اعتبار از سوی فرمانداری ویژه کاشان برای ساخت ساختمان 
اداری اقدام خواهیم کرد.به گفته وی،اداره میراث فرهنگی کاشان سعی کرده است با رعایت اصول 
حفاظتی و میراثی از آسیب رسیدن به گچبری، تزیینات و استحکام بنا جلوگیری کند.معاون اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشــان  گفت: دغدغه این اداره از سال های گذشته، 
خروج بخش اداری میراث از خانه بروجردی بوده و حتی رایزنی هایی با دیگر ادارات برای گرفتن 

ساختمان های بدون استفاده داشته است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

به منظور تفکیک پسماند از مبدأ 
انجام می شود؛

اجرای طرح قرعه کشی 
بازیافت در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان بر توسعه فرهنگ تفکیک 
از مبدأ به عنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت 
پسماند، به طور ویژه تاکید دارد و به همین دلیل 
برنامه های متعددی برای جلب مشارکت بیشتر 
مردم اجرا می شود.غالمرضا ساکتی ادامه داد: 
در طرح قرعه کشی بازیافت، شهروندان ضمن 
دریافت آموزش هــای کاربــردی و محتوای 
مفید در زمینــه مدیریت بهینه پســماندها و 
دریافت کارت قرعه کشی، می توانند با مراجعه 
به ایستگاه های بازیافت و تحویل پسماندهای 
خشــک، به ازای هر کیلوگرم مــواد بازیافتی 
یک امتیاز قرعه کشــی دریافــت کنند و جزو 
برندگان این رویداد باشند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، هدف از 
اجرای این رویداد را تقویت ارتباط شــهروندان 
با ایســتگاه های بازیافت عنوان کرد و افزود: 
کارکــرد ایســتگاه های بازیافت محــدود به 
دریافت پســماند خشک نیســت و سازمان 
همواره برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی 
را در ایستگاه ها برای شهروندان برگزار می کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس تالش می کنیم 
با اجرای برنامه های جذاب و موثر، ضمن بهبود 
فرآیند تفکیک از مبدأ، ارتباط الزم با شهروندان 
را برای ارائه خوراک آموزشی و فرهنگی فراهم 
کنیم.ســاکتی اضافه کرد: این قرعه کشی به 
صورت پایلوت در سه ایستگاه بازیافت شامل 
ایستگاه مسجد علی، ایستگاه شهید رجایی و 
ایستگاه اریسون در منطقه 15 شهرداری برگزار 
می شود و شهروندان می توانند تا بیست وششم 
بهمن ماه همراه با تحویل پسماندهای خشک 
خانگی، کارت های قرعه کشــی را هم تحویل 
ایستگاه بازیافت دهند تا در قرعه کشی بزرگ 
این دوره شــرکت داده شــوند.وی با اشاره به 
رویکردهای متنوع سازمان در فرآیند آموزش، 
گفت: در تالش هســتیم خدمات آموزشی را 
در اشــکال متنوع و در مناطق گوناگون شهری 

توسعه دهیم.

 مدیر فرهنگســرای پایداری درباره ویژه برنامه های این مرکز به مناسبت دهه فجر، اظهار کرد: در گلستان شــهدای اصفهان عالوه بر شهدای دفاع مقدس و 
شهدای مدافع حرم، هشت تن از شهدای انقالب و تنی چند از پیشگامان انقالب مثل آیت ا... شمس آبادی و استاد سیدعلی اکبر پرورش آرمیده اند. بر همین 
اساس، برنامه ای با عنوان »فانوس های شهر« پیش بینی شده است که امروز، ساعت 15 در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.سعید صرامی، افزود: 
در این ویژه برنامه، عالوه بر غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای انقالب، یک نمایش نقالی نیز اجرا خواهد شد که به معرفی این شهدا و زندگی و مبارزات آنها 
اختصاص دارد. بعد از اجرای نمایش نیز راویان تاریخ انقالب به روایتگری می پردازند.مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهان اضافه کرد: در روز پنجشنبه، 21 
بهمن ماه، ساعت 15 نیز رویدادی هنری در ورودی گلستان شهدا برگزار می شود که طی آن، هنرمندان هنرهای تجسمی نظیر خوشنویسی، نقاشی، نقالی و 
پرده خوانی و تئاتر، آثار خود با موضوع انقالب و 22 بهمن را به معرض نمایش می گذارند و به صورت زنده اجرا می کنند.وی تصریح کرد: عالوه بر هشت تن از 
شهدای انقالب که مزار آنها در قطعه طریق القدس و جنب مسجد لسان االرض در گلستان شهدای اصفهان قرار دارد، سایر شهدای انقالب در اصفهان در تکایای 

مختلف مجموعه تخت فوالد آرمیده اند که تعداد همه این شهدا به 2۷ تن می رسد.

