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8 صفحه
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قیمت: 3000 تومان

وقتیاجرایقانونهوایپاکبهبادسپردهمیشود؛

سبز، رنگ گمشده  نمودار کیفیت هوای اصفهان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
خبر داد:

 افتتاح 12 پروژه حوزه بهداشت
 و درمان چهارمحال و بختیاری  
همزمان  با ایام ا... دهه فجر1400

آموزش غیر حضوری مدارس 
در شهرهای قرمز اصفهان

قطع آب مشترکان پرمصرف 
در دستور کار شرکت آب و 

فاضالب شهرکرد

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

افزایش تعرفه برق برای 
 مشترکان پرمصرف

 تاکنون ابالغ نشده است

 گام بلند مدیریت شهری
 در زمینه تسهیل گری؛

بازآفرینی 
بافت های 

فرسوده سرعت 
می گیرد

7

3

5

3

4

3

4

5

 اختصاص تسهیالت به 82 واحد
 نیمه تمام تولیدی اصفهان

اجرای 9۵ درصد نسخه نویسی 
الکترونیکی در چهارمحال 

قانع نشدیم!
 پشت پرده فروش برنج 100 هزارتومانی در بازار اصفهان؛

دهه فجر 1400 خلق حماهس ای نو از جنس سالمت 

   افتتاح پروژه های درمانی، بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری 

 همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 با اعتباری بالغ بر ۵۳۴ هزار میلیون ریال

   مرکز خدمات جامع سالمت منارجان

  ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان خانمیرزا

  مرکز فوریت های ۱۱۵ نقنه

    اورژانس بین جاده ای گرم دره، پایگاه بهداشت پردنجان

   اتاق عمل بیمارستان هاجر 

   راه اندازی کلینیک تخصصی شلمزار 

   ام آر آی بیمارستان ولیعصر بروجن

   سی تی اسکن بیمارستان شهدای لردگان

   رادیولوژی شلمزار و رادیولوژی سامان 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

افتتاح ۱۲ پروژه حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری همزمان با ایام ا... دهه فجر۱۴۰۰

4

 تشکیل کمیته های 
 تخصصی در 
 دادگستری

 استان اصفهان 
5

6

 تحرک پایین تیم های
 اصفهانی در بازار نقل و انتقاالت!
 دست خالی »تارتار«
  و »نوید کیا« برای 
 نیم فصل دوم

                   کلنگ زنی پروژه های استانی با 

اعتبار ی  بالغ بر۱۵۰ هزار میلیون ریال

   پایگاه اورژانس ۱۱۵ اردل

    خانه بهداشت بارده

    خانه بهداشت خیری یانچشمه

  خانه بهداشت معموره 

  مرکز خدمات جامع سالمت مارکده 

  بهانه های فروشنده و مسئول و متولی در توجیه این گرانی سرسام آور  زیاد است؛ مثل همیشه. یکی توپ را به زمین 
کشاورز می اندازد و دیگری دولت را مقصر می داند. یکی هم می گوید شرکت های بزرگ مثل طبیعت و گلستان و ... 
خریدهای سنگین انجام داده و باعث جهش قیمت در بازار شده اند. اما اصل موضوع این است که چه کشاورزی که 
برنج را در انبارهای خود احتکار کرده و حاضر به فروش آن زیر 100 هزارتومان نیست، چه دولت که با سیاست های اشتباه 
کار را به اینجا رسانده و حاال هم ناتوان از کنترل قیمت هاست و چه شرکت هایی که برای سودآوری خود، خون مردم را 
در شیشه کرده اند، درنهایت ضربه اصلی را به مردمی می زنند که هرروز سفره های شان کوچک و کوچک تر می شود و 

ازقضا کشاورز هم جزو همین مردم است!

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از افتتاح ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی استان همزمان با ایام ا... دهه فجر۱۴۰۰ خبر داد. ارسالن 
خالدی فر افزود: مرکز خدمات جامع سالمت شماره ۲ بن،مرکز خدمات جامع سالمت منارجان، ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

عمل بیمارستان خانمیرزا، مرکز فوریت های ۱۱۵ نقنه، اورژانس بین جاده ای گرم دره، پایگاه بهداشــت پردنجان، اتاق 
هاجر و راه اندازی کلینیک تخصصی شلمزار از جمله پروژه های افتتاحی همزمان با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.وی تصریح کرد: همچنین »ام آر آی« بیمارستان 
ولیعصر بروجن، سی تی اسکن بیمارستان شهدای لردگان، رادیولوژی شلمزار و رادیولوژی سامان 

در این ایام مبارک راه اندازی می شود.خالدی فر، مجموعه اعتبار صرف شده برای پروژه های 
قابل افتتاح حوزه بهداشــت و درمان در دهه فجر ۱۴۰۰ را بالغ بر ۵۳۴ هزار میلیون 

ریال اعالم کرد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه از کلنگ زنی 
چندین پروژه در این ایام خبر داد و افزود: این پروژه ها شامل پایگاه اورژانس 

۱۱۵ اردل، خانه بهداشت بارده، خانه بهداشت خیری یانچشمه، خانه بهداشت 
معموره و مرکز خدمات جامع سالمت مارکده می شود.وی،کل اعتبار مورد 

نیاز جهت افتتاح پروژه های مذکور را، ۱۵۰ هزار میلیون به ریال اعالم کرد.

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد 
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طالبان:

 ۵0 عضو داعش در افغانستان تسلیم شدند
منابع اطالعاتی طالبان اعالم کردند ۵۰ عضو گروه تکفیری داعش در استان شرقی ننگرهار تسلیم 
شدند.آژانس باختر افغانستان دوشنبه به نقل از منابع اطالعاتی طالبان اعالم کرد افراد تسلیم شده 
که از گذشته خود ابراز پشــیمانی کردند از طرف مالهبت ا... آخوندزاده، رهبر طالبان مورد عفو قرار 
گرفته اند.طالبان گفته اســت که اگر این افراد در آینده مرتکب جرمی شــوند ،مطابق قانون با آنها 

برخورد خواهد شد.

»ترامپ« اسناد مهم را می سوزاند!
پیش از این، گزارش های متعددی مبنی بر میل رییس جمهوری سابق آمریکا به پاره کردن اسناد 
ریاست جمهوری در دست بود، اما جزییات جدید، نشان می دهد که او چگونه از شر اسناد بااهمیت 
خالص می شد.به نقل از پایگاه خبری اینسایدر، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کارکنان 
او در کاخ سفید به تناوب، اسناد مهم را در کیسه های سوزاندن قرار می دادند که به پنتاگون ارسال 
شده و خاکستر شود.کیسه های سوزاندن، مانند کیسه های خرید بوده و به فراوانی در کاخ سفید 

یافت می شوند. 

 ادعای آمریکا درباره کشتن یکی از سران القاعده 
و همراهانش در یمن

دولت آمریکا مدعی شد که یکی از رهبران القاعده و همراهانش در استان مأرب در شمال یمن کشته 
شدند.یک منبع امنیتی آمریکا مدعی شد که یک پهپاد آمریکایی پس از پرواز از پایگاهی نظامی 

در جیبوتی، یکی از رهبران القاعده را در منطقه الکوله در وادی عبیده در شمال یمن هدف قرار داد.
ای منبع امنیتی تاکید کرد که در این حمله هوایی، یک تروریست که احتماال یکی از رهبران القاعده 

است و چند نفر از همراهانش کشته شدند.

پاپ فرانسیس:  

به جنگ ها عادت کرده ایم
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه ای یک ساعته با شبکه سه تلویزیون دولتی ایتالیا 
)RAI( برخی از موضوعات کلیــدی دوره پاپی خود را بازگو، تخصیص بودجه کالن برای تســلیحات را 
محکوم، از حقوق مهاجران دفاع و سخت گیری ایدئولوژیکی توسط محافظه کاران در کلیسا را محکوم 
کرد. فرانسیس که دفاع از محیط زیست را اســاس دوره پاپی خود تعیین کرده، این مسئله را که چطور 
ماهیگیران شکایت های خود را نزد وی می برند و تاکید دارند که چندین تن پالستیک در دریای آدریاتیک 
پیدا کرده اند، بازگو کرد. پاپ فرانسیس در بخش دیگری از سخنانش درباره جنگ گفت: در این باره فکر 
کنید. اگر مجبور می شدیم ساخت تسلیحات را برای یک سال متوقف کنیم، می توانستیم هزینه غذا و 

آموزش کل جهان را تامین کنیم. ما به جنگ ها عادت کرده ایم. این تلخ است اما واقعیت دارد.

»بایدن« به تل آویو سفر می کند
رییس جمهور ایاالت متحده قصد دارد طی سال جاری میالدی به سرزمین های اشغالی سفر کند.

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا روز یکشــنبه با نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی درباره 
تنش های خاورمیانه و شرق اوکراین صحبت کرده و دعوت وی برای سفر به سرزمین های اشغالی را قبول 
کرده است. کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: رییس جمهور آمریکا از دعوت نخست وزیر نفتالی بنت 

برای سفر به اسراییل تشکر کرده و گفته که منتظر سفر به اسراییل در سال جاری است.

نشنال اینترست: پیامدهای جنگ آمریکا با روسیه بر سر اوکراین  چیست؟

جهانی که ناامن تر می شود

»متیو باروز« در نشنال اینترست نوشت: قبل از عجله برای رویارویی تمام 
عیار با روسیه، دولت بایدن باید عواقب بلندمدت آن را برای ایاالت متحده و 
متحدانش در نظر بگیرد. برخی از مفسران در مورد بروز جنگ جهانی سوم و 
همچنین ناکارآمدی تحریم ها علیه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
هشــدار داده اند. با این حال، درگیری با روســیه پیامد های استراتژیک 
دیگری نیز دارد که ایاالت متحده باید تالش داشته باشد از آن ها اجتناب 
کند. دو دهه گذشته مملو از شگفتی های ناگوار که در ابتدا ایده های خوبی 
به نظر می رسیدند، بوده است. به یاد داریم که چگونه رهبران سیاسی ایاالت 
متحده قول دادند دموکراسی را به افغانستان و عراق بیاورند. اما در نهایت 
جنگ در این کشور ها با هزینه  زیادی پایان یافت، به ویژه در مورد افغانستان 
که با عقب نشینی تحقیرآمیز واشنگتن همراه بود. حتی در حالی که روسیه 
محرک بحران کنونی اســت و باید به آن پایان دهد، نتایجی وجود دارد که 
ایاالت متحده و متحدانش باید نگران آن ها باشند.به گزارش »انتخاب«؛ 
در ادامه این مطلب آمده است: پیش بینی دقیق امکان پذیر نیست و بحران 
کنونی اوکراین نیز تفاوتی با نمونه های تاریخی ندارد. مثال در طول بحران 
موشکی کوبا، نیکیتا خروشچف به سختی به این فکر می کرد که مجبور به 
استعفا شود، اما در نهایت دو ســال بعد به این فکر افتاد. با این حال، این 
بدان معنا نیست که تحلیلگران و ناظران نباید پیامد های درازمدت را در نظر 
بگیرند و از نتایجی که با منافع ایاالت متحده منافات دارد، جلوگیری کنند. 
این بررسی ها، در یک سیستم بین المللی که حتی تصمیمات و تعدیل های 
جزئی توسط رهبران جهانی می تواند عواقب بســیار زیادی داشته باشد، 
بسیار حیاتی تر است.با تکیه بر تقریبا دو دهه تجربه  کار بر روی آینده نگری 
استراتژیک، ابتدا در نشــنال اینتلیجنس و اکنون در شورای آتالنتیک، در 
مورد بحران اوکراین ســه هشــدار بزرگ دارم.اوال، با وجود احتمال وقوع 
جنگ سرد جدید، تشدید بحران اوکراین می تواند ظهور جهانی دوشاخه را 
تقویت کند. پکن برخالف سکوتش پس از الحاق کریمه به روسیه، حمایت 
خود را از نگرانی های امنیتی مســکو اعالم کرده است. پوتین بدون شک 
از چین برای به حداقل رســاندن تاثیر تحریم های غرب درخواست کمک 
خواهد کرد. اگر ایاالت متحده چین را به دلیل کمک به روســیه برای دور 
زدن مجازات های مالی غرب تحریم کنــد، تنش بین چین و آمریکا که در 
حال حاضر باالست، می تواند به یک بحران جدید منجر شود. دوم، ایاالت 
متحده و اروپا با اعمال تحریم ها علیه روســیه احتماال برنامه های چین را 
برای توسعه ارز دیجیتال e-CNY خود تسریع می کنند. این اقدام پکن به 
چین و روسیه کمک می کند تا تحریم های ثانویه ایاالت متحده را دور بزنند. 
روسیه یک جایگزین سوئیفت به نام سیستم انتقال پیام های مالی ایجاد 
کرده اســت، اما یک یوان دیجیتال چالش قدرتمندتری برای دالر آمریکا 
خواهد بود و در عین حال به طور بالقوه نفوذ چین را در میان کشور های عضو 
پروژه  یک کمربند و یک جاده تقویت می کند.ســوم، شکاف هایی که قبال 
بین ایاالت متحده و شرکای اروپایی اش در اروپای غربی ایجاد شده است، 
امکان دارد با اقدام تالفی جویانه  مسکو مبنی بر قطع عرضه گاز به اروپا، بدتر 
شود. گزارش های رسانه ای در حال حاضر حاکی از افزایش نگرانی ایاالت 
متحده و اتحادیه اروپا در مورد چنین احتمالی است. برای محافظت در برابر 

این خطر، واشنگتن به قطر نزدیک شده اســت، در حالی که اتحادیه اروپا 
نیز قصد دارد با آذربایجان گفت وگو کند. بر اساس تحلیل بروگل، اتحادیه 
اروپا باید تقاضا را مهار کند که این امر مستلزم تصمیمات دشوار و پرهزینه 
برای دولت هایی اســت که در تالش برای حفظ بهبود اقتصادی هستند. 
اگرچه زمستان اروپا آنطور که پیش بینی می شد سرد نبوده است، سرمای 
بیشتر می تواند به راحتی معضل اروپا را تشدید کند. اگر کمبود عرضه وجود 
داشته باشــد یا قیمت انرژی از کنترل خارج شود، بدون شک دولت های 
اروپایی توسط شهروندان شان سرزنش خواهند شد. اختالالت درازمدت 
در زندگی روزمره اروپایی ها نیز باعث نارضایتی می شود و احتماال بسیاری 
از دولت های اروپایی را به جدایی از واشــنگتن و فاصله گرفتن از موضوع 
اوکراین سوق می دهد.رحم امانوئل به ما آموخت که هرگز نباید یک بحران 
خوب را که فرصت های بزرگی را به ارمغان می آورد، هدر داد. اگرچه تصورش 
سخت است، اما حل مسئله اوکراین می تواند آغازی برای بهبود عمده در 
روابط روسیه و غرب باشد. این بحران می تواند به رییس جمهور جو بایدن 
کمک کند تا آسیب های وارد شده به وجهه خود را که ناشی از خروج عجوالنه 
از افغانســتان اســت جبران و محبوبیت رو به افول خود را تقویت کند. به 
همین ترتیب، توافقی که روسیه نیز می تواند از آن ادعای برخی دستاورد ها 
را داشته باشد، قادر اســت به متقاعد کردن پوتین در این زمینه کمک کند 
که مسکو می تواند با غرب معامله کند. بدین ترتیب، این توافق می تواند از 
تمایل پوتین برای تعمیق روابط با چین بکاهد. البته، ایجاد یک روند حل و 

فصل مسالمت آمیز بحران، آسان تر از انجام آن است. اما دولت بایدن نباید 
از این هدف منصرف شود. در عوض، تحت فشــار قرار دادن اوکراین برای 
تعامل با اعضای فرمت نرماندی و تقویت مجدد پیشرفت صلح مینسک 
اقدامی است که مورد استقبال متحدان اروپایی قرار خواهد گرفت. برخی 
از تحلیلگران بر این باورند که امکانش هست در اقدامات مربوط به تثبیت 
وضعیت در امتــداد خط تماس در دونباس از جمله با خروج تســلیحات 
سنگین و تقویت ماموریت سازمان امنیت و همکاری در اروپا پیشرفت هایی 
حاصل شود که همه این ها تنش ها را بین روسیه و اوکراین کاهش می دهد. 
در مورد گســترش ناتو نیز می توان به توافق هایی برای ایجاد یک منطقه 
حائل بین روسیه و ناتو دست یافت. مشکوک اســت که این اقدام برای 
برآورده کردن انتظارات روسیه کافی باشد، اما اعتمادی که می تواند ایجاد 
شود ممکن است به هر دو طرف کمک کند تا در مورد ناتو به تفاهم برسند.در 
حالی که ممکن است دستیابی به درجه ای از موفقیت بدون برنامه ریزی 
و تالش زیاد در کوتاه مدت برای دولت کم خطر به نظر برسد، اما شکست در 
دستیابی به توافق با روسیه منجر به نوعی مداخله نظامی روسیه، حمالت 
سایبری، قطع انرژی و استفاده از نیرو های نیابتی شورشیان خواهد شد. 
بسیاری از اوکراینی ها کشته می شوند، بسیاری از آن ها مهاجرت می کنند و 
کشور از هم می پاشد. دولت بایدن می خواهد از دخالت نظامی در اوکراین 
اجتناب کند، اما، حتی در صورت عملیات های محدودتر روسیه، بایدن خود 

را در معرض فشار کنگره و دیگر فشار ها قرار می دهد.

عضــو جامعه روحانیــت مبارز گفــت: مادامی که 
اقتصادمــان از دولتی بودن و نفتی بــودن درنیاید 
هرکس دنبال ســهم خودش از بودجه اســت و در 

نهایت کاری هم پیش نمی رود.
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا اکرمی اظهار 
کرد: آنان که ســرمایه و ثروت و استعداد دارند باید 
به میدان اقتصاد بیایند و دولت هم از آن ها حمایت 
کند و با هدایت و نظارت بــر آن ها نقش خود را ایفا 
کند. در غیر این صورت با شعار و سخنرانی کار پیش 
نمی رود. وی با انتقــاد از روند افزایش قیمت ها در 
کشور اظهار کرد: در کشور همه چیز ترمز بریده است 
از قیمت کاال هــا گرفته تا هزینه خدمــات و مابقی 
موارد. قیمت ها به ســرعت باال می روند و کســی 

هم جوابگو نیســت. عضو جامعــه روحانیت مبارز 
با بیان اینکه نمایندگان به جای نبش قبر گذشــته 
 به فکر وحــدت و پیشــرفت آینده باشــند، گفت: 
گاهی نمایندگان نطق هایی می کنند و به کســانی 
می تازند و بر آنــان خرده می گیرند که نیســتند تا 
جواب شان را بدهند و از خود دفاع کنند در حالی که 
این تندی ها و نبش قبرکردن هــا فایده ای به حال 

کسی ندارد.
اکرمی با اشــاره به رونــد دریافت ردیــف بودجه 
ســازمان های تبلیغاتی مذهبی در کشور اظهار کرد: 
من، چون ۲۰ سال در مجلس بودم و در بررسی ۲۰ 
الیحه بودجه سهم داشتم باید بگویم که الزم است 
روند کارمان را اصالح کنیم و مدام دفتر و ســازمان 

جدید درســت نکنیم و بودجه بــه آن ها اختصاص 
ندهیم. ســازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات حوزه و 
حوزه هنری می خواهند یک کار بکنند که همان تبلیغ 
است. پس این ها باید ادغام شوند و با متمرکزسازی 
قدرتمند شــوند تا در راســتای یک هدف که همان 

تبلیغات است، عمل کنند.
وی یادآور شد: مادامی که اقتصادمان از دولتی بودن 
و نفتی بودن درنیاید هرکس دنبال سهم خودش از 

بودجه است و به این طریق هم کار پیش نمی رود.

