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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

احیای گردشگری اصفهان با ارائه برنامه های کارآمد؛

شعـار  یا  شـروع؟

هشدار نماینده اصفهان درباره کاهش 
جمعیت در کشور:

 وارد مرحله هولناکی
 می شویم

وام اشتغال زایی به 
سربازان ترخیص شده 

اصفهان پرداخت می شود

تحقق رضایت حداکثری 
 حقابه بران کشاورزان 

شرق اصفهان

90 درصد از مشکالت 
صاحبان صنایع اصفهان  

 طی 3 ماه گذشته 
حل شده است
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عضو شورای مشورتی 
بانوان شهردار اصفهان:

بانوان شهر منتظر 
خبرهای خوب 

باشند

ماجرای حادثه پل غدیر 
اصفهان چه بود؟

6

7

5

7

5

7

3

3

3

5

جان باختن 27اصفهانی به دلیل 
گازگرفتگی از ابتدای سال تاکنون

اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی در 
اصفهان با افزایش تعاونی  مرتعداران

 آسیاب به نوبت! 
 بی تفاوتی به مرگ پرندگان و ماهیان زاینده رود دامنگیر مردم می شود؛ 

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  : 

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ،

 اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان خمینی شهر و توابع

به شماره فراخوان ) 2000091138000222 ( مورخ )1400/11/25( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر 

است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53109682 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 دوشنبه تاریخ 1400/11/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/04 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/12/14 می باشد.
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 9:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/12/15 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,769,000,000 ریال می باشد. 
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

ارایه صورتهای مالی حسابرسی شــده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 

موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس 

شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 

031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
م الف:1279596

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان

احتراما شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1400/100/908 مورخ 1400/11/06 شورای اسالمی شهر، عملیات 

تکمیل تقاطع غیر همسطح ورودی شرقی تیران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با قیمت اولیه 108/108/108/909 ریال مطابق با 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

از تاریخ درج آگهی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد: از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/12/21
www.setadiran.ir :آدرس سامانه ستاد
 http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

تلفن: 031-42222054 

آگهی مناقصه 

حسن حجتی – شهردار تیران م الف:1280061 

نوبت اول

      آگهی مزایده غیر حضوری-نوبت دوم

هیات امناء آستان مقدس-نمایندگی اوقاف و امورخيريه بخش امامزاده-بادرود م الف:1280084

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم در نظر دارد نسبت به فروش احشام متعلق به امامزاده، از طریق انتشار آگهی 
مزایده به شرح ذیل اقدام نماید.

 تاریخ  : 1400/11/30
شماره : 1400/1081621

1(میش بالغ به ازای هر راس به مبلغ 22/000/000 ریال.
2(قوچ به ازای هرکیلو وزن زنده 530/000 ریال.

3(بره نر سبک به ازای هرکیلو وزن زنده 590/000 ریال.
4(میش کشتاری و قصر به ازای هر کیلو وزن زنده 310/000 ریال.

5(میش دوقلو زا به ازای هر راس به مبلغ 30/000/000 ریال.
6(میش زایش شده تک قلو هر راس 24/000/000 ریال و دو قلو هر راس 30/000/000 ریال.

شروط و تعهدات
1( پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ 1/000/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده طي فيش بانکی در وجه آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس 

و سید محمد علیهماالسالم به حسابداری اداره تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2( پيشنهاد دهندگان مي توانند تا پايان روز دوشنبه مورخ 1400/12/16  تقاضاي کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزايده راس ساعت 10  صبح  روز سه شنبه مورخ 1400/12/17  در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
4( متقاضیان می توانند با هماهنگی مدیر آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.

5( شماره تماس: داود کاظمی)مدیر آستان( 09131623182

5

 آغاز هفته پایانی لیگ برتر وزنه برداری؛
»سهراب« غایب بزرگ 

ذوبی ها در فینال

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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درخواست فوری »مالی« از فرانسه؛ 
»مکرون«قبول کرد

ایسنا نوشت: منابع خبری گزارش دادند که دولت انتقالی مالی از نیروهای فرانسوی خواسته که بدون 
تاخیر از خاک مالی خارج شوند. متقابال ماکرون اعالم کرد که نیروهای فرانسوی فورا و به شکلی منظم 
خارج خواهند شد. به گزارش المیادین، دولت انتقالی مالی جمعه از نیروهای فرانسوی خواست که 
به دلیل عدم رعایت توافقات قانونی بین دو طرف و عدم دستیابی فرانسه به نتایج ملموس در مبارزه 
با تروریسم، بدون تاخیر از خاک این کشور خارج شــوند. در بیانیه دولت مالی آمده است: با توجه به 
نقض مکرر موافقت نامه های قانونی، دولت از مقامات فرانسوی می خواهد تا با هماهنگی دولت مالی، 
نیروهای خود را از مناطق»برخان«و »تاکوبا« بدون تاخیر خارج کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: 
با وجود حضور نیروهای فرانسوی و اروپایی، مالی تهدید به تجزیه شد و تروریسم از شمال به جنوب 
گسترش یافت. تهدید به جریمه و زندان موجب شد در هفته جاری معترضان از چهار گذرگاه مرزی با 

آمریکا عقب نشینی کنند. پلیس در اتاوا نیز به تهدیدهایی مشابه متوسل شده است.

تصویر  جنجالی پسر  قذافی
به گزارش  روسیا الیوم، عکس جدیدی از »سیف االسالم« قذافی پسر »معمر قذافی« رهبر سابق لیبی 
جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی به راه انداخت. در این عکس سیف االسالم در  صحرا زانو زده و در 
حال نماز خواندن است. این عکس به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد و جنجال زیادی به پا 
کرد. سیف االسالم پس از گذشت ده سال از قتل معمر قذافی، پدرش، به دست معترضان در سال 2011 
به صحنه سیاسی بازگشت. وی، اواخر ژانویه گذشته کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری 
لیبی را اعالم کرد و طرحی را برای حل »بن بست سیاسی در کشور« ارائه  داد که شامل تاخیر در برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و اجرای انتحابات پارلمانی می شود. سیف االسالم از زمان ارائه مدارک خود 

برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر گذشته در شهر »سبها« ناپدید شد.

مقتدی صدر:

 تهدید بس است، کشور را به مفسدان پس نمی دهیم
به گزارش  شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با انتشار توئیتی اظهار کرد که در مقابل تهدید 
کنندگان شــرکا و هم پیمانان خود در دولت اکثریت ملی سکوت نخواهد کرد. وی گفت: یک بار دیگر 
صدای وحشی های درنده که زبانی جز  تهدید نمی دانند بلند شده است، یک بار دیگر متحدان و شرکای 
دولت اکثریت ملی را که نه شرقی و نه غربی است، تهدید می کنند. مقتدی صدر در ادامه این توئیت 
نوشت: از اینجا می گویم، دیگر تهدید بس است، ما کشور را به دست مفسدان برنمی گردانیم و وطن را 
به کسانی که پشت مرزها هستند نمی فروشیم. بیشتر مردم عراق موافق دولت اکثریت ملی هستند، 
ما بیکار نخواهیم ماند و اجازه نخواهیم داد که تروریسم و فســاد ما را کنترل کند. تاریخ ما سرشار از 

قدرت، صبر و استواری است.

پلیس کانادا 70 معترض را در اوتاوا دستگیر کرد
پلیس کانادا روز جمعه 70 معترض را در مرکز شــهر اوتاوا بازداشت کرد. پلیس کانادا روز جمعه اعالم 
کرد که دست کم 70 را نفر را در راستای پاکسازی مسیری که توسط معترضان در مرکز اوتاوا از سه هفته 
پیش مسدود شده، دستگیر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، صدها پلیس 
صبح جمعه به مرکز شهر هجوم برده و بازداشــت معترضان و انتقال آنها به بازداشتگاه را آغاز کردند. 
کامیون داران مخالف با محدودیت های مربوط به شیوع کرونا در کانادا از حدود سه هفته پیش جاده ها 
را در مرکز شهر مسدود کرده اند. این جنبش، الهام بخش تظاهرات  ضددولتی در کشورهای دیگر شده و 

به صورت موقت، گذرگاه های مرزی آمریکا با کانادا را به حالت تعطیل درآورد.

گوش به زنگ خبر »توافق« از وین؛ 

آخرینتالشهادرواپسینگامها

ایسنا نوشت: مذاکرات وین برای احیای برجام در روزهای اخیر به تبادل 
آخرین پیشنهادها و دیدگاه های طرف های مختلف برای عبور از معدود 
اختالفات باقی مانده، گذشت. به نظر می آید پیشرفت در مذاکرات برای 
رســیدن به توافقی مرضی الطرفین به بیش از ۹۸ درصد و هیئت ها به 
کفایت مذاکرات رســیده اند و توافق در انتظار تصمیمات سیاسی در دو 
سوی میز اســت. هیئت های مذاکره کننده در سطوح مختلف سیاسی، 
حقوقی و فنی در حال بررســی آخرین مراحل ترتیبات اجرایی توافقی 
هســتند که بتواند توافق به دست آمده در ســال 201۵ را یک بار دیگر به 
اجرا درآورد؛ توافقی که در می 201۸ با خروج یــک جانبه آمریکا از آن و 
اجرا نشدن تعهدات از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی کان لم یکن باقی 
ماند. آنچه در سه ماه گذشته در وین در حال انجام است، تالش طرف های 
باقی مانده در برجام به اضافه هیئت مذاکره کننده آمریکا برای بازگشت 
مســالمت آمیز به برجام است تا ضمن بازگشــت همه طرف ها )ایران 
و 1+۵( به این توافق با اولویت رفــع تحریم های برجامی و تحریم های 
موثر بر آن، برای آنچه در چهار ســال گذشــته پس از خروج آمریکا، چه 
در رابطه با گســترش تحریم ها و فشــارهای حداکثری علیه ایران، چه 
توسعه برنامه هسته ای ایران که در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا 
انجام شده است، راه حل و ترتیبی اتخاذ شــود. از این رو افکار عمومی 
در ایران باید آگاه باشند، آنچه در گام نخســت از هر نوع توافقی در وین 

انتظار می رود، از ســرگیری اجرای برجام از نقطه ای اســت که متوقف 
شده است. آنچه بازگشت ایران به برجام را طی یک سال گذشته سخت 
کرده، تحریم های یک جانبه ای اســت که در دولت دونالد ترامپ علیه 
ایران وضع شد. این تحریم ها به بهانه و عناوین مختلف حقوق بشری، 
مبارزه با تروریســم و فعالیت های نظامی و موشکی ایران در حوزه های 
مختلف نظامی، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، غذا و 
دارو، کمک های بشردوستانه و... وضع شــده، اما نکته قابل توجه این 
است که بســیاری از تحریم هایی که در قالب برجام مشمول لغو یا رفع 
 محدودیت شــده بود، تحت عنوان های فوق مجدد در لیســت تحریم