معرفی شهدای انقالب در ویژه برنامه »فانوس های شهر«

جلسه میز مشترک 
خدمت و نواحی 
مقاومت بسیج 

اصفهان
جلســه میــز مشــترک خدمت و 
نواحی مقاومت بســیج اصفهان با 
حضور شهردار اصفهان، فرماندهان 
نواحی مقاومت بســیج اصفهان و 
جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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بابت چیزی که حقیقتا هستید شرمنده نباشید. در حضور 
دیگران از عالقه های واقعی تان حــرف بزنید و نظر آن ها را 
جویا شوید؛ اما نباید اجازه بدهید که نظر آن ها آنچه واقعا 
هستید و به آن اعتقاد دارید را در شما کمرنگ کند.خیلی از 
ما در برهه هایی از زندگی از ریل اصلی اهداف و آنچه واقعا 
هستیم فاصله می گیریم. این روز ها با گسترش شبکه های 
مجازی،  خلق تصویری که کیلومتر هــا با خود واقعی مان 
متفاوت اســت تبدیل به یک عرف رایج شده است. مهم 
نیست که دقیقا چه کسی هستیم، مهم این شده که دنبال 
کنندگان ما و افرادی که با آن ها در تماس هستیم از ما چه 

می خواهند. 
شرمندگی را کنار بگذارید: شــما هر چه هستید و هر کاری 
تا به حال انجام داده اید نباید نســبت به خود سختگیری 
داشته باشــید. یک جمله طالیی وجود دارد که می گوید از 
خودتان قدردانی کنید، چون تا اینجای کار پیش آمده اید و 
این کار چندان ساده ای هم نبوده است. پس بابت چیزی 
که حقیقتا هستید شرمنده نباشــید. در حضور دیگران از 
عالقه های واقعی تان حرف بزنید و نظر آن ها را جویا شوید؛ 
اما نباید اجازه بدهید که نظر آن ها آنچه واقعا هستید و به 

آن اعتقاد دارید را در شما کمرنگ کند.

هدف داشته باشــید: برای رســیدن به هر هدفی ناچار به 
پیروی از اصولی هســتیم. همین قواعد کمک می کند که 
ثابت قدم باشــید. پس به ســمت هدفی که به آن عالقه 
دارید بروید. روزانه و در خلوت خود بــه برنامه های تان و 
راه های رسیدن به آن فکر کنید. الزم نیست دیگران را از آن 
باخبر کنید. از هدف تان برای محکم تر شدن شخصیت تان 
کمک بگیریــد. هیچ چیز بــه اندازه دنبال کــردن اهداف 
 و پیروی از اصــول آن به فکر و اندیشــه و عملکرد شــما 

قوام نمی بخشد.
مقایسه ممنوع!: به قول امروزی ها این سمی ترین کاری 
اســت که می توانید در حــق خودتان انجــام بدهید. اگر 
دیدن پســت های دیگران از انواع مهارت هــا یا تصاویری 
مجازی از گوشــه و کنار یــک زندگی به ظاهر عالی شــما 
را به هم می ریزد و به ســرعت دچار یــأس می کند بدانید 
کــه در ناخودآگاه تان فرآیند منفی مقایســه کردن خود با 
دیگران را آغاز کرده اید. یادتان باشــد شما هم منحصر به 
فرد هستید. خودتان را به فراخور امکاناتی که از کودکی در 
اختیار داشته اید بسنجید. برای به دست آوردن مهارت های 
 تازه تالش کنید و لطفا مهارت های قدیمی خودتان را دست 

کم نگیرید.