یک فعال اصولگرا: 

قیمت ها ترمز بریده است

فعال سیاسی:

 »جلیلی« عقب نشینی کرد
سعید جلیلی این روزها حاشیه ساز شده است؛ چند روز پیش بود که گفته شد، او نامه ای ۲۰۰صفحه ای برای رهبر انقالب ارسال کرده و در آن به تندی علیه سیاست 
خارجی دولت رییسی و نحوه مذاکرات هسته ای انتقاد کرده است اما به تازگی یکی از اعضای دفترش نامه مورد بحث را تکذیب کرد.منصور حقیقت پور، فعال و 
تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع به »نامه نیوز« گفت: »آقای جلیلی باید این میزان ادراک را داشته باشد که مطالب خارج از اراده ملی را مطرح نکند. او نباید 
آهنگ جدایی از خواست جمعی مردم را کوک کند. نمی دانم واقعا این نامه را آقای جلیلی نوشته یا نه اما به هر حال شخصا با افکار او به خوبی آشنا هستم و می دانم 
درباره برجام و موضوع هسته ای چه طور فکر می کند. کامال به یاد دارم که در کمیسیون امنیت ملی مجلس و کمیسیون برجام چه صحبت هایی را مطرح می کرد 
و به هر حال زمانی هم مسئولیت تیم مذاکره کننده ایرانی را برعهده داشت که البته به هیچ نتیجه ای نرسید«.وی ادامه داد: »آقای جلیلی با نوع تفکراتی که دارد، 
شاید برای برخی قطبی سیاسی محسوب شود. او سعی کرد با طرح این نامه اخیر افکار عمومی جامعه را ارزیابی کند و ببیند که مردم به تفکرات او روی خوش 

نشان می دهند یا نه که دید نه مخاطب خاصی ندارد و به همین دلیل از مواضع خود  عقب نشینی کرد و حاال نامه تکذیب می شود.«

خبر روز

وز عکس ر

مراسم خداحافظی 
سفیر پیشین فلسطین  

در تهران  برگزار شد
مراسم خداحافظی صالح زواوی، 
سفیر پیشین فلســطین در تهران 
لســفرای هیئت هــای  و مقدم ا
سیاسی در ایران با حضور جمعی از 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و 
همچنین برخی سفرای کشورهای 

خارجی در تهران برگزار شد.

االن فرق داره!
صادق زیبــاکالم در واکنش به صحبت های مهــدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبری 
درخصوص مذاکرات هسته ای گفت: آنچه که آقای فضائلی می خواهند بگویند در حقیقت معنی اش 
این است که »ای مردم! ای طرفداران نظام! ای انقالبیون! اگر ما با آمریکایی ها مذاکرات مستقیم 
بکنیم، با وجود  تمام بدی ها و چیزهای منفی که درباره  مذاکره با آمریکا در  گذشته گفتیم، ولی اینها 
مربوط به آقای روحانی و دیگران بوده اســت که در دهه ۹۰ این مذاکرات را انجام می دادند و افراد 
انقالبی و وطن پرستی نبودند. اما این مذاکرات با آمریکا که توسط تیم دولت آقای رییسی صورت 
می گیرد، خیلی فرق می کند با آن مذاکرات؛ این مذاکرات توسط افراد انقالبی، وطن پرست و شجاع 
صورت می گیرد بنابراین این مذاکرات را با آن مذاکرات مقایسه نکنید«. به عبارت دیگر ایشان در 
حقیقت دارند پیش درآمد و راه مذاکرات مستقیم با آمریکا و کلیت مذاکره با آمریکا را در نظر افکار 

عمومی هموار می کنند.
 

فعال سیاسی:

  هر دو حیوان آدم نما حداکثر ظرف یک هفته در مأل عام
 به دار آویخته شوند  

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاســی در توئیتی نوشت: دو حادثه شرم آور برای 
ایران، یعنی بریدن سر همسر ۱۷ ساله و با آن دور افتخار در اهواز زدن و دیگر قتل مامور پلیس با قمه 
در شیراز، قوه قوه قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است. باید هر دو جانی و هر دو حیوان آدم نما 

حداکثر ظرف یک هفته در مأل عام به دار آویخته شوند.
 

واکنش »عباس عبدی« به برکناری امام جمعه تفرش
عباس عبدی در واکنش به عزل امام جمعه تفرش در توئیتی گفت: اقدام به موقعی صورت گرفت و 
اکنون باید منتظر محاکمه بود.گفتنی است، پنجشنبه هفته گذشته پسر ۱۱ ساله امام جمعه تفرش 
در جریان رانندگی در محور دستجرد به تفرش و در اثر تصادف با خودروی پرشیا موجب مرگ سه 

نفر از سرنشینان پرشیا و مصدوم شدن چهار نفر دیگر شد.

پاسخ »شریعتمداری« به ادعای یک اصالح طلب
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: عالوه بر اســناد غیر قابل انکار دیدار سید محمد خاتمی با جورج 
ســورس که کمترین تردیدی در آن نیســت، حضور آقای ظریف در مالقات خاتمی و ســورس در 
اعترافات کیان تاجبخش، نماینده جرج ســورس نیز آمده و از تلویزیون هم پخش شده پس چرا 
هیچ یک از آقایان آن را تکذیب نکردند.یکی از چهره های اصالح طلب در واکنش به یادداشت حسین 
شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان که به همراهی ظریف در مالقات خاتمی با جرج سورس 
اشاره کرده بود، نوشته اســت: »آقای شــریعتمداری در متن خود آورده است که با شناختی که از 
ظریف دارد، او نخواسته با تکذیب این دیدار، مرتکب دروغ شود. معنای این حرف آن است که آقای 
شریعتمداری، ظریف را صادق می داند. پس حاال که ظریف راست می گوید باید خبر حاج حسین 
آقا دروغ باشد«.حسین شــریعتمداری در همین زمینه گفت: من عادت ندارم به این خرده ریزها 
بپردازم و حرفم را در یادداشــت زده ام، ولی به احترام پرسش ما باید عرض کنم این آقا بدون آنکه 
متوجه باشد نوشــته مرا تایید کرده است و چه ســندی گویا تر از این که هم حضور آقای ظریف در 
مالقات آقای خاتمی با ســورس را تایید می کند و هم راستگو بودن ظریف را تصدیق می فرمایند و 
نشان می دهد که چون آقای ظریف حاضر نبوده مرتکب دروغ شود و حضورش در مالقات با سورس 
را تکذیب کند، این ماموریت را  شخص دیگری بر عهده گرفته است. اگر غیر از این بود خود ایشان 

ماجرا را تکذیب می کرد.

کافه سیاست

صدراعظم آلمان:

  حصول توافق در وین
 به ایران بستگی دارد!

صدراعظم آلمان بدون اشــاره بــه انفعال و 
کم کاری طرف هــای اروپایــی در مذاکرات 
وین، تالش کرد توپ را به زمین ایران بیندازد و 
گفت: حصول توافق در وین به ایران بستگی 
دارد.اوالف شولتز، صدراعظم آلمان در گفت 
وگوی اختصاصی با روزنامه واشنگتن پست 
به سواالتی پیرامون روند مذاکرات ایران و ١+٤ 
برای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم 
های ایران که باحضور غیرمســتقیم مذاکره 
کنندگان آمریکایی در وین، پایتخت اتریش 
انجام می شود، پاسخ داد.شــولتز در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه »چقــدر تا حصول 
توافق در وین فاصله وجــود دارد؟« همچون 
دیگر کشــورهای اروپایی عضو برجام تالش 
کرد تنها ایران را مســئول به عــدم موفقیت 
احتمالی مذاکرات معرفی کنــد و توپ را به 
زمین ایران انداخت.وی در این باره گفت: به 
ایران بســتگی دارد. ما به آنها پیامی شفاف 
مبنی بر این داده ایم کــه اکنون زمان تصمیم 
گیری و پیشرفت است و نه طوالنی کردن این 
روند. ما توانایی ایران را در داشتن بمب اتم که 
قابلیت استفاده داشــته باشد، نمی پذیریم. 
این، یک لحظه تعیین کننده  است و امیدواریم 
که آن ها از این فرصت استفاده کنند.صدراعظم 
آلمان در ادامه افرود: زمان زیادی برای ما باقی 
نمانده، چراکه ما از پیشرفت برنامه هسته ای 
ایران مطلع هستیم.شولتز در پاسخ به سوال 
دیگری درباره راهبردی که در صورت شکست 
مذاکرات وین باید درقبال ایران به کار گرفته 
شــود، گفت: هم اکنون در موقعیتی هستیم 
که منتظر پاسخ هستیم. اجازه دهید منتظر 
بمانیم.وی همچنین در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکــه مذاکرات وین نبایــد تنها به 
موضوع هسته ای محدود شود، بلکه باید سایر 
موضوعات ازجمله موشــک های بالستیک 
ایران و مســائل منطقه ای را نیز شامل شود، 
گفت: فکر می کنم که همه ما می دانیم وقتی 
به ایران نگاه می کنیم، باید به سواالت زیادی 

بپردازیم. 

بین الملل
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مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان:

اتحادیه اروپا اجازه صادرات خاویار ایران را به اروپا داد
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: سال گذشته ۱۳ هزار تن خامه و بیش از هفت هزار تن پنیر 
از استان اصفهان به روسیه صادر شد همچنین اتحادیه اروپا اجازه صادرات خاویار ایران را به اروپا داد.

شهرام موحدی در مراسم تکریم و معارفه مدیران دامپزشکی گلپایگان، اظهار کرد: در سال های اخیر 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان با تالش کارشناسان شبکه دامپزشکی کنترل 
شده است.سازمان دامپزشکی عالوه بر درمان دام ها در سالمت و بهداشت محصوالت دامی نیز تالش 
کرد و همین روند باعث افزایش کیفیت محصوالت بر اساس استاندارد های بین المللی شده است.

گلپایگان قطب دامداری و کشاورزی است و در بخش صادرات محصوالت لبنی با رعایت استاندار های 
بین المللی ورود پیدا کند، زیرا اگر شیر تولیدی کیفیت نداشته باشد بازار صادرات ندارد.

 
سخنگوی صنعت برق اصفهان:

 افزایش تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف
 تاکنون ابالغ نشده است

سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: هوشمندسازی کنتور های برق ادارات استان اصفهان در حال 
اجرایی شدن است.محمدرضا نوحی گفت : مدت هاست که تصمیم بر اجرای  طرح هوشمندسازی 
کنتور های برق  بوده و اکنون هوشمندسازی کنتور های برق ادارات استان اصفهان در حال اجرایی 
شدن است.به گفته وی، هوشمندسازی به تدریج به بخش خانگی هم می رسد. با نصب کنتور های 
هوشمند، ساعات پیک مصرف و کاهش مشخص و مشترک متوجه می شود در ساعت اوج مصرف، 
اســتفاده های غیرضروری از برق را کاهش دهد، چون با این روند باید هزینه بیشــتری بپردازد.

کنتور های معمولی فاقد چنین اطالع رسانی است و مشترک متوجه زمان های اوج مصرف نمی شود. 
بر این اساس و با هوشمندسازی کنتورها، مشترکان برق ترغیب می شوند که در ساعات غیرپیک، 

مصارف برقی خود را انجام دهند.
 

 بازگشت 80 درصد از واحدهای صنعتی راکد در کشور
 به چرخه تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در کاشــان گفت: باحمایت وزارت صمت امسال تاکنون 
۸۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد در کشــور به چرخه تولید برگردانده شده اند.بیک زاده  یکی از 
مهم ترین برنامه های وزارت صمت را احیای واحد های راکد دانست و افزود: دولت سیزدهم وعده 
داده است که برای حل مشکالت واحد های صنعتی از هیچ فعالیتی دریغ نمی کند و حتی پیش بینی 
شده است که تا پایان ســال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار واحد صنعتی که در لیست راکد ها بودند به چرخه 
صنعت و تولید برمی گردند که تا کنون ۸۰ درصد این موضوع تحقق پیدا کرده است.به گفته وی، در 
این زمینه بیش از ۲۰۰ مانع و حتی موانع قانونی تولید شــامل تسهیالت، ریالی، ارزی، سرمایه در 

گردش و سرمایه ثابت، مالیات و بازار یابی، احصا  و شناسایی شده است.
 

جوالن سودجویان و نوسان در قیمت سیب زمینی
معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: باتوجه به افزایش و نوسان قیمت سیب 
زمینی در بازار به دنبال کنترل قیمت این محصول با چند روش هستیم.خدابخش توکلی اظهار کرد: باتوجه 
به التهاب ایجاد شده طی چند روز گذشته در بازار سیب زمینی، در اثر برخی عوامل و جوالن سودجویان، 
موضوع کنترل قیمت این محصول در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار گرفت. قیمت سیب زمینی 
در بازار باالی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است و در برخی فروشــگاه ها به ۲۰ هزار تومان هم رسیده، اما قیمت 

مصوب اعالم شده توسط سازمان تنظیم بازار ۹۸۰۰ تومان برای مصرف کننده تصویب شده است.

پشت پرده فروش برنج ۱۰۰ هزارتومانی در بازار اصفهان؛

قانع نشدیم!

افزایش عجیب و غریب قیمت برنج در بازار،  ریحانه سجادی 
امروز نه تنها خریداران، بلکه فروشندگان را 
سردرگم کرده است.تا نیمه امسال یکی از دالیل اصلی گرانی برنج ایرانی، 
کاهش سطح زیر کشت این محصول اعالم شد و هر کیلو برنج ایرانی از ۲۷ 
تا ۳۵ هزار تومان در ابتدای امسال به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسید، اما در 
هفته گذشــته برنج ایرانی رکورد زد و با قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته شد، 
اگرچه در برخی فروشــگاه ها قیمت این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان هم به 
مشتریان اعالم شده است. این بار فروشــندگان برنج، کشاورزان را متهم 
اصلی گرانی عجیب برنج می دانند. این درحالی اســت که  آذرماه امسال 
مخبر، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت تشدید نظارت از سوی سازمان 
تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که 
هر کسی قیمت کاالها را براســاس خواســت خود افزایش دهد. مخبر 
همچنین در  ۲۹ دی ماه تاکید کرد که تا پایان سال درخواست هیچ افزایش 
قیمتی در ستاد تنظیم بازار بررسی نخواهد شد.گزارش جدید مرکز آمار ایران 
در رابطه با قیمت برنج نشــان می دهد که برنج ایرانی در دی ماه امســال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد گران شده در حالی که در سال 
جاری تاکنون چنیــن درصد افزایش قیمتی برای برنج ثبت نشــده بود.

براســاس این گزارش قیمت هر کیلو برنج ایرانی دی ماه پارســال به طور 
متوســط ۳۳.۷ هزار تومان بوده که در آذرماه امســال به ۵۱.۶ هزار تومان 

رسید، اما در دی ماه متوسط قیمت تا ۵۷ هزار تومان پیش رفته و حتی تا 
بیش از ۶۴ هزار تومان هم نرخ رسمی برای آن ثبت شده، همچنین برنج 
ایرانی نسبت به آذرماه امسال بیش از ۱۰ درصد گران شده است.براساس 
این گزارش نیز قیمت برنج خارجی در دی ماه پارسال هر کیلو به طور متوسط 
۲۳.۷ هزار تومان بوده و در آذرماه امسال به متوسط تا ۳۰ هزار تومان رسیده 
است. در دی ماه برنج خارجی در هر کیلو به طور متوسط بیش از ۲۸.۸ هزار 
تومان و تا ۳۳.۳ هزار تومان هم قیمت خورده اســت. بر این اساس برنج 
خارجی وارداتی نسبت به آذرماه ۳.۴ و درمقایسه با دی ماه پارسال ۲۱.۸ 
درصد افزایش قیمت دارد.اما گــزارش میدانی خبرنگار ایســنا از برخی 
فروشگاه های برنج در اصفهان، حکایت از سیر صعودی دوباره قیمت برنج 
دارد تا جایی که برخی مغازه ها نرخ هر کیلو برنج ایرانی را در محدوده ۹۰ تا 
۱۰۰ هزار تومان اعالم کرده اند.یکی از فروشندگان برنج به ایسنا، توضیح داد 
که کشت برنج امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از سوی دیگر 
کشاورزان حاضر به فروش همین میزان محصول خود نیستند.فروشنده 
دیگری هم گفت: اگرچه زمان کشــت و برداشت برنج به اتمام رسیده، اما 
کشاورزان عنوان می کنند به دلیل افزایش هزینه های خود حاضر نیستند 
برنج را با قیمت قبلی وارد بازار کنند، از سوی دیگر هیچ نظارتی بر این رویه 

برنج کاران شمال و جنوب کشور نیست.
یکی دیگر از فروشندگان برنج هم گفت: امروز فروشندگان برنج از وضعیت 

قیمت این محصول دچار سردرگمی شده اند و قیمت برنج، روزانه مشخص 
می شود و ناچاریم بر اســاس نرخ روز، فروش داشته باشیم تا بتوانیم در 

خرید جدید فروشگاه، محصولی را جایگزین قبلی کنیم.
برنج فروش دیگری در اصفهان نیز در توضیح افزایش قیمت برنج در بازار، 
توضیح داد: فرد واســطه ای که در شمال کشــور برنج را از وی، خریداری 
می کنیم، عنوان کرده که کشــاورزان و تولیدکننده دســت اول بازار، اعالم 
کرده اند تا قیمت برنج ۱۰۰ هزار تومان نشــود، حاضر بــه عرضه آن در بازار 
نیســتند.وی با اعتقاد بر اینکه برای جلوگیری از این وضعیت دولت باید 
نسبت به خریداری برنج از کشاورزان اقدام و سپس بار را وارد بازار می کرد، 
اظهار کرد: از سوی دیگر زمانی که تب گرانی یک محصول ازجمله برنج در بازار 
می افتد، مردم از ترس گرانی بیشتر شروع به خرید می کنند، در حالی که در 
روال عادی مردم اینگونه خرید نمی کنند.فروشنده دیگری هم گفت: هنوز 
ما برنج ۱۰۰ هزارتومانی نفروخته ایم و با توجه به اینکه بار را به طور مستقیم 
وارد می کنیم، اکنون هر کیلو برنج ایرانی )کشــت دوم فریدون کنار( را با 
قیمت ۸۵ هزار تومان به مشتری می دهیم، اما به طورقطع ما نیز ناچار می 
شــویم برنج را در محدوده ۹۰ هزار تومان بفروشیم.فروشنده دیگری هم 
درباره تغییر قیمت روزانه برنج در بازار توضیح داد: اگر امروز فروشنده ای 
برنج را با قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه کند حتی با سود آن نمی تواند محصول 
جدید را جایگزین برنج قبلی در مغازه کند، چراکه قیمت برنج روزانه تغییر 
می کند.برنج فــروش دیگری هم با تعجب گفت: اصــال تصور نمی کردیم 
قیمت هر کیلو برنج به ۹۰ هزار تومان و بیشتر برسد و به نظر می رسد افزایش 
و تثبیت نرخ برنج تا پایان سال در عدد ۱۰۰ هزار تومان قطعی باشد.رییس 
اتحادیه خواربار و آجیل فروش اصفهان درباره افزایش بی رویه قیمت برنج 
ایرانی در بازار توضیح داد: امسال کشــت برنج داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 
کاهش یافته بود، همچنین هزینه های کشاورزان نسبت به سال گذشته بین 
۲ تا ۲.۵ برابر افزایش یافته اســت.مصطفی بحق ادامه داد: از سوی دیگر 
شرکت های بزرگ همچون طبیعت، گلســتان و ... با ورود به بازار و انجام 
خریدهای ســنگین، باعث جهش قیمت در بازار می شوند.وی همچنین 
دلیل چهارم و اصلی گرانی برنج به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را کشاورزان دانست و 
گفت: امسال اوضاع کشاورزان به نسبت سال های گذشته خوب شده و بار 
برنج تنها دست کشاورزان است و هیچ بار برنجی دست بنکدار، کارخانه دار 
و انباردار نیســت و به نوعی دولت توان برخورد با کشاورزان را ندارد.رییس 
اتحادیه خواربار و آجیل فروش اصفهان اظهار کرد: به دنبال سیر صعودی 
نرخ برنج از تمام اســتان ها به شمال کشــور و به خصوص فریدون کنار، 
نامه نگاری برای برخورد با کشاورزان انجام شده، اما متولیان در شمال کشور 
عنوان کرده اند که توان برخورد با کشاورزان را ندارند، چراکه برنج کاران ایران 
خرده مالک هستند و امکان برخورد با آنها وجود ندارد.وی گفت: کشاورزان در 
توضیح اینکه چرا برنج را وارد بازار می کنند، عنوان کرده اند که هزینه هایشان 
دو یا سه برابر بیشتر شده و کسی جوابگوی آنها نیســت.بحق با اشاره به 
کمبود برنج داخلی در بازار، تصریح کرد: کشــاورزان، دلیل گرانی برنج به 
باالی ۹۰ هزار تومان هستند و آنها با انبار کردن محصول خود در انبارها، روزانه 