 قرار گرفته است. به این ترتیب حتی اگر همه طرف ها به برجام بازگردند 
تا وقتی تکلیــف تحریم هایی که در برجام لغو شــده اما در تحریم های 
حقوق بشری و ... مجدد در لیست قرار گرفته، روشن نشود  عمال منفعت 
اقتصادی، سیاسی، بانکی و مالی و ...متوجه ایران نمی شود. تمام تالش 
هیئت های مذاکره کننده ایران در دولت حسن روحانی و ابراهیم رییسی 
این بوده است که تا جای ممکن تحریم های بیشتری در این چارچوب 
رفع شود تا منفعت اجرای برجام برای معیشت و اقتصاد مردم و کشور 
بیشتر باشد. در عین حال، مذاکرات برای بازگشــت به برجام عالوه بر 
موضوع تحریم و اقدامات هسته ای، دو موضوع دیگر که برای ایران دارای 
اهمیت و اولویت بود را شامل می شد؛ مســئله راستی آزمایی از اجرایی 

شدن تعهدات آمریکا و اروپا و دیگری تضمین عدم تکرار آنچه از 201۸ تا 
کنون این توافق شاهدش بوده است. منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده 
تاکید دارند که ایران توانسته شاخص های مدنظرش برای راستی آزمایی را 
به دست آورد و در رابطه با تضمین تعهد آمریکا به تعهداتش در بخش های 
سیاســی، اقتصادی و بین المللی تضمین های قابل توجهی تا کنون به 
دست آمده و البته تالش برای اخذ تضمین های بیشتر تا دقایق پایانی کار 
ادامه دارد. این منابع تصریح دارند، زیرساخت های هسته ای که طی چهار 
سال گذشته در چارچوب اقدامات کاهشی توسعه یافته، در تفاهم جدید 
برای اجرای برجام حفظ شده و این از اصول اساسی جمهوری اسالمی 
در مذاکرات بوده که به دســت آمده اســت. آنها تاکید دارند که با توجه 
به بدعهدی آمریکا و همراهی سه کشــور اروپایی با آمریکا، ایران امکان 
»بازگشت پذیری« سریع در فعالیت های هسته ای خود را در مقابل هر 
گام اشتباه یا بدعهدی طرف مقابل حفظ خواهد کرد. در چند  روز گذشته 
برخی منابع رسانه ای و سیاسی از احتمال بازگشت هیئت ها به پایتخت ها 
برای برخی مشــورت ها و اتخاذ تصمیمات جدید خبر دادند؛ اما به نظر 
می آید هیئت های مذاکره کننده با جدیت و اختیار الزم مذاکرات را تاکنون 
 پیش برده اند. با این وجود در صورت نهایی شــدن پیش نویس توافق، 
 حضور وزیران خارجــه طرف های برجامــی در ویــن در روزهای آینده 

محتمل است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد دیــدار و در خصوص 
مسائل مورد اهتمام و عالقه مشترک از حمله اوضاع 
یمن، افغانستان و آخرین تحوالت در مذاکرات وین 
گفت وگو و تبادل نظر کرد. حسین امیرعبداللهیان در 
این دیدار با اشاره به این که گفت وگوها و رایزنی های 
منظم میان دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه ها شده 
است، در خصوص اوضاع افغانســتان بر استمرار 
کمک های انسان دوستانه به مردم این کشور تاکید 
کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه 
گروه های سیاسی در افغانســتان را در رفع مسائل 

و مشــکالت این کشــور حائز اهمیت و بسیار موثر 
دانست. رییس دســتگاه دیپلماســی کشورمان 
همچنین  در خصوص مذکرات رفع تحریم های ایران 
در وین، با اشاره به جدی و فشرده بودن گفت وگوها  
خاطر نشان کرد: پیشرفت ها در روند مذاکرات قابل 
توجه است، اما هنوز طرف مقابل در برخی موضوعات 
کلیدی باید در تامین حقوق و منافع مشروع ایران 
باید تصمیمات جدی سیاســی اتخــاذ  کند و اراده 

عملی خود را نشان بدهد.   
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد نیز با 
ابراز خرسندی از فرصت این دیدار با وزیر امور خارجه 
کشورمان و تبادل نظر و مشــورت مستقیم خاطر 

نشان کرد: ما هم فکر می کنیم باید دولت افغانستان 
واقعا فراگیر باشــد و نه نمایشی و معتقدیم دولت 

تک قومی راه حل مشکالت در افغانستان نیست. 
آنتونیــو گوتــرش همچنین در خصــوص موضوع 
مذاکرات وین و برجام هم تاکید کرد، همه منتظریم 
که یک توافق مورد قبول همه طرف ها برای اجرایی 
شدن هرچه زودتر توافق از سوی طرف های مذاکره 

و تامین منافع ایران حاصل شود.

»گوترش« در دیدار با »امیرعبداللهیان«:

منتظر توافق در وین با تامین منافع ایران هستیم

رضا کیانیان با انتشار عکس هایی از صالیا رامین، دختر محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت نهم و دهم که 
به گفته خودش طراح لباس است و دلش می خواهد لباس هایی را که طراحی می کند، روی تن خودش هم ببینند، از آن چه دورویی، تظاهر و ریاکاری خواند ابراز 
انزجار کرد. صالیا رامین با ارسال پیامی برای کیانیان که در بخشی از آن چنین نوشــته بود: »من بهتر از هرکسی می دانم که در این شهر فرزند محمدعلی رامین 
بودن و این طور لباس پوشیدن و فعالیت کردن چه هزینه ای دارد چون هزینه اش را سال هاست که با پوست و استخوانم داده ام اما من هم مثل هر آدم دیگری 
در این جهان، انتخاب نکردم که در چه خانواده ای به دنیا بیایم. پدرم چه کسی باشد و ایدئولوژی اش چه باشد، ولی راه و رسم زندگی ام را از زمانی که دیگر بزرگ 

شدم و زورم رسید، خودم انتخاب کردم و خواهم کرد.« 
 در ادامه رضا کیانیان چنین نوشت: »این پیام را خانم صالیا رامین برایم فرستادند. پس از این که چند تا از عکس هایشان را به عنوان دختر آقای رامین استوری 
کردم،دختر آقای محمدعلی رامین، مشاور و هم نفس آقای محمود احمدی نژاد. نامه را روی صفحه گذاشتم که همه بتوانند بخوانند. من بعد از خواندن نامه ایشان 

الزم دیدم از ایشان عذرخواهی کنم. چون هرکس هرچه بگوید من می پذیرم، مگر خالفش ثابت شود...«

عذرخواهی رضا کیانیان از دختر محمدعلی رامین
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه: 

تا آمریکا شرایط ایران را نپذیرد 
امکان توافق وجود ندارد

خبر روز

وز عکس ر

در حاشیه اعتراضات 
در کانادا

آیت ا... علوی گرگانی در بیمارستان بستری شد
مســئول روابط عمومی دفتر آیت ا...علوی گرگانی از بستری شــدن این مرجع عالی قدر در یکی از 
بیمارستان های تهران خبر داد. آیت ا... العظمی علوی گرگانی به خاطر ضعف شدید جسمانی در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری شد. حجت االسالم والمسلمین محمدرضا طالبی، مسئول روابط عمومی 
دفتر  آیت ا...علوی گرگانی با تایید این خبر، تصریح کرد: وضعیت عمومی و حال جسمانی معظم له 
مناسب است و تحت نظر پزشکان قرار دارد. وی با بیان اینکه از عموم مومنین، ارادتمندان و مقلدان 
می خواهیم که برای شفای این مرجع تقلید دعا و سوره حمد قرائت کنند، بیان کرد: به لطف خدا روند 

درمان به خوبی در حال انجام است.

»رییسی« به قطر سفر  می کند
سید ابراهیم رییسی فردا به دعوت رسمی تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سفری 2 روزه به دوحه 
خواهد رفت. استقبال رسمی از سوی امیر قطر در دیوان امیری، گفت وگو با تمیم بن حمد و مذاکرات 
هیئت های عالی دو کشور و امضای چند قرارداد و تفاه نامه از برنامه های روز نخست سفر رییسی به 
قطر است. رییس جمهور هم چنین در جمع ایرانیان مقیم قطر حضور می یابد و نشستی نیز با تجار 
قطری و ایرانی خواهد داشت. رییسی در دومین روز سفر در ششمین اجالس سران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز شــرکت و ســخنرانی خواهد کرد. در این اجالس ســران و مقامات ارشد کشورهای 
ابرصادرکننده گاز حضور دارند و تعدادی از آنها در حاشــیه نشست با رییس جمهور کشورمان دیدار و 
گفت وگو خواهند کرد. وزرای امور خارجه، نفت، میراث فرهنگی و گردشــگری و رییس دفتر رییس 

جمهور، رییسی را در این سفر همراهی می کنند.

امام جمعه مشهد:

 تحریم ها مردم ما را مقاوم کرده است
آیت ا... علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: در آینده ای زندگی در این کشور، 
توســعه عدالت جریان دارد و تمام زیاده خواهی ها منفور مردم می شود. میدان اقتصاد در کشور ما، 
میدان توسعه عدالت خواهد بود؛ چراکه مردم ما خواهان حذف تمام رانت ها و زیاده خواهی ها هستند. 
مردم عدالت می خواهند، بنابراین در جامعه آینده ما عدالت اقتصادی حاکم خواهد بود. وی تاکید کرد: 
تحریم ها مردم ما را از نظر اقتصادی مقاوم کرده است و االن در برابر تمام مشکالت معیشتی و فراز و 

نشیب های اقتصادی، مردم ما مقاوم هستند.

ادعاهای سناتور جمهوری خواه آمریکایی درباره ایران
یک سناتور ارشد جمهوری خواه مدعی است دولت آمریکا با تب وتاب در حال مماشات با روسیه، چین 
و ایران است، اما این کشورها سپس با هم متحد می شوند تا به طور جمعی منافع آمریکا را تضعیف 
کنند. پایگاه خبری محافظه کار آمریکایی »واشنگتن فری بیکن« در گزارشی نوشت سناتور »تد کروز« 
از جمهوری خواهان مخالف برجام معتقد است مقامات ارشد دولت بایدن در شهادت در کنگره متعهد 
شدند که تحریم های ایران را به شــدت اعمال خواهند کرد؛ اما بیش از یک سال پس از این وعده ها 
شواهد زیادی وجود دارد که نشــان می دهد آن ها به کنگره آمریکا دروغ گفته اند. طبق این گزارش، 
»نیکالس برنز« سفیر آمریکا در چین و »رامین طلوعی« دســتیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور 
اقتصادی و بازرگانی، هر دو در جریان جلسه استماع تاییدیه سنا در اواخر سال گذشته در مورد اجرای 
تحریم های ایران تحت فشار قرار گرفتند. کروز در گفت وگو با واشنگتن فری بیکن مدعی شد توافق 
جدیدی که بایدن امیدوار است با ایران نهایی کند، »بازارهای تسلیحاتی گسترده ای را به روی پوتین باز 
می کند و انرژی بیشتری را برای توسعه )طلبی( شی جین پینگ می گشاید، همه این ها در حالی است 

که میلیاردها دالر برای تروریسم در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن تزریق می کند«. 