نقش تایید کننده را بــازی نکنید: برای ایــن که محبوب 
دیگران شوید برخالف میل باطنی تان آن ها را تایید نکنید. 
این رفتار می تواند نشــانه کمبود اعتماد به نفس در شــما 
باشــد. دیگران متوجه این موضوع می شــوند. کسی که 
فکر و نظر ویــژه خودش را در جمع ها نداشــته باشــد به 
مرور زمان در نگاه دیگــران عزت نفس خود را از دســت 
می دهد. پس با شــهامت نظــر واقعی خود را بــا نزاکت 
تمام در بحث ها بیان کنید و از ایــن که دیگران درباره خود 
 واقعی شــما چه نظری خواهند داشــت هراســی به دل

 راه ندهید.
شــما نمی توانید همه را راضی نگه دارید: یک بار دیگر این 
تیتر را بخوانید و آن را با خود تکــرار کنید. هر وقت متوجه 
این شدید که در اطراف تان با هیچ کسی با هر نوع برخورد و 
طرز تفکری مسئله ای ندارید و همه آن ها را تایید می کنید 
بی درنگ به این نتیجه برسید که خود واقعی تان را قربانی 
نظرات دیگران کرده اید. البته یادتان باشد که احترام به نظر 
و عقاید دیگران به معنای راضی نگه داشتن آن ها نیست. 
راضی نگه داشتن همه تنها برای کسی امکان پذیر است که 
به طور مرتب در مواجهه با دیگران امیــال یا عقاید باطنی 

خود را سرکوب کند. 

آشپزی

»کوفته گل کلم« 
 مواد الزم : گل کلم  یک عدد متوسط، تخم مرغ  یک عدد، پیاز 

یک  عدد، آرد گندم یک دوم لیوان، آرد سوخاری یک لیوان، جعفری یک 
دسته، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی، زردچوبه و روغن به مقدار کافی

طرز تهیه : یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر می کنیم و روی حرارت زیاد قرار می دهیم تا آب 
شروع به جوشیدن کند. در ادامه یک قاشق چای خوری نمک به آب جوش اضافه می کنیم.پس از 

اینکه آب شروع به جوشیدن کرد، گل کلم را به صورت گل های کوچک خرد کرده و به خوبی می شوییم. 
در ادامه گل کلم ها را به آب جوش اضافه می کنیم.بعد از نرم شدن گل کلم ها آنها را آبکش می کنیم و 

اجازه می دهیم آب اضافی شان به طور کامل خارج شود. گل کلم ها را درون یک کاسه مناسب می ریزیم، 
سپس با پشت چنگال به طور کامال له می کنیم تا یکدست شوند.در این مرحله پیاز را رنده کرده و به 

همراه تخم مرغ، آرد و مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به کاسه اضافه می کنیم. حاال جعفری را به 
صورت ساطوری ریز خرد کرده و به کاسه حاوی مواد اضافه می کنیم.حاال مواد را به خوبی مخلوط 

می کنیم تا بافت شان یکدست شود. در ادامه آرد سوخاری را کم کم اضافه کرده و به خورد 
مایه کوفته می دهیم، سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار داده و مقداری روغن 

به آن اضافه می کنیم. به اندازه یک نارنگی از مواد بر می داریم و آن را به صورت 
گرد یا بیضی شکل می دهیم، سپس درون روغن سرخ شود. پس 

از اینکه یک سمت کوفته سرخ شد، آن را برمی گردانیم 
تا سمت دیگرش نیز سرخ شود.

راهکارهایی برای اینکه خود واقعی مان باشیم

»الیه های دروغ« تنها فیلم اکشن جشنواره امین حیایی و الدن مستوفی در »برف آخر«
فیلم سینمایی »الیه های دروغ« به کارگردانی رامین سهراب، نویسندگی 
رامین سهراب و امیرحسین ماکویی، با مشارکت بنیاد سینمایی 
فارابی است.این اثر سینمایی، درباره قهرمان آتش نشان ایرانی است 
که دچار مشکالتی در زندگی خود می شود؛ رامین سهراب عالوه بر 
اینکه کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته خود نقش آتش نشان را در 
این فیلم بازی می کند.»الیه های دروغ« اولین تجربه حضور سهراب در 
جشنواره فیلم فجر  و تنها اثر اکشن جشنواره چهلم  محسوب می شود.