قیمت ها را باال می برند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
در بودجه ۱۴۰۱ شــاهد افزایش ۳۰ درصدی حقوق 
کســانی که کمترین دســتمزد را دریافت هستیم، 
گفت:  حقوق کسانی که حداکثر دستمزد را دریافت 
می کنند، افزایشی ندارد.مهدی طغیانی با تاکید بر 
فاصله داشتن ساختار کنونی بودجه کشور با ساختار 
مطلوب، اظهار داشــت: انتظار داریــم دولت جدید 
اموری مانند اصالح ساختار بودجه که چندین سال 
معطل مانده و یکــی از مطالبات اصلی مقام معظم 
رهبری است را به عنوان یکی از اساسی ترین کارها 

در ایــن دولت پیگیــری کنند.وی افــزود: به دلیل 
آنکه دولت زمانی بر ســرکار آمد که نگارش بودجه 
در ســازمان ها آغاز شــده بود، عدم اصالح ساختار 
بودجه دولت ســیزدهم امســال مورد قبول است. 
در ابتدای شهریور وزیر حکم خود را دریافت کرده و 
وارد وزارتخانه شد و درحین تعیین مدیران و اصالح 
ساختارها بودجه در حال نگارش بوده است، چرا که 
نگارش بودجه از شهریور و مهر آغاز می شود سپس 
آبان در هیئت دولت مصوب و در آذرمان به مجلس 
تحویل داده می شود.طغیانی ادامه داد: عمال زمانی 
برای آنکــه بتوانند کار جدی در حــوزه بودجه انجام 
دهند وجود نداشــته؛ اما توقع ما در سال آینده این 
اســت که شــاهد اصالح هایی در ســاختار بودجه 
کشور باشــیم. در این میان ممکن است گفته شود 

که مجلــس نیــز در بودجه دخیل اســت که حرف 
صحیحی است ولی در قانون آمده که تدوین و تهیه 
بودجه به عهده دولت و تصویب آن با مجلس شورای 
اسالمی اســت.وی ادامه داد: به موجب آنکه ایجاد 
شاکله اصلی بودجه کشور جزو وظایف دولت است 
از این اصل قانون اساسی از ســوی شورای نگهبان 
اینگونه برداشت شده که دخالت مجلس در تدوین 
و تهیه بودجه کشور خالف قانون است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اســالمی پیرامون نقاط 
قوت بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بیان کرد: چندکار خوب 
در بودجه وجود دارد. من با توجه به وضعیت موجود 
به بودجه سال ۱۴۰۱ رای موافق دادم. بدنه مجلس 
نیز به موجب وجود رویکردهای مثبت با در نظرگیری 

وضعیت موجود همراهی الزم را با دولت انجام داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

افزایش 30 درصدی حقوق کسانی که کمترین دستمزد را  می گیرند 

خبر  روز

زمین مسکن ملی به متقاضیان در شهر خور تحویل داده شد
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خور و بیابانک گفت: طرح اقدام ملی مسکن در شهر خور به مساحت 
۲۰ هزار متر مربع همزمان با دهه فجر به متقاضیان تحویل داده شد.علی ایزدی افزود: این طرح در زمینی 
به مساحت ۲۰ هزار و ۶۰۰ متر مربع در ۱۰۰ پالک مسکونی است.وی اظهار داشت: از ۱۰۰ پالک در نظر گرفته 
شده برای این طرح، ۹۰ پالک برای متقاضیان تعیین و تخصیص داده شده و سایر پالک ها در دست 
اقدام است.وی با بیان اینکه اراضی طرح را راه و شهرسازی تامین کرده است، گفت: تمام متقاضیان برای 
اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری معرفی شده اند که پس از اتمام عملیات آماده سازی اراضی برای 
ساخت و ساز تحویل متقاضیان می شود.ایزدی خاطرنشان کرد:اقداماتی که تاکنون در طرح اقدام ملی 
مسکن شهر خور صورت گرفته، تحویل ۱۵۶ پالک توسط راه و شهرسازی به بنیاد مسکن و انجام عملیات 
آماده سازی و میخ کوبی اراضی ۱۰۰ پالک با هزینه ای افزون بر ۶ هزار میلیون ریال است.وی گفت: ۹۰ 
پالک تعیین تکلیف شده و حدود ۱۴۰ متقاضی هم در دست اقدام است.رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان خور و بیابانک هم گفت: اراضی طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را راه و شهرسازی تامین 
کرده است.ابوالفضل آقا افزود: سهم شهرســتان خور و بیابانک در شهرهای خور، جندق و فرخی طی 
چهار سال آینده ساخت بیش از یکهزار واحد مســکونی در طرح نهضت ملی مسکن است.وی گفت: 
در شهرســتان خور و بیابانک از ابتدای این طرح تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ متقاضی ثبت نام کرده اند.

آقا افزود: پس از اخذ استعالمات و غربالگری، زمین به متقاضیان تایید صالحیت شده جهت ساخت 
مسکن در بازه زمانی تعیین شده تحویل می شــود.وی گفت: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 

بر عهده متقاضیان است و متقاضیان باید پس از اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز کنند.
 

مدیرجهاد کشاورزی تیران و کرون:

 سهمیه دولتی تراکتور در شهرستان تیران و کرون 
متناسب با تقاضا نیست

مدیرجهاد کشــاورزی تیران و کرون گفت: ۳۰۰ کشاورز در این شهرســتان متقاضی خرید تراکتور با 
تسهیالت دولتی هستند که سهمیه اختصاصی پاسخگوی نیاز نیســت.محمد حسین احمدی در 
نشستی با عنوان»میز خدمت و پاسخ به سمن مطالبه گران پیرو والیت« افزود: با توجه به بازار سیاه 
تراکتور و تغییرات قیمت زیاد در این عرصه، تقاضا افزایش یافته است.وی با اشاره به رونق کشاورزی 
در این شهرستان افزود: این توسعه بر اساس آمایش سرزمین و کاشت گیاهان کم آب در نظر گرفته 
شده و فرآوری، صنایع تبدیلی و بسته بندی در تکمیل فرآیند تولید مورد توجه است.به گفته احمدی، 
سال گذشته ۳۰ درصد از تسهیالت بانکی حوزه کشاورزی استان اصفهان در تیران و کرون جذب شد و 
زمینه اشتغال فارغ التحصیالن رشته کشاورزی و دیگر اقشار را فراهم کرد.وی، سرمایه گذاری برای راه 
اندازی شرکت خدمات مکانیزه و استفاده از روش های نوین در این بخش را در برای کشاورزی مدرن 
این خطه مهم دانست و گفت: تسهیالت بانکی برای این کار اختصاص می یابد.احمدی با بیان اینکه 
امنیت غذایی و توزیع مواد غذایی با قیمت مناسب دغدغه وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تولید 
مواد غذایی سالم در تیران و کرون مورد نظارت کارشناسان کشاورزی بوده و محصوالت باغی، دامی 
و طیور این شهرستان به مناطق مختلف صادر و بخش صادرات خارجی با اقبال و رضایتمندی روبه 
روست.وی، تنظیم بازار و کمک به کاهش قیمت مصرف را مهم دانست و افزود: تاکنون ۸۰ تن برنج 
با قیمت دولتی توزیع شــده و در آینده نیز توزیع برنج، روغن و شکر با قیمت دولتی انجام می شود.

مدیرجهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: نگرانی برای تامین میوه و گوشت مورد نیاز شب عید نداریم 
و فرآیندهای تامین مواد خوراکی به صورت عادی در حال انجام است که همکاری مردم در خرید به 
اندازه مورد نیازشان به آرامش بازار کمک می کند.بیش از ۴۰۰ گلخانه سبزی و صیفی و گل های تزئینی 
در تیران و کرون راه اندازی شده و این شهرستان را به قطب این دسته از محصوالت تبدیل کرده است.

ساالنه نزدیک به ۲ هزار تن گوشت قرمز و بیش از ۳۳ هزار تن شیر،۱۴۵۰۰ تن تخم مرغ، ۱۱ هزار ۷۰۰ 
تن گوشت سفید، ۳۲ تن گوشت بلدرچین و ۸۵ تن گوشت شتر مرغ در تیران و کرون تولید می شود.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه کمیته تسهیالت طرح رونق تولید اســتان، ۲۴۰۱ میلیارد تومان تسهیالت سرمایه ثابت به ۸۲ واحد نیمه 
تمام تخصیص داده، گفت: اگر بین ۳ تا ۹ ماه دیگر طرح ها به بهره برداری برسد ۲۲۰۰شغل اضافه می شود. امیررضا نقش اظهار داشت: در صدد هستیم سطح 
سرمایه گذاری را در استان  باال ببریم و با پیگیری که انجام شد نتیجه رشد اشتغال و اقتصادی که مدنظر دولت است  رشد اقتصادی ۸درصد در نظر گرفته شده 
که این عدد باید در استان اصفهان هم همین ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باشــد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به رفع مشکالت و موانع 
واحد های تولیدی به ویژه طرح های نیمه تمام صنعتی، اظهار داشت: بالغ بر ۱۶۰۰پروژه صنعتی ناتمام در استان داریم که باالی ۶۰ درصد بدهی دارند،  مهم ترین 
اولویت ما این است که بتوانیم هر چه سریع تر طرح های نیمه تمام را به تولید برسانیم و اشتغالی که در تعهدشان هست را ایجاد کنیم و این میسر نمی شود مگر 
اینکه بتوانیم حمایت بانک ها و ارائه تسهیالت را برای آنها داشته باشــیم.وی افزود: عدد اعتبار  برای ۱۶۰۰ واحد عدد باالیی است و به همین دلیل اولویت بندی 

می کنیم، عدد اشتغال حدود ۸۰ هزار نفر در استان اصفهان است.

اختصاص تسهیالت به 82 واحد نیمه تمام تولیدی اصفهان

افتتاح طرح های 
آبرسانی با حضور 

رییس جمهور
صبــح دیــروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ 
مراســم افتتاح صدها طرح 
آبرســانی و بــرق رســانی 
روستایی و عشایری با حضور 

رییس جمهور برگزار شد.

وز عکس ر

معاون دادستان کل کشور:

بسیاری از مسائل کشور با 
رفع مشکالت اقتصادی 

حل می شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اقتصاد 
ریشه همه گرفتاری هاســت و رفع مشکالت 
اقتصادی، بســیاری از مســائل کشــور راحل 
می کند.ســعید عمرانی پس از بازدید از چند 
واحد تولیــدی و صنعتی در کاشــان در گفت 
وگو با خبرنگاران  اظهار کــرد: اگر تولیدکننده و 
سرمایه گذار در کشور حمایت شود، آسیب های 
اجتماعی کاهش می یابد و روی طالق، اعتیاد، 
ازداوج و آرامــش مردم تاثیــر می گذارد.پیرو 
دســتور رهبر معظم انقالب بــرای رفع موانع و 
پشــتیبانی از تولیدکنندگان، حرکت دستگاه 
قضایی شــتاب گرفت و فقط در مرکز نزدیک 
به چهار هزار تولیدکننده از سراســر کشور که با 
دستگاه های اجرایی مشــکل داشتند به قوه 
قضاییه مراجعه کردند، امید مردم به دستگاه 
قضاســت و آن هــا را ناامیــد نمی کنیم.قوه 
قضاییه مراجعه ها و مشــکالت تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذران را از دســتگاه های مختلف 
پیگیری می کنــد، درصدی منجر بــه نتیجه 
می شــود و برخی مشــکالتی نیز ساختاری و 
به قانون مرتبط است که بیشــتر زمان بر است 
و باید برای رفع آن ها با دســتگاه های دیگری، 
تعامل برقرار کرد.وی  گفت: حضور قوه قضاییه 
به واسطه وظیفه ذاتی نیست بلکه حضور پررنگ 
این قوه بــه دلیل تکلیف شــرعی و قانونی در 
اقتصاد مقاومتی برای کمک به دولت جهادی 
سیزدهم است.ابایی از پیگیری قضایی با هیچ 
دســتگاه اجرایی نداریم و همکاری های بین 
بخشی قوه های مجریه و قضاییه بیشتر شده 
است.عمرانی افزود:  برخی مشکالت از جمله 
گرانی در حامل های انرژی، هم هزینه تولید را 
افزایش می دهد و هم ممکن است به نابودی 
و ورشکستگی تولیدکنندگان منجر شود. برخی 
قبض ها از ۱۰۰ تــا ۴۰۰ برابر افزایش قیمت دارد 
که اگر پذیرفته شــود، هزینه تولید باال می رود 
و باید مصوبه ها بررســی و تجدید نظر شود تا 
بتوانیم از تولیدکنندگان حمایت و آن ها را سرپا 

نگه داریم.

عکس: ؟؟؟
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مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای ۹۵ درصد نسخه نویسی الکترونیکی در چهارمحال و بختیاری

اولین بار در سال 1384 در قانون پنج ساله چهارم توسعه مسئله نظام 
سالمت الکترونیک مطرح شد، این مسئله با فراز و نشیب های زیادی 
مواجه بود تا  اول دی ماه سال جاری قانون نسخه نویسی الکترونیک 

به طور جدی با دستور رییس جمهور اجرایی شد.
برخی معتقدند نســخه نویســی الکترونیکــی به دلیل عــدم وجود 
زیرساخت های الزم اشــتباه اســت؛ اما برخی دیگر، زیرساخت های 
فعلی را برای شروع کار کافی می بینند و به گسترش آن ها در حین این 
اقدام معتقد هستند.هدف از نسخه نویسی الکترونیک، استقرار پرونده 
سالمت الکترونیک است، عالوه بر این نســخه نویسی الکترونیک را 
می توان بخشی از شناسنامه ســالمت دانست که به نفع بیماران است 
و به تسهیل تشخیص بیماری و درمان منجر می شود، در واقع داشتن 
یک تاریخچه  از ســوابق بیمار می تواند در مواردی همچون تداخل های 
دارویی و تشــخیص های بیماری کمک کننده باشــد.برنامه نســخه 
الکترونیک با تمام مزایای خود باید با اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه های اجرایی 
تکمیل شود، شایان ذکر است با وجود الزام قانونی برای اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک باید زیرساخت های آن به لحاظ نرم افزاری و سخت 
افزاری فراهم شــود تا کار بدون ایراد جدی پیش رود.بهنام محمدی، 
شهروند شــهرکردی در خصوص نســخ الکترونیکی، گفت: اخیرا در 
مراجعه به پزشک با ارائه کارت ملی توانستم از خدمات بیمه استفاده 
کنم، با توجه به ســریع پیش رفتن کارها نســخه نویسی الکترونیکی 

گزینه خوبی است.
وی افزود: عالوه بر مزایای نســخه نویســی الکترونیک، مسائلی هم 
وجود دارد، 15 روز از تاریخ صدور نســخه من گذشت اما بعد از مراجعه 
از سیســتم حذف شــده بود، مســئله دیگر ســرعت پایین اینترنت 

داروخانه هاست که موجب معطلی بیماران می شود.
ثریا حشــمتی از دیگر شــهروندان در این باره، اظهار داشت: با نسخه 
الکترونیک، دفترچه ها حذف شــدند که این بسیار خوب است، اینکه 
پزشک داروهای تجویز شده قبلی را هم می بیند و دیگر نیاز به توضیح 
ندارد.  گاهی به دلیل کندی اینترنت باید مدت ها در مطب منتظر بمانیم 

که اگر این مسئله حل شود، اقدام شایسته ای است.

بیش از 95 درصد پزشکان و درمانگاه های استان نسخه الکترونیک 
صادر  می کنند

محمود فروزنده، مدیــر درمان تامین اجتماعی اســتان چهارمحال و 
بختیاری ، اظهار داشــت: طرح نسخه نویســی الکترونیک در استان 

چهارمحال و بختیاری از پاییز سال 97 شروع شد و به ترتیب با پزشکان 
بخش خصوصی مطب دار، درمانگاه های خصوصی، داروخانه ها و در 

نهایت مراکز دولتی ترویج پیدا کرد.
فروزنده افزود: در حــال حاضر بیش از 95 درصد پزشــکان عمومی، 
متخصــص و درمانگاه های اســتان یعنی بخش ســرپایی، نســخه 
الکترونیک صادر می کنند، هم اکنون به دنبال اجرای این طرح در بخش 

بستری هستیم تا این بخش را هم وارد کار کنیم.
 وی با اشاره به مشــکالت نسخه نویســی الکترونیکی، گفت: ایرادات

 در ســامانه و ســرعت اینترنت از مشکالت اساسی نســخه نویسی 
 الکترونیک اســت که در حال رفع شدن هســتند؛ اما برای پیشگیری
  از مســائلی در ایــن خصوص نســخ کاغذی هــم تا درصــدی قابل

  قبول هســتند، چون دفترچه صادر نمی شــود ســربرگ پزشک هم 
پذیرفته می شود.

کاهش اشتباهات دارویی با نسخه نویسی الکترونیکی
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به مزایای نســخه نویسی الکترونیکی، بیان داشــت: راه ورود پرونده 

الکترونیکی با این نسخ باز می شود، اکنون سوابق بیمار با این طرح قابل 
رویت است و پزشک به راحتی به سوابق بیمار دسترسی دارد که قبال این 
چنین نبود، با نسخه نویسی الکترونیکی اشتباهات دارویی کمتر شده 

و نسخ و داروها قابل ردیابی هستند.
وی تصریح کرد: اطالعات دارویی را می توان از نســخ الکترونیکی در 
آورد، با توجه به اینکه نیاز به دفترچه نیست اگر بیمار اورژانسی مراجعه 
کند تنها با ارائه کارت شناســایی معتبر به راحتی می تواند ویزیت شود 
مثال کسی که مسافرت رفته و دفترچه خود را نبرده است می تواند این 
کار را انجام دهد در صورتی که قبل از نسخ الکترونیکی، بیمار مجبور به 

پرداخت آزاد بدون دفترچه می شد.
فروزنده در پایان با تشکر از تمام کسانی که در این طرح همکاری کردند، 
خاطرنشــان کرد: با وجود تمامی مشکالت نسخه نویسی الکترونیک 
همکاری خوبی در استان شــکل گرفت و باید دانســت الزمه این کار 
همکاری دو جانبه اســت، در گام اول باید ایرادات این طرح رفع شود، 
زیرســاخت اینترنت بهتر شــود و نیاز به همکاری بیشتر بین بخشی 
همه گروه ها شــامل ارائه دهندگان خدمات، بیمه و سایر سازمان های 

سیاست گذار است.

125هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیمه شد
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پایان یافتن بیمه پذیری اراضی باغی و زراعی استان، گفت: از ابتدای سال زراعی جاری 
تاکنون 1۲5 هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی استان زیرپوشش بیمه قرار گرفت.حمید رحیمی افزود: بیمه پذیری محصوالت زراعی پاییزه و باغات از اول 
مهرماه سال زراعی جاری آغاز شد و 15 بهمن ماه به پایان رسید و در این مدت 41 هزار و 5۰۰ نفر از فعاالن بخش زراعی استان 11۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را 
زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار دادند. به گفته وی، در این مدت ۲8هزار و 9۰۰ نفر از باغداران استان نیز بیش از 15 هزار هکتار از باغات استان را بیمه کردند. وی با 
بیان اینکه امسال عالوه بر بیمه محصوالت باغی، تنه درختان نیز زیرپوشش بیمه قرار گرفت، اظهار داشت: در این مدت ۲ هزار و 3۰۰ نفر از باغداران استان بیش 
از یک هزار و ۲45 هکتار از تنه درختان اراضی باغی خود را در برابر عوامل قهری و طبیعی زیرپوشــش بیمه کردند، که در زمان بروز حوادث و عوامل غیرمترقبه و 

حوادث طبیعی از قبیل سرمازدگی، گرمازدگی، طوفان، سیل از مزایای بیمه کشاورزی بهره مند شوند.

قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار شرکت آب و فاضالب شهرکرد
مدیر آب و فاضالب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه آب بهای مشترکان پر مصرف تصاعدی محاسبه می شود، گفت: در صورت عدم رعایت الگوی مصرف توسط این 
مشترکان آب آنها قطع خواهد شد.سعید اسکندری با بیان اینکه برودت هوا و عدم ذوب برف، آبدهی چشمه کوهرنگ را کاهش داده است، اظهار کرد: کاهش آبدهی 
چشمه کوهرنگ و چاه های تامین کننده آب شرب شهرکرد موجب افت فشار آب در بخش هایی از مناطق مرکز استان شده است.وی با تاکید بر لزوم صرفه جویی در 
مصرف آب و همچنین مدیریت مصرف آب آشامیدنی، عنوان کرد: از مشترکان آب و فاضالب درخواست می شود طی ماه های پیش رو همکاری و همراهی خود را هم 
چون گذشته با این امور داشته باشند.مدیر آب و فاضالب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه ترویج صرفه جویی در مصرف آب یکی از معروف های مهم است، تصریح 
کرد: تولید، ذخیره سازی، گندزدایی و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی با مشقت فراوان انجام می شود.اسکندری با اشاره به آیات و روایات فراوان در خصوص پرهیز 

از اسراف و تبذیر، مطرح کرد: چالش های حوزه آب شرب با مشارکت و همکاری اقشار مختلف در جامعه قابل حل است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

افتتاح 12 پروژه حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری 
همزمان با ایام ا... دهه فجر1400

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد از افتتاح 1۲ پروژه بهداشتی و درمانی استان همزمان 
با ایام ا... دهه فجر14۰۰ خبر داد. ارســالن خالدی فر افزود: مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
۲ بن،مرکز خدمات جامع سالمت منارجان، ستاد شبکه بهداشــت و درمان شهرستان خانمیرزا، 
مرکز فوریت های 115 نقنه، اورژانس بین جاده ای گرم دره، پایگاه بهداشــت پردنجان، اتاق عمل 
بیمارستان هاجر و راه اندازی کلینیک تخصصی شــلمزار از جمله پروژه های افتتاحی همزمان با 
چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.وی تصریح کرد: همچنین »ام آر 
آی« بیمارستان ولیعصر بروجن، سی تی اسکن بیمارستان شهدای لردگان، رادیولوژی شلمزار و 
رادیولوژی سامان در این ایام مبارک راه اندازی می شود.خالدی فر، مجموعه اعتبار صرف شده برای 
پروژه های قابل افتتاح حوزه بهداشت و درمان در دهه فجر 14۰۰ را بالغ بر 534 هزار میلیون ریال 
اعالم کرد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه از کلنگ زنی چندین پروژه در این ایام 
خبر داد و افزود: این پروژه ها شامل پایگاه اورژانس 115 اردل، خانه بهداشت بارده، خانه بهداشت 
خیری یانچشمه، خانه بهداشــت معموره و مرکز خدمات جامع سالمت مارکده می شود.وی،کل 

اعتبار مورد نیاز جهت افتتاح پروژه های مذکور را، 15۰ هزار میلیون به ریال اعالم کرد.
 

پرداخت بخشی از معوقات شهرداری شهرکرد به پیمانکاران
شهردار شهرکرد گفت: باوجود کمبود منابع مالی در شهرداری و با تالش و پیگیری های انجام شده، 

توانستیم بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت و حقوق کارکنان به موقع پرداخت شود.
محمدتقی جاپلقی اظهار کرد: همزمان با سومین روز دهه مبارک فجر 13 دستگاه اتوبوس با حضور 
مسئوالن استانی رونمایی شــد و در روز ۲۲ بهمن نیز تعدادی پروژه عمرانی افتتاح و یا کلنگ زنی 
می شود.شهردار شهرکرد با اشاره به عملکرد شــهرداری طی چند ماه اخیر افزود: باتوجه به اینکه 
به علت شیوع کرونا درآمد شهرداری کاهش یافته و منابع درآمدی خوبی نداشته است، اما تالش 
شد تا بتوانیم بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم تا حقوق کارگران و کارکنان شهرداری به 
موقع پرداخت شود.وی بیان کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان یک دستگاه بلوک زن 
با ظرفیت تولید 35۰ نوع قطعه بتنی و یک دستگاه فالکس آسفالت  در استان خریداری شده است 
که بعد از اتمام بارندگی ها و فصل زمستان فعالیت های شهرداری با این دو دستگاه شروع می شود.

جاپلقی ادامه داد: با همدلی و همراهی که در مجموعه مدیریت شــهری ایجاد شده است، برای 
رسیدن به اهداف سازمانی، خدمت به شهروندان و جلب رضایت خداوند تالش خواهیم کرد.

 

 بهره برداری از دو طرح هادی روستایی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری از افتتاح طرح هادی روستا های 
قراقوش و تومانک به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: طرح هادی روستای قراقوش از 
توابع بخش زاینده رود شهرستان سامان در ســال 1388 تهیه و هم اکنون نیز در دست بازنگری 
است و این طرح در این فاز با اعتبار 58۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید. فرشید ریاحی سامانی 
اظهارکرد: در طرح هادی روستای قراقوش تا کنون ۲ هزار متر مربع کف سازی با جدول بتنی، ۲۰5 
متر پیاده رو سازی و ۲35 متر جوی و جداول برای هدایت آب های سطحی اجرا شده است. وی 
خاطر نشــان کرد: طرح هادی روستای تومانک از توابع شهرســتان بن هم با اعتبار 539 میلیون 
تومان در این فاز به بهره برداری رسیده که در همین راستا 1۰۰ متر جوی و جداول در راستای هدایت 

آب های سطحی روستا، احداث شده است.

بام ایراناخبار
م

سنی
: ت

س
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مفاد آراء
11/54 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3162 مــورخ 1400/10/8 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
 تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت آقای غالمعلی عزيزی همامی به شناسنامه شماره 5 کدملی 6209862659 
صادره فرزند اکبرعلی بر ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 110/63 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 20 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه ) انتقال اجرائی( 
مفروز ثبتی گرديده است.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/19

م الف: 1264865  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/55 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8387 - 1400/07/08 هيات سوم خانم زهرا  خوش اخالق 
ورنوسفادرانی  به شناسنامه شماره 21 کدملي 3821101717 صادره مريوان فرزند 
علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 178/63  متر 
مربع قسمتی از  پالک شماره 657 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد حســينی لمجيری از سند شماره 

7031 مورخ 1331/10/28 دفترخانه شماره 17 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 8388 - 1400/07/08 هيات سوم آقای سيد حجت  اعتضادی 

ضيابری  به شناسنامه شماره 21986 کدملي 2591070954 صادره رشت فرزند 
سيد سياوش در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 178/63  
متر مربع قسمتی از  پالک شماره 657 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد حسينی لمجيری از سند شماره 

7031 مورخ 1331/10/28 دفترخانه شماره 17 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/04

م الف: 1273704  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/56 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060302031000935 - 1400/11/10 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک ناييــن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم مهری 
حيدری سرشک فرزند يداله  بشماره شناسنامه 8 صادره از نايين درششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 319/60 مترمربع پالک ثبتی 16942 اصلي واقع در روستای 
سرشــک بخش 2 ثبت نايين خريداري عادی و مع الواسطه از  مالک رسمي آقای 
هدايت اله عرب محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/04

م الف: 1272771 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد و امالک نايين 
فقدان سند مالکیت

11/57 شــماره نامه: 140085602015003970 - 1400/11/16 نظر به اينکه 
خانم طاهــره رضوانی فرزند غالمعلی  به اســتناد 2 برگ استشــهاديه محلی که 
هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکيت ششدانگ 
يکدســتگاه آپارتمان پالک 9961 فرعــی از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر 
بخش 9 ثبت اصفهان کــه در صفحــه 311 دفتر 317- امالک ايــن اداره ذيل 
شــماره 42864  به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شــماره چاپی 165452 صادر 
و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشــده و به علت جابجايی مفقود شــده 
است لذا چون نامبرده درخواســت 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 ملک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پــس از آن به ايــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظــرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و يا در صورت اعتراض، اصل ســند يا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، 
 المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صــادر و به متقاضی تســليم خواهد کرد.

  م الف: 1273187 مصطفی شمســی مديــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
زرين شهر) لنجان (

فقدان سند مالکیت
11/58 شــماره  نامه: 140085602024011811 - 1400/10/08  نظر به اينکه 
سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 35 فرعی از 1921 اصلی  در 
دفتر 807 صفحه 17 ذيل ثبت 142135 سند به شــماره چاپی 684041 دفترچه 
ای بنام خانم پروين گروزاده ثبت و صادر و تســليم گرديده است سپس طی سند 
انتقال 19890 مورخ 1386/08/22 دفترخانه اســناد رسمی 58 اصفهان به سميرا 
هادی ســيچانی انتقال گرديده است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست به شماره 
1400/027877 مورخ 1400/08/26 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شناسه يکتا 140002150378000328 و رمز تصديق 919269 
مورخ 1400/09/20 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 283 جوزدان  رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1273889  مهدي شــبان مدير واحد ثبتی حــوزه ثبت  ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/58 شــماره  نامه: 140085602024011807 - 1400/10/08  نظر به اينکه 
سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 35 فرعی از 1921 اصلی  در 
دفتر 807 صفحه 14 ذيل ثبت 142133 سند به شــماره چاپی 684040 دفترچه 
ای بنام غالمرضا  صالنی ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت سپس طی سند 
انتقال 19890 مورخ 1386/08/22 دفترخانه اســناد رسمی 58 اصفهان به سميرا 
هادی ســيچانی انتقال گرديده است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست به شماره 
1400/027877 مورخ 1400/08/26 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شناسه يکتا 140002150378000241 و رمز تصديق 7379 

مورخ 1400/08/03 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 283 جوزدان  رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1273874  مهدي شــبان مدير واحد ثبتی حــوزه ثبت  ملک جنوب 

اصفهان
ابالغ

11/60 کد ابالغيه: 26894649764441 نوبت جلسه: 2 ، خوانده گرامی: کارگاه/ 
شــرکت: ايران اتانور به کارفرمايی/ مدير عاملی/ مدير مســئولی/ مدير تصفيه: 
شهره شــيبائی دلوئی  به نشــانی تهران ميدان فاطمی ميدان گلها خ مرداد کوچه 
 زيناوند پ 88 ، کدپستی : 1413973881 شــماره تلفن همراه: 02114139738 
 نظر به اينکه دادخواســتی برای شــما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح 
شده اســت برای اطالع از مفاد آن و زمان و مکان حضور در جلسه رسيدگی الزم 
اســت در ســامانه جامع روابط کار ثبت نام نماييد. بدين منظــور چنانچه تاکنون 
 اقدام به ثبت نام در ســامانه جامع روابط کار ننموده ايد با همراه داشتن کارت ملی

 به يکی از دفاتر پيشــخوان دولت مراجعه و ثبت نام نماييد. سپس برای مشاهده 
دادخواست مربوط به صفحه شخصی خود در سامانه رجوع نماييد. 

راهنمای ورود به سامانه: ) پس از احراز هويت و ورود به سامانه بر روی گزينه پنجره 
واحد خدمات کليک کرده سپس گزينه پنجره خدمات را انتخاب نماييد از نوار اداره 
کل روابط کار، دريافت دعوتنامه / حکم جلسه رسيدگی با کد ابالغيه را با کليک بر 
روی گزينه شروع انتخاب نماييد و در فرم ظاهر شده در خواست دريافت دعوتنامه 
جلسه رسيدگی با کد ابالغيه را انتخاب نموده و کد ابالغيه درج شده در اين برگه را 
در کادر کد ابالغيه موجود وارد نماييد سپس به قسمت تمام وظايف رجوع نماييد.( 

تذکر 1- ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مستلزم همراه داشتن تصوير آخرين 
روزنامه رسمی شامل نام مدير عامل و نشانی قانونی شخص حقوقی است. 

تذکر 2- عدم ثبت نام در ســامانه يا عدم حضور در جلسه رسيدگی مانع  رسيدگی 
و صدور رای نخواهد بود. لذا موکدا توصيه می شــود به منظور شــرکت در جريان 
رسيدگی و احقاق حقوق خود نسبت به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در 
روند دادرسی اقدام فرماييد.  لطفا مدارک خود را عالوه بر بارگذاری در سامانه جهت 

ارائه در روز جلسه رسيدگی، به همراه داشته باشيد. 
م الف: 1270015 ابوالفضل بهرامی راد مدير اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

منطقه
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معاون بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

 لزوم ایجاد اشتغال برای مددجویان بهزیستی
 در طرح های خود اشتغالی

معاون هماهنگی و مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی استان اصفهان گفت: اداره بهزیستی 
به دنبال ایجاد اشــتغال برای مددجویان در قالب طرح های خود اشتغالی و کارفرمایی است و از 
ابتدای سال تاکنون بیش از سه هزار و ۶۰۵ طرح اشتغال زایی با یک هزار و ۷۰۸میلیارد ریال اعتبار 
در استان اصفهان راه اندازی شده اســت. امید رحمانیان، در آیین افتتاح طرح های اشتغال زایی 
بهزیستی شهرســتان برخوار افزود: پشــتیبانی و نظارت بر طرح های ایجاد شده اشتغال از دیگر 
فعالیت های بهزیستی است که با هدف پایداری شغل های ایجاد شده و توانمند سازی خانواده های 
تحت حمایت انجام می شــود.وی گفت: طرح های شهرستان برخوار ۵۸ طرح اشتغال زایی با ۴۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرها و روستاهاســت که پنج طرح کارفرمایی و ۸۳ طرح خویش 
فرمایی است.معاون هماهنگی و مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی استان اصفهان افزود: 

این طرح ها در زمینه  احداث نانوایی، کافی نت، صنایع دستی، خیاطی و دامداری است.
 

سخنگوی ستاد کرونایی استان خبر داد:

آموزش غیر حضوری مدارس در شهرهای قرمز  اصفهان
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت: دبستان ها، پیش دبستانی و مهدهای کودک 
در شهرهای با وضعیت قرمز در استان اصفهان تا ۱۰ روز غیرحضوری و بعد از آن نیز بر اساس شرایط 
تصمیم گیری خواهد شد.شاهین شیرانی در حاشیه جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا،در 
جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین راه برای پیشگیری از انتقال بیماری کرونا واکسیناسیون و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی است.وی با بیان اینکه باید این با شرایط کرونایی زندگی کرد، ادامه داد: هم 
اینک ۸۰۰ بیمار کرونایی در مجموعه بیمارســتان های تخت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بستری هستند که حاکی از افزایش  ۲برابری بیماران نسبت به روزهای قبل از شروع موج  ششم است 
و تعداد فوتی ها نیز به صورت جزئی افزایش داشته است.وی ادامه داد: البته آمادگی در مجموعه علوم 
پزشکی اصفهان برای ورود این موج وجود دارد و تمهیدات الزم در خصوص تامین تجهیزات، امکانات، 
نیروی انسانی و تخت بستری برای شیوع بیماری پیش بینی شده است.وی اضافه کرد: همچنین در 
شهرستان های نارنجی نیز بر حسب مورد بر اساس میزان ابتالی دانش آموزان در مورد تعطیلی مدارس 
تعطیلی مدارس با نظر آموزش و پرورش و بهداشت شهرســتان اقدام خواهد شد.سخنگوی ستاد 
کرونایی استان اصفهان افزود: فعالیت مکان های سربسته مثل سینماها، سالن های نمایش و تئاتر، 
استخرها، رستوران ها و امثال آن در شهرســتان های قرمز حداکثر با ۴۰ درصد ظرفیت و در شهرهای 
نارنجی با ۶۰درصد ظرفیت به شرط رعایت شیوه نامه ها و احراز واکسیناسیون امکان پذیر است.وی 
خاطر نشــان کرد: اجرای محدودیت ها بر اساس مدیریت هوشــمند کماکان ادامه خواهد داشت و 

تصمیم گیری در خصوص اعتکاف نیز بر اساس نظر کمیته معنوی اعالم می شود.
 

ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان پیام نور اصفهان
زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان 
اعالم شد.دانشگاه پیام نور اصفهان دراطالعیه ای اعالم کرد، پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی 
ارشــد پیام نور  تا ۲۳ بهمن فرصت دارند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه گلستان دانشگاه به 
نشانی reg.pnu.ac.ir ثبت نام کنند.بر این اساس، پذیرفته شدگان برای ثبت نام غیرحضوری باید 
تصویر صفحه نخست و توضیحات شناسنامه، تصویر کارت ملی، عکس ۴*۳ با زمینه روشن، مدرک 
کارشناسی مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته و مدرک مشخص کننده نظام 
وظیفه ویژه آقایان را همراه داشته باشند.پذیرفته شــدگان باید تصویر مدارک الزم را با فرم JPG یا 

JPEG و حجم هر تصویر حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت برای بارگذاری هنگام ثبت نام آماده کنند.

وقتیاجرایقانونهوایپاکبهبادسپردهمیشود؛

سبز، رنگ گمشده نمودار کیفیت هوای اصفهان

گویا مشــکالت برای مردم اصفهان تازگی  سولماز محمدی
ندارد، دردســر های خشکسالی و کم آبی و 
خطر فرونشست از یک سو و تنفس کردن در هوایی که هیچ نشانی از پاکی 
در آن نیست از سوی دیگر.طبق اعالم ایستگاه های سنجش کیفیت هوای 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اصفهان در نیمه اول امسال ۱۲۸ 
روز هوای سالم، ۵۸ روز هوای ناسالم داشت و بهار و تابستان بدون حتی 
یک روز هوای پاک سپری شد. در حالی که پارسال در همین مدت ۱۵۰ روز 
هوا سالم، ۳۴ روز هوا ناســالم و ۴ روز هوای پاک بود.فرزانه کالهدوزان، 
عضو شورای شــهر می گوید به غیر از قطع جریان دائمی آب زاینده رود و 
پیامد های متعدد خشک شدن آن، آلودگی هوا نیز مدت هاست در صدر 
فهرست معضالت زیست محیطی اصفهان قرار گرفته و کیفیت هوای این 

شهر در میان کالن شهر های ایران هر سال بدتر از سال قبل شده است.