کافه سیاست

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: اکنــون توپ در زمین آمریکاســت و تا 
آمریکا شــرایط ایران را نپذیــرد امکان توافق 
وجود ندارد. آمریکا هزینه خروج خود از برجام 
را خودش باید بدهد نه از جیب ایران. حمیدرضا 
ترقی دربــاره ارزیابی خود از رونــد مذاکرات 
هسته ای، اظهار کرد: ایران از ابتدا با دست پر، 
شرایط مناســب و موقعیت برتر در مذاکرات 
شرکت کرد و طرح مشخص و عقالنی ارائه داد 
تا بتواند به سمت حل مسئله مذاکرات برود، اما 
در ابتدا معلوم شد نمایندگان اروپا به نیابت از 
آمریکا به جلسات آمده اند و اختیاری از خود 
ندارند و پس از شرکت در جلســه با ایران، در 
جلسه با آمریکا با آن ها مشورت می کنند. وی 
ادامه داد: این مســائل نشان داد طرف مقابل 
عزم جدی برای حل مســئله نــدارد و همین 
مسئله موجب شد مدتی طول بکشد که آن ها 
بفهمند منطــق ایران در مذاکرات چیســت و 
پس از رضایت آمریکا برای بررسی اسناد ارائه 
شده ایران بحث ها وارد حوزه کارشناسی شد. 
پیشــنهادات ایران منطقی بــود. آمریکا باید 
برای بازگشــت به برجام ابتدا تعهدات خود را 
انجام می داد ولی این کار را نکرد و اگر مسئله 
ای را هم مطرح کــرده، صوری بوده اســت. 
به طور مثال ایــران برای فــروش نفت خود 
یا رفع محدودیت هــای ارزی اقداماتی انجام 
داده و آمریکا االن نمی تواند آن را به حســاب 
خود بنویسد. این فعال سیاســی با اشاره به 
اختالفــات جمهوری خواهــان و دموکرات ها 
درباره مذاکرات خاطرنشــان کرد: انتخابات 
پیش روی کنگره ممکن است تناسب را به نفع 
جمهوری خواهان به هــم بزند؛ بنابراین آن ها 
هیچ تضمینی نمی توانند بدهنــد که دوباره از 
برجام خارج نشوند. آن ها تضمینی نمی دهند، 
به تعهدات خود عمل نمی کنند و امکان راستی 
آزمایی هم وجود ندارد، بنابراین شروط ایران 
عملیاتی نمی شــود. ترقی خاطر نشــان کرد: 
آمریکا می گوید فقط در دوره بایدن یعنی برای 
دو سال تعهد می دهد؛ اما در تعهد موقت امکان 

راستی آزمایی وجود ندارد.

زیرساخت های هسته ای که طی چهار سال گذشته در 
چارچوب اقدامات کاهشی توسعه یافته، در تفاهم جدید 
برای اجرای برجام حفظ شده و این از اصول اساسی 
جمهوری اسالمی در مذاکرات بوده که به دست آمده 

است

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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 اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی در اصفهان
 با افزایش تعاونی  مرتعداران

رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
گفت: افزایش و توانمندسازی تعاونی های مرتعداران در استان، راهکارمناسب اشتغال و حفاظت از 
منابع طبیعی است.غالمرضا الهیاری  اظهار کرد: گســترش طرح های حفاظتی و همچنین آموزش 
بهره برداران و مرتعداران برای اســتفاده اصولی از منابع طبیعی از جمله دیگر فعالیت هایی است که 
این مجموعه ها را در زمره حافظان عرصه های طبیعی به ویــژه مراتع و جنگل ها قرار می دهد.اکنون 
۳۰ تعاونی مرتبط با این بخش در اســتان فعالیت دارند که افزایش و توانمندسازی این مجموعه ها 
ضروری و در دستور کار است.وی همچنین به اهمیت توسعه آموزش برای بهره برداران اشاره کرد و 
گفت: در این ارتباط طی یک سال اخیر دوره های آموزشی برای چهار هزار و ۷۰۰ نفر از مرتعداران و اهالی 
مناطق جنگلی برگزار شده است.در این دوره ها به شرکت کنندگان در کنار آموزش قوانین مرتبط با منابع 
طبیعی، شیوه های استفاده اصولی از این داشته های با ارزش خدادادی و همچنین گسترش فرهنگ 
حفاظت ارائه می شود.رییس اداره آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان  افزود: آموزش 
مدون به ساکنان مناطق جنگلی و مرتعی از جمله ضروریات توسعه عرصه های طبیعی به شمار می رود 
و هر یک از فراگیران خود قادر خواهند بود برای سایر مردم نیز یک منبع اطالعاتی آگاه و مفید باشند.

 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

 حدود 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شرق اصفهان
 زیر کشت رفت

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت: حــدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
نواحی حقابه داران شرق استان در پی افزایش خروجی ســد زاینده رود زیر کشت رفته است.حسین 
محمدرضایی  اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار هکتاراراضی کشاورزی حدود ٢۵ درصد از زمین های کشاورزی 
حقابه داران شرق استان اصفهان را شامل می شــود.به صورت تقریبی می توان گفت از مساحت مورد 
اشاره، ۶٠ درصد به کشت گندم و ٢۵ درصد به کشت گلرنگ اختصاص پیدا کرد که بیشترین کشت گلرنگ 
در منطقه رودشتین و حدود ١۵ درصد باغ ها و کشت های ریشــه ای مانند یونجه بوده است.وی درباره 
پیش بینی حجم محصول برداشت شده در ماه های آینده گفت: این رقم تابعی از بارندگی ها و مقدار آب 
تخصیصی به کشاورزان در نوبت های بعدی بازگشایی زاینده رود است، اما به طور میانگین ۶ تا هفت تن 

گندم و ۲ تا چهار تن دانه گلرنگ از هر هکتار برداشت می شود.
محمدرضایی افزود: معیشت حدود ۳۰ هزار خانوار کشاورزان حقابه دار شرق اصفهان به کشاورزی گره 
خورده است و در صورت تنش آبی محصول آن ها با افت تولید مواجه شده و برداشت محصول ناکافی 
مانند سال های قبل که شاهد خشکی رودخانه زاینده رود بودیم، آسیب های جدی به این قشر زحمتکش 

وارد می کند.

نبود سردخانه، مشکل مهم سیب زمینی کاران
شهرستان های غرب اســتان اصفهان یکی از مهم ترین مناطق تامین سیب زمینی مورد نیاز کشور 
و استان هستند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین میاندشت گفت: پارسال کشاورزان سیب 
زمینی را به امید افزایش قیمت نگه داشتند، اما روی دست شان ماند، ولی امسال با همین تجربه 
محصول را پس از برداشــت فروختند.به گفته فرهادی، نبود ســردخانه نگهداری محصول سیب 
زمینی در شهرستان بویین میاندشت، مشکل بزرگی است. دو سرمایه گذار برای ساخت سردخانه 
محصوالت کشــاورزی ورود پیدا کردند که اکنون یکی از آنان مجوز دریافت کــرده که امیدواریم با 
دریافت تسهیالت این مهم انجام شود.امســال از سطح هزار و ۴۰۰ هکتاری کشت محصول سیب 

زمینی ۴۵ هزار تن محصول سیب زمینی برداشت شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان ازخیز فعاالن صنعت طال و جواهر برای حضور در گلدینکس ۲۰۲۲ خبرداد:

از دل معدن تا حلقه ازدواج

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های اســتان اصفهان گفت: سعی داریم 
نمایشــگاه بین المللی فلزات گران بهــا، طال و ســنگ های قیمتی، در 
اصفهان را در سطح منطقه گسترش دهیم.علیرضا مرتضوی در نشست 
رونمایی از پوستر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گران بها، طال و 
سنگ های قیمتی، ششمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های 
سرمایه گذاری ۱۴۰۱ در اصفهان، اظهار کرد: اصفهان مفاخر زیادی در هنر، 
صنعت و صنایع مختلف دارد که یکی از آن ها طالست و با معادنی که دارد، 
یکی از قطب های استخراج طال و از قطب های ماشین آالت مرتبط با طال 
به شمار می رود.سعی داریم در نمایشگاه ۱۴۰۱ که به نظر من و بسیاری 
از کارشناسان ، باکیفیت ترین نمایشگاه ســال آینده خواهد بود که در 
سطح کشور برگزار می شود را در سطح منطقه گسترش دهیم و مفتخر 
هستیم صنایع مرتبط در این زمینه و صنایعی که فرآیند پرداخت را انجام 
می دهند یا در زمینه گوهرسنگ ها و ... فعال هســتند را زیر یک سقف 
کنار هم قرار دهیم تا همدل و هم صدا برای نشان دادن قدرت و توان این 
صنعت به کشور و منطقه دور هم جمع شوند.در ادامه این نشست معاون 
امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و تجارت استان اصفهان، 
گفت: چند سال است که جلسات برگزاری نمایشگاه طال و جواهر را انجام 
می دهیم، اما در دو سال پیش و همچنین سال گذشته کمی شرایط بهتر 

شد و به سمت برگزاری نمایشــگاه تقریبا خوبی به ویژه در شیوع کرونا 
حرکت کردیم.اسماعیل نادری افزود:  اگر الزم باشد دعوت می کنیم تا 
خود سازمان صنعت هم در این نمایشگاه ورود کند تا طالی موته را در این 
نمایشگاه داشته باشیم، همچنین بدانید شاید خیلی ها تالش می کنند 
به نمایشگاه بیایند، اما بســیاری از افراد را هم باید به سراغ شان برویم. 
آن هایی که حرف هایی برای گفتن دارند و باعث می شــوند خودشان به 
نمایشگاه اعتبار دهند و از سراسر کشور می توانند در این صنعت تاثیرگذار 
باشند.در چند سال گذشته برخی فعاالن طال به دلیل تحریم ها و شرایط 
ســختی که وجود داشــت، تالش های بســیاری کرده اند، اما در نهایت 
توانستند صادرات داشته باشند، بنابراین با آن ها صحبت کنید و با دعوت 
از حضورشان در این نمایشگاه از توانمندی شان در صادرات بهره بگیرید.