»برف آخر« دومین اثر سینمایی امیرحسین عسگری به حساب می آید. او 
پیش تر فیلم سینمایی »بدون مرز« را ساخته است که در سی وسومین 
جشنواره فیلم فجر مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.»برف 
آخر« در شرایط سخت و سرد شمال کشور ساخته شده و نگاهی متفاوت 
به روزمرگی های یک دامپزشک دارد. امین حیایی، الدن مستوفی، مجید 
صالحی، نوشین مسعودیان، صادق ملک،  امیرعباس رودگر صفاری و 
مهدی مهربان در این فیلم سینمایی نقش آفرینی داشته اند.

مدیر فوالد سبا  گفت: تعامل تولیدکنندگان و مشتریان باعث رشد و تکامل هر 
دو طرف خواهد شد.محمود محمدی فشاری درباره نحوه تعامل فوالد سبا با 
مشتریان اظهار کرد: تعامل تولیدکنندگان با مشتریان باعث رشد و تکامل هر 
دو طرف می شود و از یک سو نیازهای مشتریان به محصوالت جدید در آینده 
به واحدهای تولیدی انتقال می یابد. از سوی دیگر عالوه بر آشنایی مشتریان 
با توانمندی واحدهای تولیدی، می توانیم مشــخصات محصوالت موجود در 
سبد توسعه محصول خود را به آن ها عرضه کنیم تا بتوانند در آینده در صنایع از 
آن استفاده کنند.وی درباره چالش های پیش روی فوالد سبا  گفت: بخشی از 
چالش ها سراسری هستند که از جمله آن ها می توان به محدودیت های انرژی 
شامل گاز، برق و در فصل تابستان آب اشاره کرد. محدودیت مواد اولیه نیز از 
دیگر محدودیت های عمده اســت.مدیر فوالد سبا اظهار کرد: محدودیت های 

انرژی با تدابیری که فوالد مبارکه اتخاذ کرده، در حال حل شــدن اســت که از 
جمله این تدابیر می توان به ایجــاد یک نیروگاه و ســرمایه گذاری در بخش 
تولید انرژی های تجدیدپذیر برای محدودیت برق اشــاره کرد. در بخش آب 
نیز با سرمایه گذاری که برای انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان انجام شده 
بخش زیادی از این محدودیت حل خواهد شــد.محمدی فشــارکی درباره 
برنامه فوالد ســبا برای ســال 1401 اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال 1400 
برنامه توســعه  مجتمع فوالد ســبا را کامل کردیم، برنامه ما برای سال 1401، 
 تولید یک میلیون و 500 هزار تن ورق گرم است. فوالد سبا پس از شرکت فوالد 
مبارکه دومین تولیدکننده ورق گرم در کشــور بوده و وظیفه دارد در تولید اکثر 
 ورق های با ضخامت 2 و کمتر از 2 میلی متر، ســبد محصــوالت فوالد مبارکه

 را کامل کند.

آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان به مناسبت 
فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد بازگشت بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( به میهن با حضور سرپرســت مدیریــت عامل و جمعی از 
مسئولین و تالشگران این شرکت برگزار شد. ایرج رخصتی، سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ایام ا... دهه 
مبارک فجر گفت : بزرگداشت پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ، هرسال 
فرصتی برای تجدید میثاق با شهدای گرانقدر میهن ، امام شهدا و مقام عظمای 
والیت اســت تا فراموش نکنیم که رمز موفقیت و پیشبرد صحیح همه امور از 
جمله این واحد صنعتی ، در گرو پیروی از والیت امر مســلمین و الگو گرفتن 
از شهداســت.وی افزود : پس از پیروزی انقالب اسالمی در همه ارکان کشور ، 
دستاوردهای اساسی حاصل شــد ، از جمله درصنعت فوالد ، پیش از انقالب 
تنها 500 هزار تن ظرفیت تولید فوالد داشــتیم که مربوط به این مجتمع عظیم 
صنعتی بود و امروز در کل کشــور ظرفیت تولید فوالد کشور بیش از 40 میلیون 