اصفهان در محاصره صنایع آالینده ثابت و متحرک
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: آلودگی هوا در 
استان ناشی از منابع ثابت و متحرک است و با توجه به استقرار ۱۰ هزار 
واحد صنعتی فعال علل آلودگی هوا در شــش ماهه اول سال با شش 
ماهه دوم متفاوت است.طی شش ماهه نخست سال ۵۷ درصد از عامل 

آلودگی هوا حمل و نقل عمومی و ۱۲ درصد صنعت است و در شش ماهه 
دوم سال ۳۳ درصد ناشــی از حمل و نقل عمومی و ۳۷ درصد مرتبط با 
صنایع است.ایرج حشمتی اظهار کرد: استقرار صنایع بر اساس آمایش 
سرزمین نبوده و در مســیر باد های غالب بوده و عقب افتادگی محیط 
زیست از صنعت طی دو دهه اخیر کامال مشهود است.اصفهان از ابتدای 
امسال تاکنون فقط یک روز هوای پاک داشت آن هم در روزی که سامانه 

ناپایدار جوی حاکم بود و باد با شدت می وزید.

هوای پاک، قانونی که روی زمین مانده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: هیچ دستگاهی 
در حوزه کاهش آلودگی هوا و اجرای قوانین هوای پاک پیشرفتی نداشته 
و فقط در بخش بهینه سازی سوخت که در حوزه وزارت نفت بوده پیشرفت 
داشتیم و ســایر بخش ها نظیر وزارت نیرو، صمت، مسکن و شهرسازی 
و سازمان اســتاندارد و ... کاری از پیش نبردند.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس هم در این باره گفت: تبصره مــاده ۳ قانون هوای پاک می گوید 
واحد های صنعتی بزرگ و متوسط باید به صورت بر خط )آنالین( اطالعات 
آلودگی شان را منتشر کنند.به گفته مهدی طغیانی، قانون هوای پاک در 
اســتان اصفهان در حد حرف مانده و بنابراعالم اداره کل حفاظت محیط 

زیست اســتان اصفهان فقط ۱۰ درصد واحد های صنعتی در حال انتشار 
گزارش آلودگی هستند.نماینده مردم اصفهان افزود: ما در مورد سالمت 
مردم، به شماره افتادن نفس هایشان و اجرا نشدن قانون مسئول هستیم.

الزام خروج صنایع آالینده از شهر اصفهان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: کارگروه تبصره ماده ۱۴ 
قانون هوای پاک در استانداری مصوب کرد که همه صنایع آالینده مستقر در 
شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان از این محدوده منتقل شوند.۵۵۰ صنعت 
آالینده در استان اصفهان دایر است که ۸۲ درصد آن ها در شعاع ۵۰ کیلومتری 
شهر ها قرار دارند.در سومین جلسه کارگروه تبصره ماده ۱۴ قانون هوای پاک 
مصوب شد صنایع آالینده مستقر در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان طبق 
مصوبات قبلی، از محدوده مناطق مسکونی خارج و به فواصل دورتر منتقل 
شــوند.مهران زینلیان درباره زمان اجرای این مصوبــه برای خروج صنایع 
آالینده اظهار کرد: اکنون زمان دقیقی درباره اجــرای این مصوبه نمی توان 
اعالم کرد، زیرا هنوز دستگاه های مرتبط برنامه اجرایی خود را ارائه نکرده اند.

به گفته وی،انتقال برخی از واحد های آالینده شاید خیلی زود اتفاق بیفتد، 
زیرا طبق مصوبه کارگروه مجوز آن ها تمدید نمی شود و باید سریع از شعاع 

۵۰ کیلومتری شهر خارج شوند، ما نیز در این زمینه همکاری خواهیم کرد.

راهکار صنایعی که خروج شان از شهر امکان پذیر نیست، چیست؟
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار اصفهان گفــت: صنایعی که 
انتقال شــان به هر دلیلی امکان پذیر نیســت باید پیش بینی الزم برای 
اصالح فرآیند، نصب فیلتر مناســب و کاهش آالیندگی داشته باشند هر 
چند که در جلسات گفته اند اصالح فرآیند و نصب فیلتر گران است، اما باید 
به وظایف خود برای کاهش آلودگی هوا عمل کنند.زینلیان درباره تکالیف 
سایر دستگاه های اجرایی در قانون هوای پاک از جمله سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، اداره استاندارد و شهرداری ها و الزام آنان به تمکین از این 
قانون، گفت: همه دستگاه ها حسب مسئولیت، طبق قانون هوای پاک باید 
وظایف خود را ایفا کنند و ما به این دستگاه ها اعالم کردیم که هر چه سریع تر 
برنامه های خود را ارائه کنند برای مثال نیروگاه به دلیل نصب نکردن فیلتر 

مشمول قانون ترک فعل است و به مراجع قضایی نیز معرفی شده است.

مازوت سوزی ریه مردم شهر  را می سوزاند
آلودگی ناشی از ســوزاندن مازوت در نیروگاه شــهید محمد منتظری، 
موضوعی است که طی  هفته های اخیر برخی از نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس و شــورای شــهر به آن می پردازند و افرادی مانند طغیانی، 
مقتدایی، حاجی دلیگانی، الرگانی و ... خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به 
این موضوع شده و با نوشتن نامه به رییس جمهور و مقامات عالی کشور 
توقف هرچه زودتر مازوت سوزی در اصفهان را مورد تاکید قرار داده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان، جلوگیری از مازوت سوزی در 
نیروگاه شهید منتظری را خارج از توان خود دانست و گفت: با این حال 
کارشناسان محیط زیست همچنان بر فعالیت نیروگاه شهید منتظری، به 

جز مشعل های مازوت سوز، نظارت مستمر  دارند.

با مسئولان جامعه

مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان در جشن سالگرد انقالب اسالمی که در مسجد 
الفتاح برگزار شــده بود، اظهار کرد: انقالب اســالمی 
مقدمه ظهور خواهد بود چرا که ظهور دفعی رخ نخواهد 
داد و مقدمه هایی دارد.حجت االسالم والمسلمین 
ســیدمحمدصادق ابطحی با بیان اینکه در احادیث 
و روایــات آمده مردمی که در مشــرق زمین)ایران( 
قیام می کنند به اندازه عمر یک انسان به ظهور منتهی 
می شــود، افزود: این مردم دارای قلب های پوالدین 
بوده و تسلیم دشمن نمی شوند و دولت جهانی موعود 

)عج( از مردم »فارس« آغاز می شــود.مدیر اجرایی 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان در پاسخ 
به این شبهه که پیش از انقالب هم مردم دعای ندبه 
می خواندند و منتظر ظهور بودنــد، تصریح کرد: این 
انقالب نام مهدی موعود)ع( را جهانی کرد و مســئله 
ظهور را از حسینیه ها و مساجد بیرون کشید و به جهان 
ارائه  داد.وی با بیان اینکه امروز شــعار شیعه و اهل 
بیت)ع( به همه جهان صادر شــده است، ادامه داد: 
این حرکت زمینه ساز انقالب جهانی امام زمان)عج( 
است.مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مساجد 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اقتصاد انقالب اقتصاد 
مقاومتی است؛ اما مسئوالن کشور به آن عمل نکردند، 

گفت: مگر در مناظره ها نگفتند بــه دلیل نپذیرفتن 
قرادادهای آمریکایی واکســن وارد ایران نمی شود؛ 
پس چرا امروز اغلب مردم کشور واکسن زده اند؟وی 
در حوزه مساجد گفت: مساجد به برکت خون شهدا باز 
است و این کالم قرآن است؛ اگر عده ای جهاد نکرده 
بودند و مقابل دشمن ایســتادگی نمی کردند، مراکز 
توحیدی ما امروز ویران شــده بود.حجت االســالم 
ابطحی ابراز کرد: مســجد جای اتحاد و انسجام بر 
محوریت امام جماعت است و جایگاه اصلی بسیج 
نیز مسجد اســت. باید به این مســئله توجه داشته 
باشیم تا بتوانیم زمینه ظهور امام زمان)عج( و تمدن 

نوین اسالمی را فراهم سازیم.

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان:

  مساجد اصفهان می توانند زمینه ساز تمدن نوین
 اسالمی در کشور شوند

تجلیل از ایده پردازان 
جشنواره رویداد 

کارآفرینی در اصفهان
در نخستین جشــنواره رویداد کارآفرینی 
کمیته امداد  و جهاد دانشــگاهی استان 
از ایده پردازان برتر تجلیل شــد. گسترش 
فرهنگ اشتغال، کار آفرینی و ایده پردازی 
بیــن خانواده های مددجویــان  از اهداف 
برگزاری این جشــنواره بوده که  امسال با 
اعتباری بیش از ۵۴۱ میلیارد تومان برای 
بیش از ۱۰ هــزار مددجوی کمیتــه امداد 

فرصت اشتغال ایجاد شده است.

 رییس پلیس فتای استان:

 کالهبرداری اینترنتی با شگرد پیام های جعلی
 در اصفهان افزایش یافته است

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان گفت: کالهبرداری اینترنتی با شگرد ارسال پیام های 
جعلی و لینک های آلوده در این استان افزایش یافته است.ســرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: 
افراد سودجو با ارسال پیامک لینک های آلوده و بدافزار بر روی گوشی تلفن های همراه مردم و هدایت 
در نصب آن  نرم افزار جعلی، به اطالعات فردی دسترسی پیدا می کنند.وی بیان کرد: اینگونه تلفن همراه 
افراد هک شده و به واسطه دستیابی به اطالعات فردی،  حساب بانکی را تخلیه کرده اند.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان معتقد است با هک پیامک های تلفن همراه، رمز پویای حساب های بانکی در اختیار 
مجرمین قرارگرفته و تخلیه حساب انجام می شود و اینگونه کارکرد رمز پویا کاهش می یابد.وی با اشاره 
به اینکه پرونده های زیادی در این خصوص در پلیس فتا ثبت شده و روزانه بیش از یکصد گزارش از این 
نوع کالهبرداری در سامانه پلیس استان اصفهان به ثبت می رسد، خاطرنشان کرد: در یک روز ۸۰۰ تماس 
توسط مردم با پلیس فتا در خصوص اینگونه سرقت ثبت شده است.سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه ارسال 
لینک پرونده در سامانه ثنا دستگاه قضایی یکی از شایع ترین نوع پیام های اخیر بوده، گفت: گیرندگان این 
پیام ها با باز کردن پیامک و ورود به بدافزار، اطالعات آنان هک شده و دچار آسیب شده اند.وی نسبت به 
ارسال چنین پیامک هایی هشدار دارد و اذعان داشت: همواره برای ورود به سامانه های خریدوفروش و 
یا خدمات دولتی و اداری به وب سایت معتبر آنان مراجعه شود که آدرس درگاه الکترونیکی ارائه خدمات 
آنالین همواره با عنوان سازمانی و بدون عدد است.کالهبرداران  با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثنا )سامانه 
ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامک هایی با عنوان ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه و امثال آن با  لینک 
جعلی برای کاربران  ارسال کرده و از ناآگاهی آن ها سوءاستفاده و اقدام به کالهبرداری می کنند.کاربران 
www.Cyberpolice. در صورت مواجهه با صفحات جعلی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

ir  یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.
 

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

دستگیری 66 متهم در اجرای طرح ذوالفقار کاشان
فرمانده انتظامی کاشــان گفت:در اجرای طرح ذوالفقار۱۰، ۶۶ مجرم در شــهر کاشان شناسایی و 
دستگیر شدند.سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: در طرح ذوالفقار ۱۰ ماموران انتظامی شهرستان 
کاشان، موفق به شناسایی و دستگیری ۷ فروشنده مواد مخدر، ۹ سارق منزل، ۵ فروشنده مواد 
محترقه غیرمجــاز، ۱۴ مجرم متواری تحت تعقیب و ۳۱ نفر از اتباع بیگانه شــدند.در بازرســی از 
مخفیگاه متهمان ۳ کیلو و ۵۵۵ گرم انواع مواد مخدر شامل شیشه و تریاک، یک دستگاه خودرو 
پالک مخدوش، ۶ هزار و ۶۶۲ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و ۳۱ دستگاه خودرو و ۳۲ دستگاه 

موتورسیکلت توقیف و ۲۷ مورد انواع سرقت کشف شد.
 

 فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اعالم کرد:

کشف محموله چوب و زغال بلوط جنگلی  در خمینی شهر
 فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر گفت: شــش هزار کیلوگرم چوب و زغال بلوط جنگلی
   در خمینی شــهر کشــف و جمع آوری شد.ســرهنگ غالمرضا براتی  اظهار کــرد: در پی اطالعات

  واصله مبنی بر وجود انبار چــوب بلوط قاچاق و تولیــد زغال به صورت غیر مجــاز، ماموران پلیس 
 امنیت عمومی در بازرســی از ایــن انبار حدود پنــج هزار کیلوگرم چــوب بلوط جنگلــی، به همراه 
 حدود هزار کیلوگرم زغال بلوط بســته بندی شده و آماده فروش کشــف کردند.وی  گفت: دونفر در

  این زمینه دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.کارشناســان ارزش محموله کشــف شــده را 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد کردند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

 تشکیل کمیته های 
تخصصی در دادگستری 

استان اصفهان 
رییس کل دادگستری اســتان  اصفهان  اظهار 
داشت: رهبر معظم انقالبدر بیان ضرورت و نیاز 
هیئت های اندیشه ورز بیان داشت: در دو نقطه 
یکی در رأس و دوم در الیه ها نیازمند هیئت های 
اندیشه ورز با روحیه انقالبی و بسیجی هستیم. 
حجت االسالم و المســلمین جعفری افزود: 
جنگ نرم نسبت به جنگ سخت ، عرصه بسیار 
وســیعی دارد و خیلی مخرب و خطرناک تر از 
جنگ سخت اســت. انقالب ما از سه ویژگی 
ممتاز اســالمیت، مردمی بودن و استقالل به 
معنای واقعی برخوردار است و برای تولید علم 
که از جمله وظایف انقالبی گری است می توان 
در قالــب بهره منــدی از هیئت های اندیشــه 
ورز، به بهترین شــکل عینیت پیدا کرد.رییس 
کل دادگستری اســتان با بیان اینکه تشکیل 
هیئت های اندیشه ورز در دســتگاه قضایی و 
دادگستری ها یک ضرورت و نیاز است، گفت: 
در سایر قوا با عناوین مختلف دیگر این هیئت ها 
وجود داشته و دارد که طی سالیان اخیر با تاکید 
مقام معظم رهبریمبنی بر مردم داری و رابطه هر 
چه نزدیکتر با مردم، با استفاده از خرد جمعی 
صاحب نظران در قالب این هیئت ها هر چه بهتر 
و بیشتر بر این امور و اهداف عالی آن جامه عمل 
پوشانده شده اســت.رییس کل دادگستری 
استان  خاطرنشان کرد: بررســی دقیق نحوه 
اعمال و اجرای سیاســت ها و انتظارات رهبر 
معظم انقالب و ریاست قوه قضاییه و مطالبات 
مردم در دستگاه قضایی و نیز شناخت و بیان 
اولویت هــا در مدیریت های قضایــی و پرهیز 
از هرگونه اقــدام و عمل ســلیقه ای و مغایر با 
اصول از جمله اولویت هایی است که هیئت های 
اندیشه ورز در دادگستری استان باید در دستور 
کار قرار دهد.وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر 
شد جلســات این هیئت به صورت مستمر و 
منظم تشــکیل شــده و کمیته های تخصصی 
پیرامون موضوعات وابسته به دستگاه قضایی 
با ضرورت دســته بندی و با حضور نخبگانی از 
حوزه و دانشگاه و سایر اقشار نخبه جامعه نیز 

تشکیل  شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور:

امیکرون نیاز به پیشگیری و مراقبت های اساسی دارد
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: با وجود ایثارگری های شبانه روزی کادر درمان همچنان با قرمز شدن کالن شهرهایی مثل تهران؛ اصفهان، 
مشهد و ... مواجه هستیم و این امر نشان می دهد که امیکرون نیاز به پیشگیری و مراقبت های اساسی تر دارد.یدا... سهرابی افزود: استفاده از واکسن بدون 
داشتن تصورات ذهنی نادرست عامل مهمی در کاهش آمار مبتالیان در جامعه خواهد بود.وی اظهار داشــت: تجزیه و تحلیل داده های آماری از سوی مراجع 
ذی صالح از جمله سازمان نظام پزشکی عامل مهمی در آگاه سازی عموم مردم جامعه و پیشگیری از بروز پیک ششم کرونا محسوب می شد.سهرابی تاکید کرد: 
انتشار اطالعات دقیق از میزان مبتالیان با وجود تزریق واکسن و این که چگونه افراد با وجود رعایت پروتکل ها به بخش های حیاتی مراکز درمانی از جمله سی 
سی یو  و آی سی یو منتقل شدند، گام مهمی در تصمیم گیری نهایی افراد برای تزریق واکسن به ویژه دوز سوم آن داشت.عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: 
قبل از بروز پیک ششم باید شفاف سازی در مورد عوارض ناشی از عدم تزریق واکسن به ویژه دوز سوم در جامعه انجام می شد تا افراد بدانند  فقط با رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی و ماسک زدن نمی توان با سویه جدید این ویروس مقابله کرد.

عکس: خبرگزاری صدا و سیما



پس از برگزاری رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی جام تختی که جزو مراحل چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می شد، نوبت به مسابقات جام تختی 
رسید تا مدعیان تیم ملی بار دیگر ضمن حضور در این تورنمنت بین المللی، همچنان در چرخه انتخابی تیم ملی باقی بمانند. مسابقاتی که به عنوان مرحله سوم چرخه 
انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا )مغولستان(، بازی های آسیایی )چین( و رقابت های جهانی )صربستان( نیز محسوب می شود. طبق برنامه 
قرار است رقابت های کشتی فرنگی جام تختی طی روزهای ۳ تا ۶ اسفند ماه در اهواز برگزار شود که نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هم بعد از این مسابقات 
برپا خواهد شد.آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به قبل از رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ باز می گردد که حاال با توجه به تعامل محمد بنا و حمید باوفا به 
عنوان سرمربیان تیم ملی بزرگساالن و جوانان، نخستین اردوی فرنگی کاران قرار است به طور مشترک برگزار شود.البته گفته می شود برگزاری این اردوی مشترک، 

مشروط به عدم تداخل برنامه های این دو تیم برپا خواهد شد که تاکنون هیچ بحثی راجع به لغو این تمرینات مشترک مطرح نشده است.