نادری تصریح کرد: با رویکردی که مرتضوی در شرکت نمایشگاه ها دارد 
می توانیم یک سری از رویداد های طول سال را در اصفهان حتی بهتر از 

تهران برگزار کنیم که یکی از آن ها نمایشگاه طال و جواهر اصفهان است.
در این نشســت مجری برگزارکننده پانزدهمین نمایشگاه طال و جواهر 
اصفهان گفت: نمایشــگاه طال و جواهــر اصفهان بزرگ تریــن رویداد 
اقتصادی در ســال ۱۴۰۱ در اصفهان خواهد بود و شــعار این نمایشگاه 
»از دل معدن تا حلقه ازدواج« است.ســیدمعلمی  ادامه داد: نخستین 

جلسه هم اندیشی پانزدهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گران بها، 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته با حضور معاونان سازمان 
صمت، بزرگان صنعت طال و سایر مسئوالن همراه بود و برای نخستین 
بار در اصفهان تصمیم گیری برای ساعت نمایشگاه با همفکری و توافق 
مشــارکت کنندگان و فعاالن صنعت طال و ریاست شرکت نمایشگاه ها 
انجام شد.قرار بر این شد ســاعت برگزاری از ۱۱ صبح تا ۸ بعدازظهر در 
تاریخ ۱۸ تا ۲۱ خردادماه برای عالقه مندان دایر شود تا مشارکت کنندگان 
بتوانند نهایت بازدهی را از زمان نمایشــگاه در این چهار روز حاصل کنند.

به گفته مجری برگزارکننده پانزدهمین نمایشگاه طال و جواهر اصفهان، 
خوشه صنعتی طال قرار شد شامل ۲ هزار متر از غرفه داران مصنوعات طالی 
اصفهان که در این نمایشگاه شــرکت کنند به صورت یارانه ای از حمایت 
خوبی برخوردار شوند.امســال در این نمایشــگاه کلیه رسته ها از جمله 
معدن های مهم اصفهان، ابزار، خدمات، کارگاه های تولیدی، بنکداران و 
طالفروشان با حضوری گسترده مشارکت خواهند داشت.سیدمعلمی به 
تفاهم نامه همکاری با شریک ترک در نمایشگاه استانبول در فروردین 
۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهم نامه از تولیدکنندگان ابزارآالت 
کمک خواهیــم گرفت تا در نمایشــگاه حضور یابند و بعــد بین المللی 

نمایشگاه به شرط رفع محدودیت های کرونایی احیا شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: در طرح ســاماندهی کارکنان دولت با حذف 
پیمانکاران و نظام واسطه گری، عدالت در پرداخت 
حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و 
کارگران دولت برقرار می شود.پروین صالحی مبارکه 
با بیان اینکه امروزه یکی از معضالت جدی اداری و 
سازمانی کشور بحث نوع قراردادهای کارکنان دولت 
است، اظهار داشت: روزانه با مراجعات و تماس های 

مکرر نیروهای شــرکتی، قــراردادی و پیمانکاری 
مواجه هستیم که دل نگرانی ها و دغدغه های خود 
را از عدم امنیت شغلی مطرح می کنند.وی افزود: 
»طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت« طرحی 
اســت که دوازدهم دی ماه تصویب ابتدایی آن در 
کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده است؛ 
کارگران شــاغل در نهادهای دولتــی، نیمه دولتی، 
خصولتی و عمومــی انتظار دارند ایــن طرح با دو 

فوریت به صحن علنی مجلس بیاید.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی 
اضافه کرد: طرح ســاماندهی کارکنــان دولت در 

کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی 
بررسی و تکمیل شده و به زودی در دستور کار صحن 
علنی قرار می گیــرد و با حذف پیمانــکاران و نظام 
واســطه گری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت 
شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت 
برقرار می شــود.وی با توضیح اینکــه این طرح دو 
بحث اصلی حذف پیمانکاران و امنیت شغلی نیروها 
را دارد، تصریح کرد: چندین میلیون خانوار با توجه 
به شرایط اقتصادی تحت فشار هستند که با تصویب 
این طــرح بخش زیادی از مشــکالت معیشــتی 

برطرف می شود.

نماینده مبارکه در مجلس: 

 عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی کارگران
 و کارمندان دولت برقرار می شود

خبر روز

 
نمایشگاه طال و جواهر اصفهان بزرگ ترین رویداد 
اقتصادی در سال ۱۴۰۱ در اصفهان خواهد بود و شعار 

این نمایشگاه »از دل معدن تا حلقه ازدواج« است

 پاالیشگاه اصفهان از نظر ارزش فروش
 نخستین شرکت در بورس کاال شد

بنابر اعالم روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت اصفهان؛ این شرکت با ثبت معامله ۱۵۳ هزار تن 
محصول شــامل وکیوم باتوم و لوب کات سبک ارزشــی معادل ۱۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال را به 
ثبت رساند و در رتبه اول ایستاد.بررسی ارزش فروش شــرکت ها در بخش داخلی بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران در هفته گذشــته نشان می دهد که شــرکت های پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران و پتروشــیمی تندگویان در مکان های اول تا ســوم قرار گرفتند.پس از آن ها 
نیز شــرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، پاالیش نفت 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت تهران )تندگویان(، فوالد خوزستان و سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.شرکت پاالیش 
نفت اصفهان سال ۱۳۵۸ راه اندازی شد و اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز 

کشور را تامین می کند.
 

 افتتاح نمایشگاه تخصصی
 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشــگاهی، دندانپزشکی و شیمیایی در 
محل نمایشگاه بین المللی اصفهان افتتاح شد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان 
در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به اینکه این نمایشــگاه میزبان مدافعان وطن و مدافعان 
سالمت است، اظهار کرد: این عزیزان باعث سرافرازی و امنیت سرزمین ما هستند و به وجود آنها 
افتخار می کنیم.علیرضا مرتضوی گفت: در این نمایشــگاه چندین شرکت از استان های مختلف 
کشور برای ارائه محصوالت خود حضور دارند و به ما نشــان می دهند که برای سربلندی و افتخار 
ایران از هیچ تالشی کوتاهی نمی کنند.وی  افزود: این شرکت ها برای ارائه دستاورهای مقابله با 
کرونا، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی حضور دارند و البته جای داروسازان ما در 
این نمایشگاه بسیار خالی است.رییس انجمن دندانپزشکی اصفهان نیز در این مراسم با اشاره 
به اینکه بعد از شــیوع کرونا طی  دو سال گذشته این نخســتین فرصت در استان اصفهان برای 
برپایی چنین نمایشگاهی اســت، گفت: در حوزه دندانپزشکی، استان اصفهان با بیش از دو هزار 
دندانپزشک مشــغول به فعالیت هســتند.مهرداد برکتین تاکید کرد: نمایشگاه ها فرصتی برای 

به روزرسانی دانش و اطالعات دندانپزشکی به شمار می روند.

 تحقق رضایت حداکثری حقابه بران کشاورزان 
شرق اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با اتمام توزیع آب رضایت حداکثری حقابه بران 
کشاورزان شرق اصفهان محقق شد. حسن ساسانی  اظهار کرد: توزیع آب در بهمن امسال تحت 
عنوان آبیاری کشــت پاییز دوم با لحاظ محدودیت های منابع آبی و رعایت خط قرمز آب شــرب 
طی ۱۲ روز رهاسازی آب از سد زاینده رود از تاریخ دوازدهم بهمن انجام شد. شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با تمام توان خود و با بهره گیری از ماشین آالت سنگین و سبک و گروه های یگان حفاظت، 
گشت و بازرسی، حفاظت رودخانه، حراست و کنترل بازرسی شرکت میراب زاینده رود با برنامه 
ریزی دقیق و تقســیم کار در بازه های مختلف رودخانه حراســت و پایداری آب را مدیریت کرد.

وی افزود: اگرچه با مسافت حدود ۲۴۰ کیلومتری طول رودخانه و وسعت شبکه توزیع آبیاری، 
به دلیل تجمع زباله و بسته شــدن موقتی بعضی از سردهنه ها و کانال ها برای تعداد محدودی از 
کشاورزان آب با تاخیر و زحمت درد سترس قراگرفت، اما با اقدامات صورت گرفته در شبکه های 

آبیاری رودشت و آبشار توزیع آب به بهترین شکل ممکن در شرایط موجود توزیع شد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طی سه ماه گذشته بالغ بر ۴۸۰ پرونده در کارگروه تسهیل امور بانکی و غیربانکی  بررسی شده که 
حدود۹۰ درصد پرونده ها به نتیجه رسیده است.امیررضا نقش تصریح کرد: ما در هفته حدودا ۶۰ تا۷۰ پرونده را در هر دو کارگروه امور بانکی و غیر بانکی بررسی 
می کنیم.طی سه ماهه گذشته بالغ بر ۴۸۰ پرونده بررسی شده که حدود۹۰ درصد پرونده ها به نتیجه رسیده و مشکل مراجعانی که تقاضای خود را در سامانه ثبت 
کردند و در کارگروه مطرح شده، حل شده است.امیررضا نقش با بیان اینکه این جلسات حدودا چهار ساعته  با حضور اعضای کارگروه، متقاضی و باالترین مقام 
اجرایی بانک یا دستگاه اجرایی تشکیل می شود، گفت: همان جا مشکل و موضوع مطرح و مصوبه بالفاصله در همان جلسه تصویب و به امضای طرفین  می رسد 
و در نهایت یک روز کاری بعد این مصوبه به دستگاه اجرایی مربوطه ابالغ می شود.وی افزود: در کارگروه مربوط به امور بانکی تقریبا ۴۰ درصد مصوبات را شامل 
می شود و بیشتر این مصوبات استمهالی است که متقاضی از بانک ها بابت بدهی ها، تقسیط بدهی ها و بخشش سود بدهی های بانکی  دارد.نقش خاطرنشان 
کرد:  ۴۰درصد از تقاضاهای ما مربوط به امور بانکی در استان است که خوشبختانه  بانک ها تعامالت خوبی با کارگروه دارند و مطابق مصوبات حداکثر همکاری را 
با تولیدکننده انجام می دهند. خط قرمز ما این است که خط تولید به هیچ عنوان متوقف نشود و تعطیلی هیچ کارخانه ای را نداشته باشیم و تا حد امکان بتوانیم 

با مساعدت، مشکل واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.

90 درصد از مشکالت صاحبان صنایع اصفهان  طی 3 ماه گذشته حل شده است

تولید سنگ 
مصنوعی در بوشهر

انواع سنگ مصنوعی با استفاده از 
ماشین آالت پیشرفته و تکنولوژی 
روز دنیا در اســتان بوشــهر تولید 
می شود. سنگ مصنوعی از مزایای 
بســیاری مانند آنتــی باکتریال 
بــودن، مقاومت در برابــر حرارت 
غیرمســتقیم و ضــد آب بــودن 
برخوردار است که تولید آن از سال 

۱۳۸۶ در بوشهر آغاز شده است.

وز عکس ر

معاون استاندار اصفهان:

مبارزه با قاچاق کاال، اولویت 
مهم دولت سیزدهم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفــت: در کنار شــفافیت و فســاد 
ســتیزی، مبارزه با قاچــاق کاال، اولویت مهم 
دولت سیزدهم اســت که با نظارت دقیق بر 
چرخه مبدأ  تا مقصد کنترل می شود.محمدرضا 
جان نثاری، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان در اســتانداری اصفهان اظهار 
داشت: امروز قاچاق کاال و ارز ضربه سنگینی 
به ریشــه اقتصادی جامعه وارد کرده است.