تن و در ذوب آهن سه میلیون و 600 هزار تن است.
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در مسیر انقالب ، شکوفایی صنعت فوالد 
کشــور را رقم زد ، گفت : در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی ، با دانش و 
تخصص ذوب آهنی ها، سایر صنایع فوالدی در کشور تاسیس شدند و امروز 
مدیران بسیاری از صنایع کشور ، ســبقه ذوب آهنی دارند.وی افزود : یکی از 
رویکردهای اصلی این شــرکت پس از انقالب ، بومی ســازی و اتکا به توان 
ودانش داخلی بود که حاصل آن امروز در بومی ســازی 85 درصد از قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز این شرکت و همچنین ســاخت قطعات مورد نیاز سایر 
صنایع ،  نمود پیدا کرده اســت .همچنین تنوع محصوالت و حرکت به سمت 
تولید محصوالت صنعتی از جمله ریل ، آرک معدن و... از دیگر دســتاوردهای 

این شرکت است.رهبر، مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت نیز 
طی سخنانی ، پیروزی انقالب اســالمی را حاصل نهادینه شدن وحدت کلمه 
در جامعه دانست که توسط حضرت امام خمینی )ره( صورت گرفت و افزود: 
بازگشــت تاریخی بنیان گذار انقالب اســالمی به میهن در 12 بهمن ماه سال 
57 آخرین نقشــه ها وتوطئه های رژیم طاغوت را نقش بر آب کرد و انقالب 

شکوهمند اسالمی گام اصلی را به سمت پیروزی نهایی برداشت.
وی افزود : دستاوردهای امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی مرهون شهدا ، 
جانبازان و همه ایثارگران است و امروز وظیفه داریم در مسیر شهدا گام برداریم 
تا رشد و شکوفایی جامعه اســالمی متوقف ن شود.سرهنگ عطایی، رییس 
سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این آیین 
گفت: نظام مقدس جمهوری اســالمی با وجود توطئه های مختلف دشمنان 
با تدابیر داهیانه امامین انقالب و حضور با بصیرت مردم ، به ســرعت در حال 

پیشرفت است و دشمنان نظام و مردم، روز به روز نا امید تر از قبل می شوند.

مدیر فوالد سبا د:

 تعامل تولیدکنندگان و مشتریان باعث رشد دو طرفه خواهد شد

در آیین بزرگداشت آغاز دهه فجر در ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

ذوب آهن در مسیر انقالب اسالمی، شکوفایی صنعت فوالد کشور را رقم زد

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

در مراسمی با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش 
پرورش استان اصفهان از برگزیدگان جشنواره های فرهنگی هنری »خانواده آبی« و 
»پرسش شادابی«  تقدیرشد.در این مراسم که روز یکشنبه 10 بهمن ماه جاری برگزار 
شد با اهدای جوایزی از 14 اثر برگزیده دومین جشنواره فرهنگی هنری »خانواده 
آبی« و 18 اثر منتخب دومین »پرسش شــادابی« تجلیل به عمل آمد.در دومین 
جشنواره »خانواده آبی« که با هدف ایجاد سرگرمی برای خانواده ها و آموزش روش 
های صرفه جویی در مصرف آب در شرایط خاص کرونایی به روش مجازی برگزار 
شد، تعداد 299  اثر در قالب دابســمش، عکس موبایلی، فیلم موبایلی، نمایش، 
اجرای عروسکی و پای صحبت بزر گترها به دبیرخانه جشنواره رسید.همچنین در 
دومین »پرسش شادابی« که آبان ماه امسال همزمان با نواختن زنگ آب در مدارس 
ابتدایی توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح شد، تعداد 
150 دانش آموز، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معلمان آموزش 
و پرورش پاسخ سوال »چگونه از آب حمایت کنیم تا به ایران قوی مورد نظر رییس 
جمهور محترم دست یابیم؟« را  به صورت نمایش، شعر، داستان، اجرای عروسکی، 
پویانمایی، کلیپ و ایده خالق به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.  در مراسم  تقدیر 
از برگزیدگان دومین جشنواره مجازی»خانواده آبی« و »پرسش شادابی « معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تبیین فرهنگ 