استارت نخستین اردوی شاگردان »بنا« در کنار جوانان

سه شنبه 19 بهمن 1400 / 6 رجب 1443 / 08 فوریه 2022 / شماره 3466

والهوویچ: 

هدف یووه، قهرمانی در همه رقابت هاست
یوونتوس یکشنبه شــب در هفته بیســت و چهارم لیگ ایتالیا به مصاف هالس ورونا رفت و با 
دو گل برابر این تیم به پیروزی رســید.والهوویچ که هفته گذشــته در آخرین روز از پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی به صورت رســمی به جمع بازیکنان این تیم ملحق شده بود توانست در اولین 
 دیدارش با پیراهن این تیم گلزنی کند.این ستاره صربستانی پس از این بازی به DAZN گفت:

»پیروزی در این دیدار بسیار مهم بود چون بازی پس از وقفه دیدارهای ملی به خصوص از لحاظ 
ذهنی بسیار سخت است. ما از ابتدا سبک درستی را در دستور کار داشتیم و کارهای مهمی انجام 
دادیم که در نهایت منجر به پیروزی شد.«وی درباره شرایطش در تیم جدید اظهار داشت:» باید 
از هم تیمی هایم و سرمربی تیم به خاطر این که طی چند روز گذشــته بسیار به من کمک کردند 
تشــکر کنم. تالش کردم در ســریع ترین زمان ممکن درک کنم که اوضاع در اینجا به چه شکلی 
پیش می رود. من با تمام وجود تالش کردم.«والهوویچ با اشــاره به اظهارات آلگری درباره این 
که هنوز نیاز به پیشــرفت دارد، اضافه کرد:» مهم ترین کار برای هر مهاجمی این است که گل بزند 
اما من می خواهم در ســبک کلی بازی ام مانند عبور از مدافعان و کمک کردن به تیم تا جایی که 
می شود پیشرفت کنم. مربی به من گفت که آرام باشــم و عصبی نشوم و همه چیز خوب پیش 
می رود.«این بازیکن درباره اهداف یووه در این فصل گفت:» یووه همیشه باالترین اهداف را برای 
خودش در نظر می گیرد. وقتی این تیم رقابتی را آغاز می کند، هدفش قهرمانی در آن است. من 
اینجا هستم تا تمام تالشم را به کار بگیرم. ما بازی به بازی پیش می رویم تا ببینیم این فصل به 

کجا خواهد انجامید.«
 

پوچتنیو: 

بدون شک »مسی« بهترین بازیکن دنیاست
پی اس جی یکشــنبه شــب در چارچوب رقابت های هفته بیست و ســوم لیگ فرانسه به مصاف 
لیل رفت و موفق شد با نتیجه ۱-5 برابر این تیم به پیروزی برسد.مسی عملکرد خوبی را در این 
بازی از خود به نمایش گذاشت و موفق شــد یکی از گل های تیمش را به ثمر رسانده و یک پاس 
گل نیز ارســال کند تا یکی از بهترین بازی هایش را پس از پیوستن به این باشگاه فرانسوی ارائه 

کرده باشد.
پوچتینو پس از پایان این بازی به خبرنگاران گفت:» من هیچ شکی ندارم 
که مســی بهترین بازیکن دنیاســت. او هم مانند هر کس دیگری نیاز به 
زمان داشت تا بتواند با شرایط سازگار شود.مســی  به زمان نیاز داشت تا 

شرایط فیزیکی اش را بازیابی کند چون پس از ابتال به کرونا یک ماه 
بازی نکرده بود. بسیار مهم است که لئو چنین حضور و تعهدی را از 
خودش نشان داد.«مسی با گلی که در بازی یکشنبه شب برابر 
مدافع عنوان قهرمانی به ثمر رساند موفق شد تعداد گل هایش 
در لیگ فرانسه را به عدد دو برســاند. این در حالی است که او 
در تمامی رقابت ها ۶ گل برای پی اس جی به ثمر رسانده است.

این بازیکن آرژانتینی پس از حضورش در فرانســه با مشکالت 
بســیاری از جمله مصدومیت و ابتال به کرونا روبه رو شــد؛ اما در 
نهایت موفق شد بار دیگر حضور درخشــانی در زمین داشته باشد.
پی اس جی در حال حاضر با 5۶ امتیــاز از ۲۳ بازی و اختالف ۱۳ 
امتیازی با مارسی در رده دوم جدول در صدر قرار دارد. آنها  در لیگ 
قهرمانان نیز به مرحله یک هشتم صعود کرده و هفته آینده در دیدار 

رفت این مرحله  میزبان رئال مادرید خواهند بود.

تحرک پایین تیم های اصفهانی در بازار نقل و انتقاالت!

دست خالی »تارتار« و »نوید کیا« برای نیم فصل دوم

در شرایطی به روزهای پایانی  بازار نقل و   سمیه مصور
انتقاالت زمســتانی نزدیک می شویم که 
تیم های اصفهانی حضور کم رنگی در این بازار داشته و فعالیت چندان 
پر سر و صدایی از این دو تیم در این مدت دیده نشد.با توجه به نتایج 
سپاهان در نیم فصل اول و شایعاتی که درباره جدایی محرم نویدکیا و 
تقویت تیم به گوش می رســید، انتظار می رفت ســپاهان بــا تغییر و 
تحوالتی گسترده در بازار نقل و انتقاالت زمستانی همراه شود، اما این 

اتفاق رخ نداده و بعید است در روزهای آینده نیز به وقوع بپیوندد.
سپاهانی ها تاکنون تنها یک خرید داشته و آن هم در پست دروازه بان 
بوده که به سراغ جذب رشید مظاهری رفتند و با این بازیکن قراردادی 
یک و نیم ساله به امضا رســانده اند.در سوی مقابل، خروج محمدرضا 
خلعتبری به مقصد فوالد قطعی شــده و با توجــه به جذب مظاهری، 
احتماال نیما میرزازاد هم از جمع شاگردان نویدکیا خارج خواهد شد تا 

شمار خروجی های سپاهان به دو نفر برسد.
هر چند سرمربی جوان ســپاهان به دنبال جذب وینگر عراقی بود؛ اما 
باشگاه الکرخه با جدایی عبدالکریم حسن مخالفت کرده است تا در 
پست وینگر هم چنان ســپاهانی ها در تکاپو برای جذب بازیکن باشند 
و به نظر می رسد با خرید بازیکن در این پست که احتماال خارجی هم 

خواهد بود، پرونده نقل و انتقاالت سپاهان با جذب ۲ بازیکن و جدایی 
۲ بازیکن دیگر بسته می شود.

دیگر تیم اصفهانی حاضــر در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور نیز 
حضور پر رونقی در بازار نقل و انتقاالت را تجربه نکرد.مهدی تارتار پس 
از پایان نیم فصل نخست و بعد از دیدار با صنعت نفت آبادان، اعالم کرد 
لیســت بازیکنان مدنظرش را به باشــگاه داده تا خریدهای مورد نیاز 
توسط هیئت مدیره باشگاه انجام شود.ذوبی ها حسین پورامینی، نادر 
محمدی، ســعید باقرپسند و سجاد عاشــوری را برای نقل و انتقاالت 

زمستانی در نظر داشتند.
پورامینی بعد از دست دست کردن مدیران ذوب آهن به مس رفسنجان 
پیوســت، تکلیف نادر محمدی هنوز مشــخص نیســت و درحالی که 
منجنیق معروف لیگ به ذوب آهن چراغ سبز نشان داده تالشی برای 
جذب او نشده است؛ اما سعید باقرپسند و ســجاد عاشوری پس از 
توافق با مدیران باشــگاه ذوب آهن راهی این تیم اصفهانی شــدند تا 
درادامه فصل جاری رقابت های لیگ برتر برای سبزپوشــان به میدان 
بروند. تاکنون جدایی بابامحمدی، مرتضی خراسانی در بخش هجومی 

تیم و شهاب گردان از جمع سبزپوشان قطعی شده است.
کادر فنی ذوب آهن هم چنان به دنبال تقویت تیم در پست دفاع چپ 

است و سرنوشــت میالد جهانی یکی دیگر از موضوعات مهم پیرامون 
تیم در روزهای آینده خواهد بود.

ذوب آهن در جدول رده بندی لیگ برتر ســر و ســامان خوبی ندارد و 
با توجه به فرسایشــی تر شــدن نیم فصل دوم، قطعا نیازمند تقویت و 
رسیدگی است. دست تارتار به شــدت خالی اســت، نه تنها بازیکنان 
مدنظرش جذب نمی شــوند بلکه مهره های کلیــدی اش نیز به دلیل 
وضعیت نه چندان جالب حاکم در بخش ســبزرنگ اصفهان به دنبال 
ترک دیار زاینده رود هستند و پیشــنهادات خوبی هم دارند. همه این 
نقاط ضعف باعث شده ذوب آهن روزبه روز ضعیف تر شود و راه حلی هم 

برای آن نیندیشیده اند.
در واقع هر تدبیری که الزم است و هر کاری که باید انجام شود، باید تا 
یکی دو روز دیگر به اجرا دربیاید تا پیش از شروع نیم فصل دوم جان 
تازه ای به ذوب آهن داده شود؛ وگرنه این راهی که طی می شود مانند 

دو فصل گذشته به ترکستان خواهد بود!
تیم سپاهان نیز یکی از نماینده های ایران در رقابت های آسیایی است 
و هم چنین در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر راه سخت و دشواری 
برای قهرمانی در پیش دارد و این انفعال در بازار نقل و انتقاالتی به ضرر 

آنها تمام خواهد شد.

خبر روز

جذب وینگر عراقی مورد عالقه سپاهان منتفی شد
با وجود  نامه نگاری رسمی سپاهان به نظر می  رسد جذب وینگر جوان عراقی برای این باشگاه ایرانی 
میسر نیست.یکی از هدف های محرم نویدکیا برای تقویت تیمش در نیم فصل دوم در پست وینگر 
بود و او بعد از بررسی چند بازیکن از مدیران باشگاه درخواست کرد تا نامه نگاری را با مدیران باشگاه 
الکرخه عراق داشته باشند و برای جذب وینگر ۲۱ ســاله این تیم مکاتباتی صورت پذیرد.با وجود  
ارسال نامه   رسمی باشگاه سپاهان برای جذب عبدالکریم حسن وینگر جوان تیم ملی عراق، باشگاه 
الکرخه مخالفت رسمی خود را با انتقال این بازیکن اعالم کرده و پاسخ منفی به نامه سپاهانی ها 
داده است.به گفته خبرگزاری های عراقی، باشگاه الکرخه تصمیم به فروش این بازیکن ملی پوش 
در این مقطع زمانی ندارد و پرونده انتقال این بازیکن به فوتبال ایران حداقل تا پایان فصل با توجه 

به مخالفت باشگاه عراقی بسته شد.
 

»نوراللهی« و »قائدی« همزمان جدا می شوند؟
مهاجم ملی پوش ایرانی طی  یک ماه گذشــته چند پیشــنهاد متوالی از ســوی باشگاه سلتیک 
اسکاتلند دریافت کرد ولی مدیران باشگاه شباب االهلی حاضر به فروش این بازیکن ایرانی خود 
نشدند. آخرین پیشنهاد سلتیک برای جذب قائدی ۳ میلیون یورو بود؛ اما باشگاه االهلی تصمیم 

گرفت این بازیکن ملی پوش را در ترکیب تیمش حفظ کند.
در شــرایط کنونی با توجه به حضور چند دقیقه ای قائدی در بازی ها و جا نیفتادن این بازیکن در 
ترکیب اصلی تیمش، موضع مدیران باشگاه شــباب االهلی تغییر کرده و می خواهند در تابستان 
قائدی را بفروشند.البته مدیران باشگاه شــباب االهلی در صورتی راضی به فروش بازیکن ایرانی 
خود می شوند که پیشنهاد رسیده قابل قبول باشد و بتواند درآمد خوبی را به بودجه باشگاه تزریق 
کند. قائدی در تابستان گذشته با جدایی از استقالل با قراردادی 5 ساله راهی شباب االهلی شد. 
البته این تیم اماراتی، احمد نوراللهی دیگر بازیکن ملی پوش کشــورمان را هم همزمان با قائدی 

برای مدت یک سال جذب کرد.
 

امن ترین دروازه تاریخ تیم ملی
در بیست سال گذشته هرگز دو مدعی هم زمان در این سطح کیفی برای دروازه تیم ملی نداشته ایم. 
پس از احمدرضا عابدزاده، با ثبات ترین گلرهای تیم ملی ابراهیم میرزاپور و مهدی رحمتی بودند 
که هر کدام به رکورد بیش از 7۰ بازی ملی رسیدند.میرزاپور که یک جام ملت ها و یک جام جهانی 
را در دروازه تیم ملی تجربه کرد بیشــتر با تجربه های تلخ و اشــتباهاتش و ضعف در بازی با پا به 
یاد مخاطبین می آید و رحمتی هم هرگز شــانس حضور در دروازه تیم کشورش در جام جهانی را 
به دســت نیاورد و بزرگ ترین رقابت ملی برای او جام ملت های ۲۰۱۱ بود. با درخشش بیرانوند در 
پرســپولیس و تیم ملی به خصوص در جام جهانی و ویژگی های فنی خاص مثل پرتاب دست و 
ضربات بلند دقیق، توانایی در مهار پنالتی، خروج های درســت و فیزیک خوب و اعتماد به نفس 
باال کمتر کســی فکر می کرد در فاصله دو جام جهانی دروازه بان دیگری بتواند جایگاه او را تهدید 
کند. امیررضا عابدزاده اما مسیر متفاوتی نســبت به بیرانوند طی کرد و اگر بیرانوند با نفت تهران و 
پرسپولیس خودش را به سطح اول فوتبال رساند، امیر خیلی زود اروپا را برای رشد انتخاب کرد. 
عابدزاده با تثبیت جایگاه خود در باشگاه های اروپایی خود را به عنوان یکی از بهترین دروازه بان های 
لیگ پرتغال و اللیگای دو معرفی کرد تا جایی که پیشــنهاد از تیم بزرگی مثل سویا دریافت کرد و 
حاال سه بازی است که اسکوچیچ او را به بیرانوند ترجیح می دهد.انتخاب بین بیرانوند و عابدزاده 
احتماال یکی از مهم ترین و جذاب ترین چالش های اسکوچیچ در جام جهانی است ؛اما نکته آماری 
جالبی که سایت یازده بر اساس عملکرد عابدزاده و بیرانوند منتشر کرده نشان می دهد عابدزاده در 
بازی با پا و طراحی حمله درخشش ویژه ای داشته در حالی که آمار بیرانوند که اتفاقا کیفیت باالیی 

در بازی با پا دارد، از عابدزاده ضعیف تر است. 

مستطیل سبز

برتری سپاهان در  رالی 
جذاب با طعم کامبک

 در هفته بیســت وچهارم لیگ برتــر والیبال 
باشــگاه های ایران، تیم والیبال ســپاهان 
اصفهان در سالن ۲5 آبان مجموعه ورزشی 
نقش جهان میزبان حریف نام ونشــان دار 
خود ســایپای تهران بود.والیبالیست های 
بلندقامت ســپاهان که در ۲۳ هفته گذشته 
با کســب ۱۹ پیروزی و تحمل چهار شکست 
با اختالف در صدر جدول رده بندی هســتند 
صعودشــان بــه پلــی آف را قطعــی کردند 
و بازی های هفتــه بیســت وچهارم به بعد 
برای شان حکم دیدار های تشریفاتی را دارد.

اما ســایپا که فصل خوبی را سپری نکرده با 
۲5 امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار دارد 
و کارش برای رسیدن به مرحله پلی آف بسیار 

سخت است.
بازی برای هر دو تیم بســیار نزدیک شروع 
شــد و تا امتیازات میانی همین روند ادامه 
داشت؛ اما انگیزه باالتر ســایپایی ها باعث 
شد آن ها ست نخست را با نتیجه ۲5 بر ۲۳ 
مقابل ســپاهان میزبان از آن خود کنند.در 
ســت دوم باز هم این تیم سایپا بود که اکثر 
ســرویس ها را برای خود به دست می آورد، 
فاصله ســپاهان با حریف بیشــتر از ســت 
نخست شــد و در پایان ســت دوم، سایپا 
۲5 بر ۲۱ برنده شد.طالیی پوشــان در ست 
سوم به خودشــان آمدند و برای فرار از یک 
شکست ســنگین ســه بر صفر به هر دری 
زدند؛ بازیکنان باتجربه سپاهان تیم شان را 
در بازی نگه داشتند و پس از برتری ۲5 بر ۲۱، 
کار را به ست چهارم کشاندند.در ست چهارم 
شاگردان محمدی راد برای بازگرداندن بازی 
همه کاری کردند و با یک نمایش قابل قبول 
۲5 بر ۱۹ سایپا را شکست دادند تا در ست ها 
دو تیم ۲ بر ۲ مســاوی شوند.در ست پنجم 
و پایانی، یکی از جذاب ترین ست های لیگ 
را هر دو تیم به نمایش گذاشــتند. یک بازی 
پایاپای و نفس گیر که به یک رالی عجیب و 
مهیج تبدیل شده بود و در نهایت با نتیجه ۲۲ 
بر ۲۰ این ماراتن را ســپاهان با یک کامبک 
بی نظیر برد و به بیســتمین پیروزی اش در 

لیگ رسید.

سپاهانی ها تاکنون تنها یک خرید داشته و آن هم در پست 
دروازه بان بوده که به سراغ جذب رشید مظاهری رفتند و با 
این بازیکن قراردادی یک و نیم ساله به امضا رسانده اند.در 
سوی مقابل، خروج محمدرضا خلعتبری به مقصد فوالد 
قطعی شده و با توجه به جذب مظاهری، احتماال نیما 

میرزازاد هم از جمع شاگردان نویدکیا خارج خواهد شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

کیک تولد جالب 
کریستیانو رونالدو

کریســتیانو رونالــدو تولد ۳7 
ســالگی اش را با کیــک بزرگ 
CR7 از طرف نامزدش جورجینا 
رودریگــس، جشــن گرفت و 
مشــکالت منچســتریونایتد را 

فراموش کرد.

هیئت ژیمناســتیک اصفهان مدتی اســت حال و 
روز خوشــی ندارد و به زودی با رای حکمیت وزارت 
ورزش، سرپرست جدیدی بر منصب خود می بیند.

بیست وچهارم خردادماه سال ۹۴ غالمرضا کریمیان 
با تمام اختالفاتی که وجود داشت با ۱۴ رای به عنوان 
رییس هیئت ژیمناستیک استان اصفهان انتخاب 
شد؛ چند روز بعد خانه ژیمناســتیک در مزایده به 
مهناز دیانی سپرده شد که کریمیان سالن را تحویل 
نمی داد. با روی کار آمدن سیدمحمد طباطبایی به 
عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و کنار 
رفتن سلطان حسینی، در نهایت خانه ژیمناستیک 
به دیانی واگذار شد. با بیشــتر شدن اختالفات در 
شهریورماه ســال گذشته، کریمیان اســتعفا داد و 
اداره کل آرش ظفریان را به عنوان سرپرست معرفی 
کرد.زمانی که قرار بود انتخابات هیئت ژیمناستیک 
استان اصفهان برگزار شود، فدراسیون و اداره کل بر 

سر لیست اعضای مجمع اختالف نظر پیدا کردند که 
فدراسیون درخواست دادگاه حکمیت ورزش داد. در 
رابطه با این موضع اداره کل اعتقاد دارد درخواست 
فدراسیون قبول نشده و فدراســیون هم می گوید 

طباطبایی در جلسه حکمیت حاضر نشده است.
در نهایت مجمــع انتخابات هیئت ژیمناســتیک 
برگزار نشد و اداره کل نرگس قدوســی را به عنوان 
سرپرست معرفی کرد؛ اما فدراسیون حکم قدوسی 
را صادر نکرد و اعتقاد داشت هنوز هم برای برگزاری 
انتخابات زمان وجود دارد؛ اما اقدامی از سوی اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان صورت نگرفت 
و در نهایت فدراسیون نیز هیئت ژیمناستیک استان 
اصفهــان را ۹ ماه تعلیق کــرد. در ادامــه اما اهالی 
ژیمناســتیک با اینچه درگاهی صحبــت کردند تا 
آسیب بیشتری به ژیمناســتیک استان وارد نشود 
و در همین زمینه رییس فدراســیون وقت نیز جواد 

کاظمــی را به عنوان سرپرســت انتخــاب کرد؛ اما 
وی هم مورد تایید اداره کل نبود.پس از اســتعفای 
اینچه درگاهــی و کش وقوس های صــورت گرفته 
در خصوص انتخاب سرپرســت، اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان از وزارت ورزش درخواست 
دادگاه حکمیت بــرای انتخاب سرپرســت جدید 
هیئت داد که این جلسه دهم بهمن ۱۴۰۰ برگزار و در 
نهایت رای به نفع اداره کل داده شد و حجازی را به 
عنوان سرپرست هیئت ژیمناستیک استان اصفهان 

معرفی کردند. 