وی ادامه داد: همه نهادهایی که در این زمینه 
مســئولیتی بر عهده دارند باید وظیفه و نقش 
خود را درزمینه جلوگیری از قاچاق کاال از مبدأ تا 
مقصد مشخص کنند.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری اصفهان بابیان اینکه 
اقدامات ارزشمندی در جلسه های سال های 
گذشته کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
توسط اعضای این کمیسیون انجام شده است، 
اظهار داشــت:  بازنگری، بازبینی و بازتعریف 
از چرخه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اســتان 
ضروری است.جان نثاری اضافه کرد: بر اساس 
رهنمود رهبر معظم انقالب مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز باید از مبدأ تا مصرف آماج حمله قرار بگیرد.

وی افزود: هرکدام از ایــن کلمات بار معنایی 
خاص خود را دارد و باید به عنوان مالک عمل 
قرار بگیرد.جان نثاری بیان کرد: دستور کار این 
جلسه و کمیسیون، مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
است و نباید از این دســتور کار خارج شویم و 
موضوع های دیگر در این کمیســیون تداخل 

پیدا کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان افزود: باید به طور دقیق بررسی شود 
که چه کاالهایی به داخل و چــه کاالهایی به 
خارج از استان قاچاق می شــود.جان نثاری 
ادامــه داد: با دقــت کافی و بــا بهره گیری از 
سامانه های نظارتی، کنترلی، ایست و بازرسی 
می تــوان از ورود و خــروج کاالی قاچــاق 
جلوگیری کرد.جان نثاری گفت: سامانه جامع 
انبارها بایــد به عنوان یک ابزار بــرای مبارزه با 

قاچاق کاال مورداستفاده قرار گیرد.
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بدقولی های سریالی آب منطقه ای چهارمحال وبختیاری؛

پولتانرانمیدهیم!

شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری طی اقدامی تامل برانگیز پس 
از گذشت بیش از دو سال اعالم کرد که این شرکت توان مالی برای پرداخت 
مطالبات جهاددانشگاهی اســتان را در اجرای طرح داناب ندارد، این در 
حالی است که مدیرعامل این شرکت بارها و بارها وعده پرداخت مطالبات 
را داده بود و این طرح در زمان اجرا دارای منابع مالی بوده است، حال باید 
دید چه کسی پاســخگوی این تخلف آشکار خواهد بود. جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری طی انعقاد تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی 
طرح های متعدد پژوهشی و آموزشی را در راستای اهداف و سیاست های 
دســتگاه های اجرایی و این نهاد برگــزار می کند، عمومــا در اجرای این 
طرح ها از ظرفیت پژوهشگران، مدرســان و خبرنگاران نیز بهره  می برد و 
حق الزحمه های این افراد بنا بر قراردادهای منعقد شده پرداخت می شود.

جهاددانشــگاهی چهارمحال و بختیاری در همین راســتا در تیرماه سال 
۱۳۹۸ با انعقاد تفاهم نامه ای با شرکت آب منطقه ای استان اجرای پروژه 
اطالع رسانی، آگاهی بخشــی) آموزش و فرهنگ و سازی( جهت احیا و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی  با عنوان »داناب« را بر عهده گرفت.در 
اجرای این طرح تعدادی مدرس، خبرنگار و پژوهشگر جهاد دانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری را یاری می کردند و این نهاد  بنا بر تعهد و وعده خود 
در همان ســال و پس از اجرای طرح، مطالبات این افراد را به طور کامل از 

منابع داخلی پرداخت کرد، اما متاسفانه پس از گذشت بیش از دو سال 
شــرکت آب منطقه ای استان هنوز مطالبات جهاددانشــگاهی را باوجود 
نامه نگاری  و پیگیری های متعــدد  پرداخت نکرده، بارهــا و بارها وعده 
پرداخت مطالبات توسط مدیرعامل این شرکت و معاونان داده شده است، 
اما روند بدقولی های ســریالی این مدیرعامل ادامه دارد و خود را ملزم به 
پاسخگویی به این نهاد نمی داند.این در حالیست که باوجود افزایش شدید 
قیمت ها، تورم و شرایط اقتصادی جامعه این تعلل در پرداخت مطالبات 
عمال ارزش ریالی این قرارداد را به شدت کاهش داده است و شرکت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختیاری باید بابت این تعلل و ایجاد خسارت مالی 
به این نهاد انقالبی پاسخگو باشد.نکته قابل توجه این است که قبل از اجرای 
هر طرح و انعقاد تفاهم نامه با هر ارگانی باید منابع مالی از قبل پیش بینی 
می شد، اگر این اقدام صورت گرفته باشد، می توان با قطعیت گفت که این 
منابع در محل دیگری هزینه شده و قطعا خالف قوانین و مقررات است و 
اگر بدون پیش بینی منابع مالی اقدام به انعقاد قرارداد شده؛ این شرکت 
باید پاسخگوی این مسئله باشــد.حال شرکت آب منطقه ای چهارمحال 
وبختیاری پس از پیگیری های متعدد طی نامه ای اعالم کرده است که این 
شرکت در شرایط فعلی توان پرداخت مطالبات جهاددانشگاهی در  اجرای 

طرح داناب را ندارد.

رییس مرکز تحقیقــات، آموزش کشــاورزی و منابع طبیعــی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه حوزه گیاهان دارویی ظرفیت بزرگی برای توسعه استان 
به شمار می رود، گفت: در کنار این حوزه، صنعت زنبورداری و تولید عسل های 
دارویی قابلیت توســعه را دارنــد، بنابراین این دو حــوزه می توانند به عنوان 
مگاپروژه های بخش کشــاورزی در اســتان مطرح شوند.حسن جهانبازی 
با اشــاره به محدودیت منابع آبی در چهارمحال و بختیــاری از جمله بخش 
کشاورزی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه استان قطب تولید گیاهان دارویی است، 
اما در بخش زراعت، دشت ها با محدودیت جدی منابع آبی مواجه  هستند، از 
طرفی در حوزه باغبانی هر جا امکان توسعه برای سازگاری گونه گیاهی وجود 
دارد، متاسفانه با محدودیت منابع آبی روبه رو هستیم.رییس مرکز تحقیقات، 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری افزود: البته جاهایی 
ممکن است اراضی شیب دار و خاک مطلوب وجود داشته باشد، اما محدودیت 
منابع آبی یا سرمای هوا موجب شده هر نوع گونه گیاهی قابلیت کشت نداشته 
باشد.وی تاکید کرد: از نظر کارشناسان باتوجه به شرایط حاکم در چهارمحال و 
بختیاری از نظر آب و هوا، مهم ترین ظرفیتی که می تواند تحول بزرگی را ایجاد 
کرده و در کنار آن صنایع بزرگی راه اندازی شود، حوزه گیاهان دارویی است، این 
حوزه در زیرحوزه بخش کشاورزی وجود دارد و دارای ظرفیت های بسیار بزرگی 
است، یعنی باتوجه به شرایط آب و هوایی می توان در برخی از آن ها هم چون 

کشت موسیر، آنغوزه و باریجه قطب تولید در کشور باشیم، زیرا کشت این نوع 
گونه ها محدودیت هایی که مربوط به توســعه در بخش باغبانی است را ندارد 
و با شرایط موجود ســازگارند.جهانبازی با بیان اینکه گیاهان دارویی ظرفیت 
بزرگی برای توسعه است، تصریح کرد: در کنار این حوزه، صنعت زنبورداری و 
تولید عسل های دارویی قابلیت توسعه را دارند و ظرفیت بزرگی برای استان 
محسوب می شوند، یعنی ایجاد و توسعه صنایع وابسته و جدید، بحث اشتغال 
و درآمد پایدار را به دنبال خواهد داشت، بنابراین این دو حوزه می توانند به عنوان 

مگاپروژه های بخش کشاورزی در استان مطرح شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری گفت: برای تحول در بخش های زیرمجموعــه این اداره کل دعوت از 
توان سرمایه گذاران، ایده پردازان، نخبگان، استادان دانشگاهی، صاحب نظران 
و بخش خصوصی بهره گیری می شــود.علیرضا جیالن،  گردشــگری طبیعی 
چهارمحال و بختیاری را ظرفیت ویژه این استان اعالم و تاکید کرد: این ظرفیت 
در کانون توجه مسئوالن ارشــد ملی و اســتانی قرار دارد و می توان از آن برای 
اشــتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت 
مردم اســتان بهره گیری کرد.جیالن با اشــاره به لزوم معرفی توانمندی های 
چهارمحال و بختیــاری در بخش های مختلــف مرتبط بــا میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، یادآور شــد: این اداره کل برگزاری همایش ها، 
سمینارها، کنفرانس ها و جشنواره های ملی و بین المللی را برای دوران پساکرونا 
در دستور کار دارد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها برای مرمت 
و بهره برداری از بناهای تاریخی قابل واگذاری از مهم ترین اولویت های اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری است.
وی با اشــاره به لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام مرتبط بــا میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این اقدام در 
افزایش نرخ اشــتغال، کاهش بیــکاری، رونق اقتصــادی و ارتقای پذیرش 

گردشــگران داخلی و خارجی تاثیرگذار اســت، همچنین بهره منــدی از توان 
بنیادها و سازمان های ملی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف مرتبط 
با این اداره کل در دســتور کار قرار گرفته و در این راستا رایزنی هایی با مسئوالن 
کشوری شده است.جیالن تاکید کرد: احداث ساختمان راهنمای گردشگران در 
ورودی شهرکرد به عنوان مرکز چهارمحال و بختیاری به زودی اجرایی می شود، 
ایــن اداره کل بازاریابی و تبلیغــات برای فروش انواع تولیــدات و محصوالت 
صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بین المللی 

را در دستور کار قرار داده است.