مدیریت مصرف در جامعه را مستلزم مشارکت دستگاه های مختلف از جمله آموزش 
و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دانست و گفت: باید ارزش آب 
و حفظ و نگهداری از آن را با فرهنگ سازی مناسب به سرمایه های فکری جامعه که 
کودکان و نوجوانان هستند، به خوبی آموزش داد.محسن صالح به موفقیت آبفا در 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: با اقدامات فنی 
و فرهنگی صورت گرفته، سرانه مصرف آب از 189 لیتر در شبانه روز در سال 1387 
به 157 لیتر در سال 1398 کاهش یافت که بیانگر موفقیت آمیز بودن برنامه های 
آموزشی در این زمینه است. در ادامه این مراســم معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان  از کودکان و نوجوانان به عنوان رسانه ای قوی یاد 
کرد و خاطرنشان ساخت: با تولید محتوای قوی و صحیح می توان کمک بزرگی به 
بهینه ســازی مصرف آب در جامعه کرد و این از هوشمندی مسئوالن آبفای استان 
است که از این رسانه قوی به خوبی استفاده می کنند.لیال سادات ابطحی افزود: باید 
آموزه های درســتی به کودکان و نوجوانان در زمینه مصرف درست آب آموزش  داد 
تا بتوان به سالمت  از شرایط سخت بی آبی گذر کرد.مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان نیز گفت: نگاه متعهدانه و دلسوزانه مسئوالن 
آبفای استان با اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی در زمینه آگاهی بخشی به 

کودکان و نوجوانان به مفاهیم بهینه سازی مصرف آب قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: ادارات گازرسانی سطح استان باید 
نسبت به توسعه فرهنگ مصرف بهینه و منطقی گاز در شهرها و روستاهای حوزه 
فعالیت خود تاکید و اقدام کنند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت در سی امین گردهمایی رؤسای ادارات و مناطق این شرکت 
که در نجف آباد برگزار شــد، تاکید کرد: در جلسات شــورای اداری نسبت به لزوم 
مصرف بهینــه در بخش های مختلف، به ویــژه ادارات دولتــی، ضرورت وصول 
مطالبات و اطالع رسانی در خصوص اهمیت و جایگاه گاز طبیعی اقدام شود.سید 
مصطفی علوی، با اشاره به دمای رفاه 18درجه سانتیگراد در روزهای سرد، افزود: 
مردم با کم کردن یک تا 2 درجه دمای محیط مسکونی و استفاده از پوشش مناسب 
در منزل، عالوه بر مدیریت اقتصاد خانوار، سایر هموطنان را در تامین انرژی یاری 
کنند.وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و 932 هزار مشترک 
گاز طبیعی در ســطح اســتان وجود دارد، گفت: هم اکنون 99٫5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به اینکه درحال حاضر درشــبانه روز بیش از 70 میلیون متر مکعب گاز در 
سطح استان به مصرف می رسد، ادامه داد: استان اصفهان با حدود 22 میلیارد متر 
مکعب مصرف گاز پس از تهران دومین استان مصرف کننده گاز محسوب می شود.

علوی، بیان داشت: این شرکت توانسته تاکنون نسبت به طراحی و اجرای بیش از 

27 هزار کیلومتر شبکه، حدود یک میلیون و 110 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازی 
112 شهر استان، 1065 روستا، گازرسانی به 53 شهرک صنعتی شامل حدود 10هزار 
واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و راه اندازی دو هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار 
و391 ایســتگاه حفاظت از زنگ اقدام کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
در بخش دیگری ازصحبت های خود با تاکید بر نظارت دقیق عملکرد پیمانکاران، 
شرایط اقتصادی و وضعیت شرکت از نظر موجودی کاال، گفت:باید از خرید کاالهای 
غیر ضروری پرهیز شود همچنین رؤسای ادارات نســبت به فرآیند نشت یابی، 
زیباســازی علمک ها، مصرف بهینه ادورانت، اخذ شناســنامه ایستگاه ها، لزوم 
تعامل با مسئولین شهرستان ها و بردباری در پاسخگویی به ارباب رجوع دقت کنند.

با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش فکری و آموزش پرورش استان اصفهان صورت گرفت؛

 تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره مجازی»خانواده آبی« و »پرسش شادابی «

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی باید همگانی شود
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