حال ژیمناستیک اصفهان اصال خوب نیست!

یمنا
س: ا

عک

عکس: خبر ورزشی
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مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری خبر داد:

بهره گیری از خالقیت های برون سازمانی در شهرداری اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: با اجرای روش استفاده از 
خالقیت های برون سازمانی، به طرح های خالقانه و جذاب تری دســت پیدا خواهیم کرد و عالوه 

بر کاهش هزینه هــای طراحی، رضایت 
شهروندان نیز افزایش می یابد.مرتضی 
نصوحی اظهار کرد: یکــی از نکات مورد 
توجه در شهرداری، استفاده از مکانیزم 
مســابقه و چالش بــرای بهره مندی از 
خالقیت افراد و گروه های حرفه ای جهت 
به کارگیری در شهر و شهرداری اصفهان 
اســت.وی با بیان اینکه دو روش کلی 
انجام کار در مجموعه شــهرداری وجود 
دارد که شامل بهره گیری از خالقیت های 

افراد درون شــهرداری و فراخوان برای دریافت طرح از افراد برون ســازمانی است، افزود: انجام 
فراخوان مسابقه بهره گیری از خالقیت های افراد برون سازمانی، عالوه بر تخصصی تر شدن موضوع، 
ترغیب گروه های حرفه ای برای شــرکت در مســابقات را به همراه دارد.مدیر پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شــهرداری اصفهان افزود: فراخوان مســابقه بهره گیری از خالقیت های افراد 
برون سازمانی کمک می کند که تعداد قابل توجهی طرح از طرف گروه های تخصصی در مدت کوتاه 
دریافت و امکان انتخاب برترین طرح از بین طرح های ارسالی برای شهرداری فراهم شود.وی اضافه 
کرد: برگزاری مسابقه در شهرداری  فقط در حوزه طراحی شهری نیست، بلکه می تواند در زمینه های 
مختلف خدمات شــهری از جمله المان های شهری، طرح های زیباســازی و سایر زمینه ها مانند 
برنامه های مفهومی، فرهنگی و خدمات الکترونیکی اجرا شود.نصوحی خاطرنشان کرد: با اجرای 
روش استفاده از خالقیت های برون سازمانی به طرح های خالقانه و جذاب تری دست پیدا خواهیم 

کرد و عالوه بر کاهش هزینه های طراحی، رضایت شهروندان نیز افزایش می یابد.
 

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان:

6 پروژه در منطقه 9 آماده افتتاح است
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: در این منطقه شش پروژه عمرانی، ترافیکی و ورزشی آماده 
افتتاح و بهره برداری است.سیدسلمان قاضی  عســگر اظهار کرد: یکی از پروژه های آماده افتتاح در 
منطقه 9 شهرداری، پاتوق های شهری برای استراحت کوتاه شهروندان در سطح منطقه است که در 
مساحت ۵9۰ مترمربع و با بودجه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال آماده سازی شد.وی با اشاره به احداث 
سرپناه ایســتگاه های اتوبوس شــهری در این منطقه، افزود: این پروژه نیز در قالب ۴۵ سرپناه با 
بودجه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال احداث شده و آماده بهره برداری است.مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه اصالح هندسی و تعریض خیابان مظاهری پروژه آماده افتتاح دیگر این منطقه است، 
ادامه داد: این خیابان ۳۰۰ متر طول دارد و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعریض و 
به معابر مهمی مانند آتشگاه، میرزاطاهر و سجاد متصل شده است.وی با اشاره به پروژه بازسازی سالن 
توپی و رزمی ورزشگاه نصرآباد، گفت: این ورزشگاه که در محله نصرآباد واقع شده و دو هزار مترمربع 
مساحت دارد، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بازسازی شده است.قاضی عسگر با بیان اینکه سالن 
آمفی تئاتر یادگاران مجتمع امام خمینی )ره( با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در خیابان نبوی منش 
احداث شده است، افزود: ورزشگاه روباز خیابان بهشت از دیگر پروژه های شاخص در منطقه 9 است 
که با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال در ۸۸۰ مترمربع زیربنا واقع در خیابان بهشــت احداث 
شد.وی تاکید کرد: این پروژه همراه با پروژه سالن آمفی تئاتر یادگاران مجتمع امام خمینی )ره( دو 

پروژه شاخص فرهنگی ورزشی به شمار می رود که آماده افتتاح و بهره برداری شده است.

گام بلند مدیریت شهری در زمینه تسهیل گری؛

بازآفرینی بافت های فرسوده سرعت می گیرد

بافت های ناکارآمد و فرسوده شــهری که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و 
اقتصاد بود، امروزه به نقاط کم بازده اقتصادی و با کیفیت محیطی پایین 
شهرها تبدیل شده اســت، از این رو مدیران شــهری در صدد راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری برآمدند تا در تعاملی سازنده با ساکنان، برای کاهش 
مشــکالت و بازآفرینی این بافت هــا اقدام کنند.دفاتر تســهیل گری و 
توسعه محلی به منظور جلب مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شکل گرفته است. تسهیل گری با استفاده از روش های 
مختلف، فرآیند توسعه محلی را با مشارکت سایر بازیگران توسعه طراحی 
و به اجرای آن کمک می کند و مدیران نیز با کمک ســاکنان محله برای 
بهسازی محیط محله فعالیت دارند.تســهیل گر به جای مردم تصمیم 
نمی گیرد، بلکه به ایجاد فرآیندی کمک می کنــد که مردم در جریان آن، 
دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح ســازند. محله های شهر باید به گونه ای 
طراحی شــود که بتواند هویت خود را به شــهروند عرضه و شهروند نیز 
هویت خود را به شــهر و محله عرضه کند.دفاتر تسهیل گری مجموعه ای 
حقوقی متشکل از کارشناسان اجتماعی، شهرسازی، معماری، اقتصاد، 
برنامه ریزی شــهری، حقوقی و ســایر تخصص های مرتبط با شــهر و 
شهرنشینی اســت که وظیفه اعتمادسازی، آگاه ســازی، نهادسازی و 
پیگیری اجرای پروژه های نوسازی یا ترغیب ساکنان به نوسازی را بر عهده 

دارد.ایجاد این دفاتر گامی برای تحقق توسعه پایدار اجتماع محور و توسعه 
محله ای با تاکید بر ارزش های بومی محالت شهری است که برای آگاهی 
از فعالیت آن در دیار نصف جهان، ایمنا  گفت و گویــی را با فریاد پرهیز، 
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری اصفهان انجام داده  که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد:

تسهیل گری چیست و فرد یا گروه تسهیل گر چه اقدامی انجام می دهند؟
تسهیل گری،  فرآیند آسان کردن دســتیابی اعضای گروه یا سازمان به 
اهداف مورد نظر است و تســهیل گر به عنوان فردی بی طرف و بی غرض 
شرایط الزم جهت گفت و گو و تعامل را با احترام به کرامت انسانی فراهم 
می آورد و از طریق برنامه ریزی، هدایــت و مدیریت گروه به اعضای آن 
کمک می کند تا با تفکری شــفاف و آگاه در فرآیند جلسات، مشارکت 
فعال داشته باشند و به گونه ای موثر و رضایت بخش به اهداف تعیین شده 
دست یابند.تسهیل گر کسی است که با اطالع از روندها و تعامالت گروه، 
دانش خود را به کار می گیرد تا ساختار الزم را برای یک گروه فراهم آورد و 
مشارکت در بهترین زمان ممکن بهترین نتیجه را داشته باشد؛ برای این 
کار از اصول پویایی گروه استفاده می کند تا بتواند با تکیه بر مشارکت همه 
شــرکت کنندگان و با تمرکز بر محتوای الزم، فرآیندی را به وجود آورد که 

نتیجه مطلوب حاصل شود.

تسهیل گری چه فوایدی برای افراد در جامعه دارد؟
بهره گیری متولیان بازآفرینی از استعدادها و توانمندی های شهروندان و 
متخصصان، در جهت نوسازی بافت های ناکارآمد مستلزم ایجاد فضای 
ظرفیت ساز و فرصت سازی است که بر پایه آن گروه ها تبدیل به شرکای 
دارای صالحیت و قابل اعتماد شوند.تســهیل  گر می تواند مشــارکت و 
مسئولیت پذیری را در تصمیم گیری ها افزایش داده و افراد اجتماع را به 
منظور ارزش دادن و توسعه تخصص ها و مهارت در شأن آن ها گرد هم آورد؛ 
البته تسهیل گری جنبه های فراوانی از جمله کنش متقابل بین افراد مانند 
تفاهم و تضاد در مدیریت و برنامه ریزی را در بر گرفته است و می توان از 
طریق تمرین و نظارت، آن را آموزش و انتشار داد.تسهیل گری از اصولی 
تاثیر پذیرفته که اعتقاد دارد، مردم باید در تصمیم گیری برای زندگی خود 
فعاالنه درگیر باشند که نتیجه آن در جامعه ای برابر به وجود خواهد آمد؛ 
تسهیل گری تمرین خوبی برای انطباق و استفاده حوزه شخصی، گروهی، 

سازمانی و توسعه اجتماعی و اقدامی داوطلبانه و جمعی است.

   وظایف دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی در چه زمینه هایی است؟
این دفاتر که در جهت شهرسازی مشارکتی گام برمی دارد، وظایف زیادی 
همچون تهیه و تصویب طرح های احیا، بهســازی و نوسازی در مراجع 
ذی صالح )پروژه های تجمیع، محرک توسعه و ارتقای کیفی(، تسهیل 
در تحقق پذیــری طرح های مصــوب در محدوده بافت هــای ناکارآمد 
از جمله طــرح بازنگری در طرح تفصیلــی دارد.از دیگــر وظایف دفتر 
تسهیل گری می توان به برقراری ارتباط و تعامل سازنده با دستگاه های 
متولی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شــهری در راستای تحقق اهداف 
طرح، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ســاکنان و راهنمایی آنها در 
خصوص تســهیالت ویژه بافت فرســوده و فرآیند صدور سند مالکیت 
رسمی، مدیریت، جلب و جذب انواع سرمایه های خرد و کالن با استفاده 
از روش های تامین مالی و مشارکتی و ایجاد ارتباط با مردم و تشکل های 

محالت به منظور استفاده بهینه از توانایی ساکنان اشاره کرد.
شهرداری اصفهان در زمینه تسهیل گری چه اقداماتی انجام داده است؟

معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان، تجربه ای بیش از 
9 ســاله در این خصوص دارد و از ســال ۱۳9۰ در محله زینبیه اقدام به 
راه اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی کرده است؛ این دفاتر با هدف 
بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از ظرفیت های 
محلی، تاکنون در محله همت آباد واقع در منطقه شش، محله قائمیه در 
منطقه ۱۳، محله لیمجیر در منطقه ۱۱، محله شاهد در منطقه هفت، محله 
سفلی در منطقه ۱۵، محله شمس آباد در منطقه هشت و محله زینبیه در 
منطقه ۱۴ توسط این معاونت راه اندازی شده است.در حال حاضر هفت 
دفتر فعال تسهیل گری و توسعه محلی در شــهر اصفهان فعال شده و 
راه اندازی دو دفتر دیگر نیز در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری اصفهان است.

سخنگو و عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: طرح »شفافیت و ارتقای سالمت 
اداری« که در چهــار فصل و ۲۵ بنــد تکالیفی را برای 
شــهرداری اصفهان تعیین کرده است تا با اجرای این 
موارد ضمن تقویت نظارت مردمی بر مجموعه مدیریت 
شهری با شفافیت هر چه بیشتر روزنه های فساد بسته 
شود، پس از تصویب در شــورای اسالمی شهر جهت 
تایید نهایی به فرمانداری اصفهان ارســال شــد.علی 
صالحی با بیان اینکه در تاریخ ۲9 دی ماه سال جاری، 
فرماندار اصفهان بدون هیچ اعتراضی طرح شفافیت 

و ارتقای ســالمت اداری شورای ششــم را تایید کرد، 
افزود: با توجه به ظرفیتی که در طرح شناسایی شده، 
شهرداری اصفهان موظف است تا ۲9 بهمن ماه کمیته 
سالمت اداری را تشکیل داده و آیین نامه های اجرایی 
و دستورالعمل های مربوط به اجرای طرح را نیز تدوین 
کند.سخنگو و عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل 
کمیته ســالمت اداری متشکل از شــخص شهردار 
)به عنوان ریاســت کمیته( و در غیــاب وی نماینده 
تام االختیار شــهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی 
به شکایات، مدیرکل حراســت، مدیرکل امور حقوقی 
و مدیر کل ســرمایه انســانی ظرف مدت یک ماه از 
تصویب طرح اســت.وی با بیان اینکه کمیته سالمت 
اداری موظف به تصویب سیاســت ها، آیین نامه ها و 

دســتورالعمل های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه 
با فساد در شــهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات 
است، گفت: کمیته سالمت اداری موظف است نسبت 
به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت زن ها و 
نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سالمت اداری اقدام کند 
و در این خصوص آیین نامه ای را به تصویب برســاند.

صالحی تاکید کرد: کمیته سالمت اداری موظف است 
گزارش مربوط به اقدامات انجام شــده شامل تعداد 
گزارش های دریافتــی، پیگیری های انجام شــده، 
تشویق سوت زن ها و نوع برخورد با متخلف را منتشر 
کند.وی خاطرنشــان کرد: نخســتین جلسه کمیته 
ســالمت اداری به اســتناد بند یک فصل دوم طرح 
شفافیت و ارتقای ســالمت اداری، فردا  سال جاری 

برگزار می شود .

عضو هیئت رییسه شورای شهر خبر داد:

تشکیل کمیته سالمت اداری در شهرداری اصفهان

در ایام دهه فجر؛

  با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد تومان
14 پروژه  شهرستان جرقویه به بهره برداری رسید

سرپرست فرمانداری شهرســتان جرقویه از بهره برداری ۱۴ پروژه به   نفیسه راهداری 
مناســبت ایام ا... دهه فجر در شهرســتان جرقویه خبرداد.محسن 
ریاحی در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر شهرســتان جرقویه گفت: به مناسبت ایام ا... دهه 
فجر ۱۴ پروژه با اعتیاری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.وی با اشاره 
به اینکه مهم ترین آنها به تازگی به بهره برداری رســید، افزود: یکی از پروژه ها نصب یک دستگاه  
بوستر و یک دستگاه اتو بوستر و احداث ۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط )افزاینده برق /۳ کیلو وات 
افزایش برق(  به همراه  نصب ۲۲ دستگاه ترانس شــهرک صنعتی رامشه)۸۰ انشعاب برای ۸۰ 

کارخانه در شهرک صنعتی رامشه( بوده است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه با همکاری اداره برق شهرســتان صورت گرفته است، افزود: این 
پروژه در بهمن ماه سال گذشته شروع و ادیبهشت ماه جاری به اتمام رسیده و بالغ بر ۱۱ میلیارد و 
۴۶۰   میلیون تومان هزینه در بر داشته است.سرپرست فرمانداری جرقویه تصریح کرد: یکی دیگر 
از پروژه های این منطقه در دهیاری روستای پیکان و احیا و ترمیم آب انبار سنتی روستا در میدان 
ولی عصر )عج( با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان  بوده که در فروردین سال گذشته آغاز و اخیرا 

به بهره برداری رسیده است.
وی بیان داشت: سالن ورزشــی یک هزار و ۲۰۰ متری  شــهدای محمد آباد با همکاری آموزش 
و پرورش شهرســتان یکی از پروژه های قدیمی بوده که از ســال ۸۵ آغاز و در بهمن ماه جاری با 
اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان از اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان به اتمام رسیده است.

ریاحی، یکی از پروژه های مهم را افتتاح مرکز جامع سالمت شهر حســن آباد با زیربنایی بالغ بر 
۵۱۰ متر مربع عنوان کرد و اظهار داشــت: این پروژه به مدت یک سال و  با همکاری مرکز بهداشت 
شماره دو اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همکاری شــهرداری حسن آباد با اعتباری 
بالغ بر۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به اتمام رسیده اســت.وی همچنین افتتاح خانه بهداشت 
روستای مزرعه عرب  با ۵۲۵ متر زیر بنا و با تامین اعتبار مرکز بهداشت شماره دو اصفهان از سال 9۶ 
 تاکنون و با مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را از مهم ترین پروژه های این شهرستان

 برشمرد.
 