ساختمان راهنمای گردشگران در ورودی شهرکرد به زودی احداث می شودچهارمحال و بختیاری، مستعد انجام دو مگاپروژه  در بخش کشاورزی است

 توبیخ و جریمه در انتظار رانندگان
 بی توجه به رعایت پروتکل  های بهداشتی

سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری در پاســخ به اینکه آیا 
رانندگان با ظرفیت مشخص شده تردد می کنند، گفت: راننده های ناوگان حمل و نقل عمومی برون 
شهری شیوه نامه های بهداشتی و ظرفیت تعیین شده برای سوار کردن مسافر را رعایت می کنند، زیرا 

از مراتب گزارش تخلف مطلع هستند و می دانند توبیخ، جریمه و ... در انتظارشان است.
حسین مالکی با اشاره به اوج گرفتن مجدد ویروس کرونا، اظهار کرد: به دنبال این امر در چهارمحال 
و بختیاری ترددهای بین شهری کاهش یافته است، به طوری که در حال حاضر شاهد کاهش حدود 

۱۲ درصدی مسافران برون شهری هستیم.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شرکت های 
مسافربری در شهرهای قرمز و نارنجی ۵۰ درصد بلیت خود را به مسافران می فروشند، افزود: طبق 
بخش نامه، رانندگان ناوگان عمومی برون شهری در شهرهای قرمز و نارنجی، موظف به سوار کردن 
۵۰ درصد ظرفیت اتوبوس هســتند، اما اگر راننده ای متخلف بیش از ظرفیت تعریف شده مسافر 

سوار کند، مسافران باید با تلفن گویای ۱۴۱ تماس و این تخلف را اطالع دهند.
وی ادامه داد: در صورت ثبت تخلف، کمیسیون ماده تخلفات رانندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای چهارمحال و بختیاری تشکیل و با راننده خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیــاری گفت: از ابتدای کرونا 
تاکنون طبق دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت بهداشت و ستاد کرونا، ضدعفونی روزانه ناوگان 
برون شــهری و بازدید کارشناســان این اداره کل از ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری انجام 
می شود، البته نیرویی از سوی این اداره کل در پایانه مسافری مســتقر است که روزانه ضدعفونی 

اتوبوس و پروتکل های بهداشتی را رصد کند.
وی گفت: ممکن است راننده از مبدأ با رعایت تمامی پروتکل ها حرکت و در مسیر تردد بیش از حد 
ظرفیت، اقدام به سوار کردن مسافر کند یا حتی مسافری بدون ماسک یا رعایت فاصله اجتماعی 

نشسته باشد، الزم است این تخلفات از سوی مسافران، سریعا با شماره گیری ۱۴۱ گزارش شود.
مالکی خاطرنشان کرد: اصوال راننده ها شــیوه نامه های بهداشتی و ظرفیت تعیین شده برای سوار 
کردن مسافر را  رعایت می کنند، زیرا از مراتب گزارش تخلف مطلع هستند و می دانند توبیخ، جریمه 

و ... در انتظارشان است، بنابراین سعی می کنند تخلفی انجام ندهند.
 

 خرید مرغ مازاد مرغداری های چهارمحال و بختیاری 
با نژاد آرین

رییس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری گفت: جهت حمایت از تولید ایرانی، مرغ 
با نژاد آرین از مرغداران خریداری و پس از انجماد ذخیره سازی می شود، در حال حاضر موجودی 

مرغ منجد در استان ۴۰۰ تن است.
بهروز آل مومن در خصوص عرضه گوشت مرغ منجمد در بازار چهارمحال و بخیتاری به منظور تنظیم 
بازار، اظهار کرد: سهمیه ای در سامانه بازرگام به استان اختصاص پیدا کرده است و در صورت لزوم 
برای توزیع اطالع رسانی خواهد شد، مرغ گرم در حال حاضر با قیمت ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان در بازار 

عرضه می شود که پایین تر از قیمت مصوب است.
رییس شرکت پشــتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فرآیند خرید مرغ مازاد از 
مرغداران استان و انجماد آن، توضیح داد: جهت حمایت از تولید ایرانی، مرغ با نژاد آرین از مرغداران 
خریداری و پس از انجماد ذخیره ســازی می شــود، در حال حاضر موجودی مرغ منجد در استان 
۴۰۰ تن اســت. وی با بیان اینکه میزان جوجه ریزی در چهارمحال و بختیاری مطلوب است، گفت: 
برای ایام پایانی سال با کمبود مرغ گرم مواجه نخواهیم شد و در صورت کمبود مرغ منجمد در بازار 

تزریق خواهد شد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
12/1 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060302031000821 - 1400/09/28 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك نايين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول سلطانی 
محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از نايين درششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعی به مساحت 838/60 مترمربع پالك ثبتی 3784 اصلي واقع در کشتزار حنفش 
بخش 2 ثبت نايين خريداري عادی ومع الواسطه از مالك رسمی خانم معصومه رمضانی 

محمدی محرزگرديده 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 مالكيت 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 يك 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 سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

م الف: 1269871 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد و امالك نايين 
مفاد آراء

12/2 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه اجرايي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالك 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در 

روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001648 مورخ 1400/11/18 حسين سليميان 
ريزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 207 متر مربع مفروز 
از پالك 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري 

شده از مالك رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/16 
م الف: 1279507 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 

مفاد آراء
12/3 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر با رای صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نياسر ، تصرفات مالكانه متقاضی محرز گرديده 
است . لذا مشخصات متقاضی و ملك مورد تقاضا به شرح ذيل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك نياســر ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تسليم نمايند 
. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد . همچنين صدور سند مالكيت مانع مراجعه معترضين به 

محاکم قانونی نخواهد بود . 

1- برابر رای شــماره 140060302248000015 مــورخ 1400/11/21 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نياسر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمدرضا چناری فرزند آقا جواد شش دانگ قطعه زمين مزروعی محصور به خاکريز 
بمساحت 10835/72 متر مربع در قســمتی از پالك 128 فرعی از 214 اصلی واقع 
 در روستای چنار بخش 5 جز حوزه ثبتی نياســر ، مالكيت برابر با حكم قطعی دادگاه

 می باشد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/01         
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/16          

م الف: 1279547 محمدرضا لطفی مفرد  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نياسر
تحدید حدود اختصاصی

12/4 چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك ثبتی 635 فرعی از 13 
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانســار به نام  مصطفی فيروزی فرزند جواد  در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.  
تاريخ انتشار: 1400/12/01  م الف: 1279228 حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد 

و امالك خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

12/5 چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك ثبتی 631 فرعی از 13 
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانســار به نام  مصطفی فيروزی فرزند جواد  در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 

در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1400/12/01م الف: 1279240 حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد و 

امالك خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

12/6 شماره نامه : 140085602024013727-1400/11/24 نظر به اينكه به موجب 
رای شــماره 140060302024002222 مــورخ 1400/07/28 هيات قانون تعيين 
 تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يكباب خانه
 بــه مســاحت 60/96 متــر مربــع تحــت شــماره فرعــی 4962 فرعــی  از 
اصلــی 4483 مفــروز و مجــزی شــده از شــماره 134 فرعــی از اصلــی 
مزبور  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان در مالكيت خانــم مهرانگيــز نادری 
 فرزنــد رمضــان مســتقر گرديــد و پرونــده ثبتــی فاقد ســابقه تحديــد حدود 
می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالك 
تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/12/25 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالكين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و 
 فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يك ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين 
صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1400/12/01 

م الف: 1279990 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شناسایی بناهای تاریخی قابل 
واگذاری به مدیریت شهری 

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی چهارمحال و بختیــاری گفت: بناهای 
تاریخی قابل واگذاری به مدیریت شــهری در استان 

شناسایی و به شورای اسالمی شهرها اعالم می شود.
علیرضا جیالن  تاکید کرد: در همین راستا شهرداری ها 
می توانند برای بازســازی و بهره برداری از مکان های 

تاریخی قابل واگذاری و درآمدزایی اقدام کنند.
وی با اشــاره به انتظارات باال از حوزه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی افزود: مردم از این بخش 
انتظار تحول دارند و فضای مجازی عملکرد مدیران را 

ارزیابی می کند.
جیالن، تکمیل طرح هــای نیمه تمــام را از مهم ترین 
اولویت های کاری خود بیان و تصریح کرد: این اقدام 
در اشتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی 

نقش مستقیمی ایفا می کند.
وی با اشــاره به کمبود اعتبــارات حوزه های مختلف 
مرتبط با میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان یادآور شــد: پیگیری هایی در سطح ملی برای 
دریافت ردیف ملی اعتباری ویــژه این اداره کل انجام 

شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیــاری اظهار داشــت: تحقق اهداف 
مورد نظر در طرح شهرکرد، شــهر ملی نمد با همکاری 
شهرداری انجام و برای تبدیل شهرکرد به شهر جهانی 

نمد اقدام و پیگیری می شود.
وی گفت: همسویی دولت و مجلس شورای اسالمی 
بهترین فرصــت برای کاهــش مشــکالت و ارتقای 
امور مختلف مرتبط با میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی استان ایجاد می کند.
جیالن به تالش جدی برای تحقق اهداف توســعه ای 
اشــاره و تاکید کرد: منطقه نمونه گردشــگری شــیدا 
شهرســتان بن پس از ۱۲ ســال تالش شــبانه روزی 
لی معمــاری و شهرســازی ایــران  در شــورای عا

 تصویب شد.
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معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان:

وام اشتغال زایی به سربازان ترخیص شده اصفهان پرداخت می شود
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: برابر ابالغیه صادره از قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی ناجا و در راســتای اجرای جز هفت بند )ب( تبصره 
۱۶ قانون بودجه کل کشور )اشتغال زایی سربازان( مقرر شــده تا برابر سهمیه اعالمی با هماهنگی 
استانداری و بانک های عامل، به ســربازان بومی و ساکن اســتان که از ابتدای سال ۹۷ ترخیص 
شدند، تسهیالت اشــتغال زایی اعطا شود.ســرهنگ مهرداد پناهپوریان، سقف تسهیالت مذکور را 
یک میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این تسهیالت به سربازان ترخیص شده از خدمت که در دوران 
خدمت سربازی خود در دوره های آموزشی شرکت کرده و موفق به دریافت گواهینامه مهارت آموزی 
شدند، اعطا می شود.معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: همچنین 
ترخیص شدگان از خدمت سربازی که فارغ التحصیالن مراکز علمی و دانشگاهی و هنرستان های 
فنی و حرفه ای و مدارس کار و دانش باشند مشروط بر اینکه طرح اشتغال آنان متناسب با مدرک 
تحصیلی و یا گواهی مهارت آموزی آنان باشد نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. سرهنگ 
پناهپوریان عنوان داشت: کسانی که تمایل به دریافت تسهیالت مذکور هستند می توانند جهت ارائه 
درخواست و طرح شغل خود به معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان واقع در 

خیابان قائمیه جنب پلیس آگاهی مراجعه کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

 با رعایت اصالح الگوی مصرف، قبوض مصرفی مددجویان
رایگان می شود

مددجویان اصفهانی برای رایگان شــدن قبوض آب، برق و گاز خود بر اساس رعایت اصالح الگوی 
مصــرف، در ســامانه soha.emdad.ir ثبت نام کنند.مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
استان اصفهان، از رایگان شــدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد 
و اظهار داشت: اقدامات اولیه برای اجرای طرح رایگان شــدن یا تخفیف قبوض مصرفی از طریق 
فراخوان های متعدد به مددجویان اطالع رسانی شده و برای آن دسته از عزیزان که شماره اشتراک 
خود را اعالم کرده اند در حال اجراست. کریم زارع، برای راهنمایی مددجویان در بهره مندی از این 
طرح، بیان داشت: خانوارهای تحت حمایت می توانند کدهای اشتراک قبوض را برای ثبت در سامانه 
سها، به مددکار خانواده خود یا دفاتر پیشــخوان خدمات دولت ارائه دهند.وی افزود: آن دسته از 
مددجویانی که می توانند با مراجعه به سامانه سها به نشــانی soha.emdad.ir اقدام کنند، ابتدا 
در قسمت نام کاربری و رمز عبور، کدملی سرپرســت خانوار را وارد و سپس با کلیک بر روی گزینه 
ثبت کد اشتراک قبوض آب، برق و گاز، شماره اشتراک ها را وارد کرده و در انتها گزینه ثبت و ارسال 

درخواست را بزنند.

روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

جان باختن 27اصفهانی به دلیل گازگرفتگی از ابتدای سال تاکنون
روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: در آخرین حوادث، پنج 
نفر در شهر استان اصفهان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.عباس عابدی با اشاره به 
تعداد افراد مسموم با گاز مونوکســیدکربن و تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت با گاز CO اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری ۳۶۷ نفر در استان اصفهان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند 
که از این تعداد ۲۷ نفر جان باختند.وی افزود: در آخرین حوادث، یک زن به علت اشکال در بخاری 
 )CO( و چهار کودک به علت اشکال در پکیج در شهر اصفهان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن
شدند.روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان در توصیه به شهروندان، 

اظهار کرد: افراد از وسایل گرمایشی سالم و استاندارد استفاده کنند.

بیتفاوتیبهمرگپرندگانوماهیانزایندهروددامنگیرمردممیشود؛

آسیاب به نوبت!

یک فعال محیط زیســت و حقوق حیوانات گفت: تبعات بی تفاوتی به 
مرگ پرندگان و ماهیــان زاینده رود که به دفعات به دلیل خشــکاندن 
این رودخانه شاهد آن هستیم، بی شک دامنگیر مردم می شود. سپهر 
سلیمی افزود: خشکاندن رودخانه زاینده رود در دهه اخیر به کرات سبب 
کشته شدن میلیون ها جانور و زیستمند بزرگ و کوچک شده و این روند 
همچنان ادامــه دارد و این روزها با مرگ ماهیــان و پرندگان مهاجر پر 
رنگ تر شده است.وی ادامه داد: انواع موجودات و حیوانات زاینده رود و 
تاالب بین المللی گاوخونی قرن ها در این منطقه زندگی کرده و حق حیات 
داشته اند؛ اما رفتار نامناسب و خودخواهانه انسان ها در ادوار مختلف، 
مرگ و نابودی آنان را رقم زد. وی تصریح کرد: دربــاره زاینده رود بارها 
سخن گفته شده است و همه از مسئوالن و متولیان تا بسیاری از مردم 
می دانند که مشکل کجاست و راه حل ها را می دانند اما عملگرایی در آن 
وجود ندارد. سلیمی تصریح کرد: در سال های گذشته مسائل زاینده رود 
با عملکرد نامناسب برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان پیچیده تر شده 
است و عواملی مانند بارگذاری های غیر اصولی و بیش از حد، طرح های 
انتقال آب و افزایش صنایع و جمعیت، وضعیت خشکی متوالی رودخانه 
را به وجود آورده است. وی با اشــاره به یک اصل کلی در طبیعت تاکید 
کرد: زاینده رود و به طور کلی طبیعت در زمان احساس خطر به انسان ها و 
جوامع و تمدن ها هشدار می دهد و این هشدار با هشدارهای کوچک آغاز 

می شود و جوامعی که این هشدارها را جدی نگرفته اند، بالهای بزرگ 
بر سرشان آمده است.این فعال زیســت محیطی افزود: بی خانمانی 
و نابودی پرندگان و ســایر موجودات به ویژه آبزیان در ایامی که باز هم 
شاهد خشکاندن زاینده رود هستیم و با بی تفاوتی از کنار آن می گذریم 
هشداری است که دامن سایر زیستمندان از جمله انسان ها را نیز خواهد 
گرفت.سلیمی خاطرنشــان کرد: زمانی که در یک پهنه طبیعی بحرانی 
رخ می دهد در ابتدا موجودات کوچک تر و ضعیف تر آسیب می بینند و به 
ترتیب این فرآیند به موجودات بزرگ تر سرایت می کند. وی اظهارداشت: 
بنابراین بی تفاوتی به مرگ موجودات از جمله ماهیان یا پرندگان، دیر یا 
زود و به حتم و یقین یقه سایر زیستمندان، مردم و مسببان آن را خواهد 
گرفت.این حامی و فعال حقوق حیوانات گفــت: ادامه یا افزایش این 
رفتار نامناســب با طبیعت، بحران های زیست محیطی متعددی را رقم 
خواهد زد و حتی می توان گفت هم اینک برای این اســتان رخ داده که 
مهم ترین آن فرونشست زمین با رتبه یک در کشور است که بالی جان 
مردم شده است. سلیمی افزود: نجات سایر موجودات از مرگ و نجات 
تاالب گاوخونی و زاینده رود،یک سرمایه گذاری  است به این معنی که 
حتی اگر ما حامی حیوانات و محیط زیست نیستیم و آینده آنها برای مان 
مهم نیست، دست کم باید برای رهایی خود از نابودی به حق حیات سایر 
زیستمندان و محیط زیست احترام بگذاریم. وی اضافه کرد: هیچ چیزی 

مهم تر از زیست بوم )اکوسیستم( زاینده رود و طبیعت و تمدن این دیار 
نیست و نباید آن را به سایر بخش های ناپایدار مانند صنایع بفروشیم.

به گفته وی، تامین ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه جاری سازی زاینده 
رود و احیای بخشی از تاالب بین المللی گاوخونی که این روزها نظاره گر 
خشکی بخش اعظم آن هستیم ،کار چندان سختی نیست اگر بپذیریم 
که این امر به ســود ما خواهد بود و یک موضوع صرف محیط زیستی 
نیست. خروجی ســد زاینده رود ۱۲ بهمن امسال با هدف جاری سازی 
آب در بستر این رودخانه در حوزه شــهر اصفهان و سپس شرق استان 
به منظور کشت غله در بخشی از اراضی کشاورزی بصورت پلکانی افزایش 
و ساعت ۱۰ صبح ۲۴ بهمن کاهش یافت در نتیجه بخش قابل توجهی 
از بستر زاینده رود از جمله در کالن شهر و شرق این استان دوباره خشک 
شد. اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر 
سپری می کند به طوری که رودخانه زاینده رود طی دو دهه اخیر از سد 
چم آسمان در شهرستان لنجان واقع در غرب استان تا تاالب گاوخونی به 
دفعات خشکیده و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این موضوع باز تکرار شده 
و این سبب از بین رفتن میلیاردها زیستمند بزرگ و کوچک از ماهیان 
آبزیان گرفته تا گیاهان و درختان شده است. زاینده رود که به طول افزون 
بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می رود، 

در سال های گذشته به  کرات خشکیده شده است.

بیخانمانیونابودیپرندگانوسایرموجوداتبهویژه
آبزیاندرایامیکهبازهمشاهدخشکاندنزایندهرود
هستیموبابیتفاوتیازکنارآنمیگذریمهشداری
استکهدامنسایرزیستمندانازجملهانسانهارانیز

خواهدگرفت

با مسئولان جامعه

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: بیشترین 
زاد و ولد ها در کشــور مــا مربوط به دهه ۶۰ اســت. 
دهه شــصتی ها در اواخر ســنین بــاروری خود به 
ســر می برند، اگر تا ۷ - ۸ ســال آینده این فرصت 
غنیمت شمرده نشده و مســئله اصالح نشود، دهه 
هفتادی ها جایگزین می شــوند که جمعیت آن ها 
نصف دهه شصتی هاست و طبیعتا ظرفیت باروری 
نصف می شود.به گفته امیرحســین بانکی پور ، روز 
پنجشــنبه برای چهل و نهمین بار بود که رهبر معظم 
انقالب بر اهمیت موضــوع افزایش جمعیت تاکید 

کردند و البته این یک هشدار جدی است و واقعا از 
آن دست مواردی است که اگر از فرصت باقی مانده 
برای جبرانش استفاده نکنیم، وارد مرحله هولناک 
پیری جمعیت می شویم.رییس کمیسیون مشترک 
رســیدگی به قانــون جوانی جمعیــت و حمایت از 
خانواده افزود: اجرای به موقع  قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده که در ۷۳ ماده و با در نظر گرفتن 
همه نکات تصویب و ابالغ شده، تا حد زیادی می تواند 
جبران مافات کند؛ چراکه سعی کرده ایم در این قانون 
به همه جوانب مسئله بپردازیم، فقط الزم است عزم 
کافی در مســئوالن ارشــد دولت و در بدنه آن وجود 
داشته باشد.به گفته بانکی پور ، شخص رییس جمهور 
و معاون اول وی، عزم اجرای  قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده را در ماه های اخیر نشان داده اند؛  

اما بدنه دولت هنوز همراهی جدی نداشــته است و 
البته ما درک می کنیم که قانون اخیرا ابالغ شده و الزم 
است آیین نامه اجرایی آن نوشته و ابالغ شود، ولی اگر 
وزرای محترم و دیگر مسئوالن بدانند که مسئله چقدر 
حیاتی است، این کار را در اولویت قرار می دهند و روح 
و پیام این قانون را دنبال می کنند. بانکی پور ادامه داد: 
همچنین در خصوص حمایــت از زوج های نابارور، 
این قانون مقرر کرده است که این گروه از زوج ها باید 
تحت پوشش بیمه درمان ناباروری قرار بگیرند، اما 
با وجود آنکه دولت این را ابالغ کرده و وزیر بهداشت 
و ســازمان تامین اجتماعی هم آن را ابالغ کرده اند، 
 اما در زیــر مجموعه ها و برخی بیمارســتان ها اجرا

 نمی شود و جدیت و نظارت کافی بر اجرای این حکم 
وجود ندارد.

  هشدار نماینده اصفهان درباره کاهش جمعیت در کشور:

وارد مرحله هولناکی  می شویم

توزیع هزار و 500 بسته 
معیشتی در شهرضا

در راســتای اجرای طــرح قرارگاه 
شــهید ســلیمانی و کمک هــای 
مومنانه هزار و ۵۰۰ بسته  معیشتی 
بین نیازمندان  شهرســتان شهرضا 
توزیع شــد. ارزش  این بسته های 
معیشــتی ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال  بوده که شــامل برنج، روغن، 
حبوبــات، ماکارونــی و رب گوجه 

می شود.