کشف بیش از 300 قطعه شیء تاریخی در استان اصفهان
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان از کشــف و ضبط بیش از ۳۰۰ قطعه شیء 
تاریخی از سوداگران مواریث فرهنگی در شهر چمگردان از توابع شهرستان لنجان در استان اصفهان 
خبر داد.عبدالرضا بافرانی با اعالم این خبر گفت: با توجه به وصول گزارشی مبنی بر خرید و فروش 
مقدار قابل توجهی از اشیای قدیمی و تاریخی در شهر چمگردان در شهرستان لنجان، تیم عملیاتی 

یگان حفاظت استان بالفاصله به محل اعزام شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: »تیم عملیاتی معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم یگان حفاظت استان با برنامه  از پیش طراحی شده و در قالب خریدار آثار تاریخی، با 
همکاری عوامل نیروی انتظامی کالنتری منطقه و با کســب اجازه از مقام قضایی به محل معامله 
 وارد شدند و در حین انجام معامله سوری با غافلگیری سوداگران آثار تاریخی، ضمن دستگیری 
عوامل، مقادیر قابل توجهی از اشــیا تاریخی کشــف و ضبط شــد.« وی افزود: »خوشبختانه در 
این عملیات چهار نفر از ســوداگران اشیای تاریخی دســتگیر و بیش از ۳۰۰ قطعه شیء تاریخی 
 شامل ظروف سفالی، سکه های طال، نقره و مسی و تعدادی مجسمه کشف و ضبط شد.«بافرانی 
 تصریح کرد: کشف این اشــیا، اولین کشــف بزرگ اشــیای تاریخی طی ۲ ماه گذشته در فالت 

مرکزی ایران است.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:

سردیس اولین شهید انقالب 
در محله حسین آباد نصب شد

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: 
به مناســبت دهه فجر ســردیس »شــهید 
محمدعلــی ذاکر« اولین شــهید انقالب در 
محله حسین آباد نصب شــد.احمد رضایی  
بــا بیــان اینکه یــاد شــهدا را باید بــا فضا 
آرایی های مناســب برای جوانان و آیندگان 
مانــدگار کنیم، اظهار کرد: به مناســبت دهه 
فجر ســردیس »شــهید محمد علی ذاکر« 
اولین شــهید انقالب با هزینــه ۷۰۰ میلیون 
ریال ســاخته و در محله حسین آباد )محل 
تولد، زندگی و شهادت این شهید واالمقام( 
نصب شد.وی ادامه داد: به منظور زیباسازی 
منطقه پنج شــهرداری اصفهان برنامه های 
متعدد نورپردازی در دست اجرا داریم که در 
ماه های پایانی سال اجرایی خواهد شد.مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: در کنار 
نورپردازی هــای جدید، عوامل زیباســازی 
منطقه طی روزهای آینده اقــدام به تکمیل 
نورپردازی های ســطح منطقه کرده و با رفع 
خرابی نورپردازی ها، زیبایی را به منطقه باز 

می گردانند.
وی با بیــان اینکه بعضی از نقاط شــهری به 
دلیل شــرایط کالبدی خاص یا ویژگی های 
عملکــردی در آن فضا، می تواند زمینه ســاز 
جرائم شهری شــود، گفت: توجه مدیریت 
شــهری به این فضاها که به نقــاط بی دفاع 
شــهری معروف اســت، موجــب کاهش 
جرائــم خواهد شــد.رضایی ادامــه داد: با 
انجام روشنایی ها، نورپردازی، رنگ آمیزی 
و ترغیب مردم جهت حضــور پر رنگ در این 
اماکن عالوه بر کاهش بــزه اجتماعی، چهره 
آن نقطه شهر از فضای بی دفاع شهری خارج 
می شــود.وی با بیان اینکه نورپردازی های 
معابر منطقه پنج با هدف زیباسازی در یک 
ماه اخیر به اجرا در آمده است، تصریح کرد: 
تونل نوری سپاهان شهر با هزینه ۱۲۰ میلیون 
تومان، نورپردازی تک درختان خیابان وحید 
با پروژکتورهــای رنگــی LED و دیوارنگاره 
خیابان حســین آباد از جمله اقدامات انجام 

شده است.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی از راهیابی سه پوستر تهیه شده به سفارش این اداره، در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خبر داد.احمد رضایی 
اظهار کرد: سه پوستر طراحی شده برای سومین و چهارمین جشنواره  نمایشنامه نویســی »بادکنک طالیی« و سومین جشنواره شعر و داستان »شهرمن« برای 
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منتخب شد.وی افزود: این پوسترها از سوی سمیه ابراهیمی و به سفارش اداره توسعه فرهنگ شهروندی طراحی 
شده اند.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی گفت: در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجســمی فجر ۷۱ اثر پذیرفته شده که از این میان سه اثر متعلق به اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بوده است.رضایی بیان کرد: این سه اثر با تکنیک کار با خمیر و عکاسی تهیه شده 
که در کنار دیگر آثار منتخب جشنواره هم اکنون در فرهنگسرای صبای تهران در معرض دید عموم عالقه مندان قرار دارد.گفتنی است؛ چهاردهمین جشنواره  هنرهای 
تجسمی فجر به همت اداره  کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری موسسه  توسعه  هنرهای تجسمی معاصر و ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ها و با حضور فعال هنرمندان، دانشگاهیان، پژوهشگران، نگارخانه ها، انجمن ها، مراكز و مؤسسات هنری در رشته های تصویرسازی، خوشنویسی، 
رسانه های هنری جدید)پرفورمنس آرت، چیدمان و ویدئوآرت(، سرامیک، طراحی گرافیک، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، مجسمه، نقاشی و نگارگری برگزار می شود.  

راهیابی پوسترهای اداره شهروندی به چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

نمایش »که  «
نمایش»که«نمایش متفاوتی 
کــه تماشــاگران خــود را به 
چالش کشــیده و در نمایش 
دخیل می کند، از ۱۴ بهمن الی 
۲۸ بهمن در سالن اصلی تاالر 
هنر به روی صحنــه می رود.

طراح و کارگردان این نمایش 
شایان فیروزی است.

وز عکس ر

رنا
 ای

س:
عک

عکس: ایرنا



سه شنبه 19 بهمن 1400 / 6 رجب 1443 / 08 فوریه 2022 / شماره 3466

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

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

جزیره  کیش، به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا، ساحل های 
مرجانی، آبی زالل و شفاف و امکانات ارائه شده توسط مسئوالن 
این منطقه از کشــور، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
مقاصد گردشــگری جنوب ایران شناخته می شــود و ساالنه 
میلیون ها گردشگر از آن بازدید می کنند. آب وهوای این منطقه 
از کشور گرم و مرطوب است ولی به دلیل زیبایی های طبیعی 
و جاذبه های گردشــگری تاریخی، به یکــی از مقاصد اصلی 

گردشگری تبدیل شده است. 
 شهر زیرزمینی کاریز:شــهر زیرزمینی کاریز کیش، قناتی دارد 
در عمق 16 متری از ســطح زمین با پیشینه ای به قدمت 2500 
سال که در گذشته از آن برای تامین آب مصرفی ساکنان جزیره 
استفاده می شد و امروزه به یکی از جاهای دیدنی کیش تبدیل 

شده است.
 کلبه هور: از دیگر جاذبه های گردشگری شهر کیش دماغه ای با 
بستری صخره ای است که به کلبه  هور شهرت دارد. این دماغه 
زیستگاه آبزیان مختلف است و در قسمت ساحل جنوبی آن 
می توان غاری را مشــاهده کرد که هنگام مد، از چشم اندازی 
دیدنی و مثال زدنی برخوردار می شود. طبیعت کم نظیر این ناحیه 

از جزیره  کیش، باعث حیرت و تحسین گردشگران می شود.
 روستای باغو: در جنوب غربی کیش می توان یکی از کهن ترین 

روستاهای این جزیره را مشــاهده کرد که قدمت آن به دوران 
حکومت قاجاریان بازمی گردد و به روستای باغو شهرت یافته 
اســت. این منطقه  انواع درختان بومی دارد که منظره ای زیبا 
را به وجود آورده است. همچنین مســجدی به قدمت قرن ۹ 
هجری قمری نیز در این منطقه وجود دارد که در کنار طبیعت 
خارق العاده  آن، به یکی از جاذبه های گردشــگری این شــهر 

تبدیل شده است.
 شهر باســتانی حریره: در بخش شمالی جزیره  کیش، شهری 
کهن و باقی مانده از قرن 5 تا 10 هجری قمری، به وسعت 120 
هکتار وجود دارد که از آن به نام شهر باستانی حریره یاد می شود. 
امروزه این مکان در جوار مجموعه  ورزشی المپیک قرار دارد و 
می توان ویرانه های آن را که بقایای خانه اعیانی، حمام، مسجد 

و قنات های قدیمی است، مشاهده کرد.
 کشتی یونانی: کشتی یونانی، بقایای کشتی به گل نشسته در 
بخش سواحل غربی جزیره  کیش است و از دیگر جاذبه های 
گردشــگری این شهر محســوب می شــود که هنگام غروب 
خورشید، منظره ای زیبا و چشم نواز را به وجود می آورد و همین 

امر از اصلی ترین دالیل اهمیت این کشتی است.
 پارک دلفین های کیش: مجموعه ای به مساحت 100 هکتار در 
جنوب شــرقی جزیره کیش قرار دارد که به پارک دلفین های 

این شهر شهرت یافته اســت. در این منطقه از جزیره می توان 
گونه های مختلفی از پســتانداران دریایی مانند دلفین و شیر 
دریایی را مشــاهده کرد که به یکی از جاذبه های گردشــگری 

پرطرفدار در این شهر تبدیل شده است.
 آکواریوم کیش: قطعا آکواریوم کیش یکــی از اصلی ترین و 
مهم ترین جاذبه های گردشــگری این جزیره  اســت که در دو 
بخش احداث شده اســت. آکواریومی که زیستگاه کوسه ها و 
ماهی های بزرگ اســت و آکواریوم دیگری که می توان در آن 

شاهد 70 نوع ماهی تزئینی و نادر آب های شیرین بود.
 باغ پرندگان: در مجموعه  تفریحی پارک دلفین جزیره  کیش 
باغی به وسعت 100 هکتار ساخته شده که به باغ پرندگان شهرت 
یافته است. در کنار پرندگانی همچون طاووس، درنای تاج دار، 
لک لک، فالمینگو و ... کــه در این محوطــه زندگی می کنند، 

می توان تمساح پوزه کوتاه، آهو و میمون را هم مشاهده کرد.
 درخت سبز:  در جزیره   کیش و در نزدیکی شهر باستانی حریره، 
کهنسال ترین درخت لور قرار گرفته که به انجیر معابد نیز شهرت 
دارد و از عمری بالغ بر 500 یا 600 سال برخوردار است. در مورد 
این درخت کهن، شایعه هایی مبنی بر خوش یمنی وجود دارد 
و همین مسئله باعث شده است که بازدیدکنندگان برای طلب 

حاجت، به شاخه های آن، ریسمان یا نخ گره بزنند.

آشپزی
کباب 
سیمیت

سیمیت یکی از محبوب ترین خوراکی های کشور ترکیه 
است؛ به طوری که در هر شهری از این کشور، می توانید این 

خوراک خوشمزه را داغ و تازه پیدا کنید. البته باید در نظر داشته باشید که 
سیمیت در هر جا، به نوع خاصی طبخ می شود.مثال در آنکارا سیمیت ها تردتر 
و کوچک تر هستند. در ازمیر، این نان های گرد را با نام )gevrek( می شناسند، 

اگرچه از نظر ظاهری تفاوت چندانی با ورژن استانبولی سیمیت ندارند.
مواد مورد نیاز: بلغور ریز مخصوص کوفته یک ویک دوم پیمانه، آب داغ  یک سوم پیمانه، 

گوشت چرخ کرده  250 گرم، سیر له شده 10 حبه، نعناع خردشده  3-4 قاشق سوپ خوری، 
پودر تخم گشنیز یک قاشق چای خوری، پودر زیره سبز  یک قاشق چای خوری، نمک و فلفل  به 

مقدار الزم، رب فلفل  یک قاشق سوپ خوری، خیارشور و پیاز  برای تزیین به مقدار الزم
طرز تهیه :در کاسه ای بلغور را با آب داغ خیس کنید. در ظرفی دیگر گوشت، سیر، نعناع، فلفل، 

گشنیز، زیره و نمک را مخلوط کنید، بلغور را افزوده و رب فلفل را هم بیفزایید و به خوبی 
با دست ورز دهید. یک سیخ کبابی برداشته و از مایه گوشت به اندازه یک تخم مرغ 

بردارید و در دست گرد کرده و سیخ را در آن فرو کنید. روی سینی کاغذ روغنی 
پهن کرده و کباب ها را از سیخ خارج کنید و داخل سینی بچینید، گریل 

فر را روشن کنید تا هر دو طرف کباب ها پخته شود.برای سرو 
کباب ها را روی نان لواش یا تافتون بگذارید.

در سفر به کیش از کجا دیدن کنیم؟

 فیلمی که 13 هزار نفر برای بازی در آن
 ثبت نام کردند

 پوستر  بین المللی »بی رویا«
 رونمایی شد

رضا میرکریمی، کارگردان »نگهبان شب«، درباره روند انتخاب 
بازیگران این فیلم و این که 13 هزار نفر برای بازی در آن ثبت نام کرده 
بودند، توضیح داد.  میرکریمی درباره این فیلم گفت: »جهان فیلم 
»نگهبان شب« بر نگاه شخصیت اصلی، تجربیات و ادراک او منطبق 
است. ماجراهای جانبی در فیلم چیزهایی است که شخصیت از آن ها عبور 
می کند و هدف اصلی فیلم نیستند و من نمی خواستم به آن ورود کنم.«

پوستر بین المللی فیلم سینمایی »بی رویا« در آستانه  اکران این فیلم 
در کاخ  جشنواره  فیلم فجر رونمایی شد.»بی  رویا« عنوان نخستین 
فیلم بلند سینمایی آرین وزیردفتری است که در چهلمین جشنواره  
فیلم فجر حضور دارد. این فیلم به تهیه کنندگی مشترک سعید سعدی 
و هومن سیدی جلوی دوربین رفته است.طناز طباطبایی، صابر ابر، 
شادی کرم رودی، مائده طهماسبی و...بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

ایرج رخصتی، سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با حجت االسالم 
و المسلمین قاسم باقریان، امام جمعه زرین شــهر وحمیدرضا محمدی، 
سرپرست فرمانداری شهرســتان لنجان و حســین رجایی، نماینده مردم 

شهرستان لنجان در مجلس دیدار و گفت وگو کرد.
 امام جمعه زرین شهر در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن ایام ا... دهه 
فجر ، انتصاب مهنــدس رخصتی که یک مدیر ذوب آهنی اســت به عنوان 
مدیرعامل این شــرکت را تبریک گفت و افــزود: از تعامل و همکاری خوب 
مدیریت ذوب آهن، قدردانی مــی کنم و قطعا با توجه به شــناخت خوب 
مهندس رخصتی از شرایط منطقه و ذوب آهن اصفهان ، این همکاری قوی تر 

و مسنجم تر تداوم می یابد.
وی افزود : توسعه ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان ، در نهایت خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی است که موجبات رضایت مردم را فراهم 

می کند.
رخصتی نیز ضمن تبریک فرارســیدن ایــام ا... دهه فجــر ، گفت :  حجت 
االســالم باقریان به عنوان امام جمعه زرین شــهر در واقع امام این منطقه 

هستند و در همه امور شهرستان ، تصمیمات موثر و سازنده ای دارند .
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ، حضور بیشــتر در مراودات 
اقتصادی منطقه جهت کمک به توســعه شهرســتان را از اولویت های این 
شــرکت دانســت و افزود:تعامل و همکاری جهت حل مشــکالت منطقه 
وسازمان و همچنین تشریک مســاعی در امور مشــترک همچون محیط 

زیست ، اشتغال ، فعالیت های فرهنگی و ... با قدرت ادامه می یابد.
ایرج رخصتــی همچنین در دیــدار با سرپرســت فرمانداری شهرســتان 
لنجان ضمــن تبریک ایــام ا... دهه فجــر و انتصاب ایشــان گفت : آقای 
محمدی به عنوان مقام مســئول شهرستان ، آشــنایی کامل با ذوب آهن 
 اصفهان دارد و در مســئولیت قبلی نیز تعامل خوبی با ایــن مجتمع عظیم

 صنعتی داشتند.
وی با اشاره به اینکه تعامل با فرماندار شهرســتان به عنوان رییس شورای 
تامین ، برکات بســیاری برای منطقه و ســازمان دارد ، افزود : سازماندهی 
منطقه هواشناسی که ایجاد اشتغال منطقی و موثر را در پی دارد و معضالت 
و نابسامانی های مربوطه را کاهش می دهد ، از طریق همکاری با مسئولین 

منطقه امکان پذیر است.
سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان نیز دراین دیدار از تعامل و همکاری 
ذوب آهن قدردانی کرد و ضمــن آرزوی موفقیت برای مهندس رخصتی در 
مســئولیت جدید، گفت : فعالیت این مجتمع عظیــم صنعتی در آرامش و 
بدون حاشــیه، ضمن تاثیرات مثبت و سازنده ای که برای سازمان و منطقه 
دارد ، آرامش بیشتر و توسعه منطقه را نیز در پی خواهدداشت بنابراین برای 

حفظ این آرامش ، تمام تالش خود را می کنیم.
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان همچنین در دیدار با حسین 
رجایی، نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــورای اســالمی بر 
مســائلی همچون توســعه همکاری های دوجانبه در جهت رفع مشکالت 
منطقه و کارخانه ذوب آهن ، توســعه فعالیت های مشارکتی در حوزه های 
مختلف و افزایش تعامل و همفکری بین مســئوالن بــه منظور هم افزایی 

توانمندی ها تاکید کرد .

 وی ، جوان گرایی و احترام به پیشکسوتان را از جمله اولویت های کاری خود 
دانست وافزود : فعالیت های مشترک باید به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد 

که منافع سازمان و منطقه همزمان تامین شود.
 سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اظهار داشت:باید مشکالت ذوب آهن 
را با استفاده از همه امکانات ونظرات کارکنان حل کنیم ودر ارتباط با معادن 

رابطه برد برد تعریف شود و به منافع همه احترام بگذاریم .
وی افزود: بهره وری امروز درکارخانه یک اولویت است که از طریق کاهش 

مصارف وباز تعریف نوع مصارف امکان پذیر است .
حسین رجایی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس نیز ضمن تبریک 
مســئولیت جدید مهندس رخصتی ، گفــت: ذوب آهن اصفهــان از جمله 
پیشگامان صنعت کشور است که در کل کشور منشأ اثر شد وتوانست صنعت 

کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود : این مجتمع عظیم صنعتی به همه جای کشور خدمات ارائه داد به 

همین دلیل کمتر توانست توسعه های خودش را پیگیری کند .
رجایی اظهار داشت: ذوب آهن با تامین مواد اولیه ، تولید و بهره وری بیشتر 
می تواند به توسعه اشتغال کمک کند و با انجام پروژه های زیست محیطی 

به حفظ محیط زیست نقش آفرین باشد.
وی افــزود: ذوب آهن در خصوص مباحث زیســت محیطی تالش زیادی 
کرده است ولی باتوجه به پیشــرفت تکنولوزی  وامکانات، الزم است که باز 
تعریف جدیدی از این فعالیت ها صورت گیرد وسالمت مردم منطقه بیشتر 

تضمین شود.
نماینده مردم شهرستان لنجان گفت: در مورد مسئولیت های اجتماعی هم 
ذوب آهن اقدامات موثری از جمله در زمینه اشتغال انجام داده؛ اما باید بر 

اساس تکالیف قانونی واخالقی به منطقه بیشتر کمک کند.
وی افزود: امروز افزایش تولید، بهره وری و توسعه اشتغال تکلیفی از سوی 
رهبر معظم انقالب است و ما باید تبعیت کنیم همینطور که توجه به سالمت 

مردم ومحیط زیست نیز دستور معظم له است.

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئوالن شهرستان لنجان

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

                       آگهی مناقصه )مرحله اول –نوبت اول(

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقان  م الف: 1271265

شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 24 مورخ 1400/09/23 شورای اسالمی شهر و بودجه سال 1400 
و پیش بینی بودجه سال 1401 ، انجام عملیات اجرای سازه تعداد 6 واحد ساختمانی مسکونی در مجتمع مسکونی 
امام سجاد )ع( را با اعتبار بیست و نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال به شرکت خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالی 
شهرداری مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز پنج شنبه مورخ 1400/11/28 به دبیرخانه 

محرمانه شهرداری تحویل نمایند. 

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

ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تلفن های تماس: 4- 53338201- 031 

چاپ دوم

*آگهی نوبت دوم مزایده *   

م الف:1271569 حسین دهقان  - شهردار میمه

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 1400/2/5 شورای اسالمی شهردر 
  FVR/34 4*2 نظر دارد ازطريق مزايده عمومی نسبت به فروش دستگاه خودرو  ایسوزو 

 18 تن کمپرس صفر کیلومتر  شهرداری میمه اقدام  نمايد . 
لذا متقاضيان ميتوانند  از    تاریخ  درج آگهی در روز نامه  حداكثر  تا   تاریخ  1400/11/25   به  شهرداری میمه 
واقع در میمه ،  بلوارانقالب اسالمی  مراجعه و نسبت   به  دريافت  فرم مربوط   به  شركت در مزایده  اقدام 
 و   یا جهت کسب اطالعات   با شماره تلفن 45422434 –  031 این شهرداری تماس حاصل و  یا به سایت

  WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 

ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی 
بعهده برنده مزایده میباشد. 

نوبت  دوم
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