وبینار آموزشی »بررسی پیامک های جعلی و رمزارزها« به همت فرهنگسرای 
تخصصی رسانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان با 

همکاری پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان برگزار شد.
ســرهنگ مصطفی پیرمرادیان، رییس اداره تشــخیص و پیشگیری پلیس 
فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان در این وبینار با برشمردن تفاوت های 
مجرمان سنتی و مجرمان ســایبری اظهار داشــت: مجرمان سایبری اغلب 
افرادی باهوش، باســواد و تحصیل کرده هســتند که از دانش فنی خود برای 
ارتکاب جرم استفاده می کنند؛ اما مجرمان سنتی افرادی کم هوش، بی سواد یا 
کم سواد هستند که به دالیل گوناگون دست به ارتکاب جرم می زنند. همچنین 
شــیوه و شــگردهای مجرمان ســایبری معموال پیچیده اســت؛ اما شیوه و 
شگردهای مجرمان سنتی محدود اســت.وی با بیان اینکه مجرمان سایبری 
اغلب بزرگسال و مجرمان سنتی اغلب نوجوان و جوان هستند، افزود: اینترنت 
بســتر جرم مجرمان ســایبری اســت و آنها به مکان و زمان خاصی محدود 

نیستند؛ اما مجرمان سنتی محدودیت مکان و زمان دارند.

هیچ سازمان دولتی و خدماتی لینک ارسال نمی کند
پیرمرادیان، کالهبرداری تلفنی و پیامکی را یکی از شــایع ترین کالهبرداری ها 
دانست و ادامه داد: در بیشــتر پیامک های جعلی از شما درخواست می شود 
وارد یک لینک شده و اپلیکیشــنی را دریافت کنید، در غیر این صورت ممکن 
است خودتان یا اموال تان توقیف شود؛ اما زمانی که لینک را باز و آن اپلیکیشن 
را دانلود می کنید، بــه یک باره چندین پیامک از تلفن همراه شــما برای افراد 
گوناگون ارسال شده و همزمان مبالغی از حســاب بانکی شما کسر می شود. 
نخستین راه شناســایی این پیامک های جعلی این اســت که از یک شماره 
معمولی برای شما ارسال می شود؛ در صورتی که هیچ ارگان دولتی و سازمان 
خدماتی با شــماره موبایل شخصی پیامک ارســال نمی کند. همچنین هیچ 

سازمان دولتی و خدماتی برای ارائه خدمات خود لینک ارسال نمی کند.
وی گفت: لینک موجود در پیامک های جعلی فرد را به یک وب سایت جعلی 
هدایت می کند و با گرفتن اطالعات کارت بانکی فرد، این اپلیکیشن به حساب 
بانکی و پیامک های تلفن همراه فرد دسترسی پیدا می کند و آن هکر حساب 
بانکی فرد را خالی کرده و همین پیامک جعلی را از سرشماره آن شخص برای 

۲۰۰ تا ۳۰۰ شماره دیگر نیز ارسال می کند.
وی، مناسبت ها مانند روز پدر و روز مادر، تخفیف های شگفت انگیز، اینترنت 
رایگان، سوءاســتفاده از عنوان پلیس فتا، تمدید آگهی در سایت های خرید 
و فروش مانند ســایت دیوار و توقیف خــودرو را نمونه هایی از شــگردهای 
کالهبرداران با پیامک های جعلی دانســت و بیان کرد: در پیامک های جعلی 
توقیف خودرو معموال دامنه لینک ارســالی چیزی به جز »ir.« است و لینک 

ارسالی با دامنه های رایگان مانند tk و ga ساخته شده است.
رییس اداره تشخیص و پیشــگیری پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشــاره به نمونه هایی از کالهبرداری از طریق ســایت های خرید و 
فروش تصریح کرد: توصیه پلیس فتا این اســت که از طریق اپلیکیشن هایی 
مانند اینســتاگرام خریــد اینترنتی انجام ندهیــد و این کار را تنهــا از طریق 
ســایت های فروش دارای اینماد )نماد اعتماد الکترونیکی( و پروانه کسب 
فضای مجازی انجام دهید؛ اما وجود این عالمت برای اعتماد به آن ســایت 

کافی نیست. در خرید از سایت های اینترنتی باید روی نماد اعتماد الکترونیکی 
کلیک کرده و اطالعات نمایش داده شده را با اطالعات فروشگاه تطبیق دهید.

به گفته پیرمرادیــان، می توانیم با دانلود افزونه ضدفیشــینگ درگاه بانکی از 
سرقت اطالعات حساب )فیشینگ( جلوگیری کنیم که هر دو نسخه دسکتاپ 

و موبایل آن نیز در دسترس است.

راه های شناسایی کالهبرداران رمزارزها
وی در ادامه با تشــریح مفهوم رمزارز افــزود: رمزارزها یکــی از بهترین انواع 
پول الکترونیکی و مهم ترین آنها، بیت کوین اســت. رمزارزها بدون واســطه، 
غیرمتمرکز، غیرقابل بازگشت و شفاف هستند و هیچ دولتی روی آنها نظارت 

ندارد.
پیرمرادیان با تشریح کلید عمومی و کلید خصوصی کیف پول ارزهای دیجیتال 
گفت: اگر کلید خصوصی کیف پول خود را در اختیار فــرد دیگری قرار دهید، 

می تواند به راحتی هر اقدامی درباره دارایی شما انجام دهد.
رییس اداره تشخیص و پیشــگیری پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
با بیان اینکه هیچ کشوری درباره رمزارزها قانون جامع و کاملی تصویب نکرده 
است، تصریح کرد: بانک مرکزی کشورمان در سال ۹۷ قوانینی درباره رمزارزها 
وضع کرد؛ از جمله اینکه برخالف تبادل رمزارزها، استفاده از رمزارزها به عنوان 
ابزار پرداخت در کشورمان ممنوع اســت. همچنین توسعه کیف پول رمزارزی 
برای رمزارزها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی برای اشخاص 

حقیقی و حقوقی بالمانع است.
وی با بیان اینکه بیشــتر کالهبرداری ها در حوزه رمزارزها مبالغ بسیار باالیی 
دارند، اظهار داشــت: ICOها شــرکت ها و افرادی هســتند که یک رمزارز را 
پشتیبانی می کنند و برای جذب سرمایه، تعدادی از رمزارزهای خود را به صورت 
عرضه اولیه به برخی افراد می دهند، درحالی که بسیاری از این ICOها کاله بردار 
هســتند و رمزارزی که ارائه می دهند هیچ پشــتوانه و هدفی ندارد. همچنین 
برخی افراد در شبکه های اجتماعی برای یک نوع رمزارز گروه تشکیل داده و از 
عکس افراد مشهور این حوزه استفاده می کنند و با وعده جوایز بزرگ اقدام به 
کالهبرداری می کنند. پیرمرادیان، کالهبرداری با ایجاد سایت های تقلبی و تله 
فیشینگ، قرار دادن یک سایت فیشینگ در تبلیغات گوگل، برقراری ارتباط با 
قربانی و استفاده از عنوان تیم پشتیبان و استفاده از اپلیکیشن های جعلی را 

دیگر راه های کالهبرداری در حوزه رمزارزها دانست.

وز عکس ر

مهدی شبانی نوش آبادی، معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جوان نظام رتبه بندی تایمز 
)۲۰۲۲(، رتبه نخست را در میان دانشگاه های جامع کشور به دست آورد، همچنین دانشگاه کاشان در جایگاه صد و چهل و هشتم دانشگاه های جوان جهان قرار گرفته 
است.نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه های جوان، دانشگاه های جهان با قدمت کمتر از ۵۰ سال را در شاخص های آموزشی، پژوهشی، تعداد استنادها، درآمد صنعتی و 
رویکرد بین المللی ارزیابی می کند. ۳۷ دانشگاه ایرانی در میان ۵۳۹ دانشگاه جوان در نظام رتبه بندی تایمز حائز رتبه شده اند. ۱۷۳ دانشگاه از ۱۹ کشور اسالمی نیز 
در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۲ حضور دارند که کشور های ترکیه و ایران به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی، رتبه 
اول و دوم را دارند و کشور مصر با ۱۷ دانشگاه در رتبه سوم قرار دارد. از سه منبع اطالعاتی شامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها، اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها 

و اطالعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس برای محاسبه شاخص ها و نمرات در رتبه بندی تایمز بهره گرفته شده است.

رتبه نخست دانشگاه های جوان نظام رتبه بندی تایمز، به دانشگاه کاشان رسید

رنا
 ای

س:
عک

در وبینار آموزشی فرهنگسرای تخصصی رسانه تشریح شد:

پیامک های جعلی چطور ما را فریب می دهند



فدراسیون وزنه برداری همچنان بالتکلیف است و پس از این که اعالم شد علی مرادی بازنشسته است، سرپرستی برای فدراسیون تعیین نشد.در همین راستا 
محمد پوالدگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که منتظر نامه ســازمان بازنشستگی هستند و در صورتی که سازمان بازنشستگی اعالم کند که 
علی مرادی بازنشسته است، سرپرست تعیین می شود.وزارت ورزش هم مسئولیت انجام کارها را بر عهده نایب رییس فدراسیون گذاشته است. مجمع عمومی 
کمیته ملی المپیک هم قرار است ۱۷ اسفند برگزار شود؛ اما نکته این است که کمیته ملی المپیک دعوت نامه فدراسیون را به نام علی مرادی ارسال کرده در حالی 
که تکلیف او هنوز نامشخص است.  کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک اعالم کرد که هنوز برای فدراسیون سرپرست تعیین نشده است و یک ماه قبل 
از برگزاری مجمع باید رییس فدراسیون یا سرپرست )بدون حق رای(  به مجمع دعوت می شدند. از آنجا که فرصتی نبود تا منتظر شوند فدراسیون تعیین تکلیف 
 شود، مجبور شدند رییس فدراسیون را دعوت کنند. اما هر زمان سرپرست تعیین شود آن نامه  بی تاثیر  می شود و سرپرست فدراسیون به عنوان میهمان دعوت 

خواهد شد.

ابطال دعوت »علی مرادی« به مجمع کمیته ملی المپیک با تعیین سرپرست

یکشنبه 01 اسفند  1400 / 18 رجب 1443 / 20  فوریه 2022 / شماره 3475

آگوئرو:

 می خواهم در جام جهانی همراه آرژانتین باشم
سرخیو آگوئرو، ستاره سابق سیتی، در نظر دارد به عنوان مربی تیم ملی آرژانتین را در جام جهانی 
2022 همراهی کند.آگوئرو پس از سال های درخشــانی که در ترکیب سیتی پشت سر گذاشت، 
تابستان امسال از این تیم جدا شده و به بارسلونا پیوست. با این حال دوران حضور او در نوکمپ 

چندان طوالنی نشد.
 این بازیکن در ابتدا مدتی را به دلیل مصدومیت از ترکیب تیمش دور بود و پس از آن نیز به دلیل 
مشکالت قلبی مجبور شد از دنیای فوتبال خداحافظی کند. آگوئرو که در حال حاضر تنها 33 سال 
دارد تصمیم گرفته که بار دیگر و این بار به عنوان یکی از اعضای کادر فنی لیونل اسکالونی به دنیای 
 فوتبال برگردد و از حضور در جام جهانی 2022 لذت ببرد. این ستاره سابق سیتی به رادیو ۱0 گفت:
» من در جام جهانی قطر حاضر خواهم بود. این هفته قرار است جلسه ای را در کنار هم برگزار کنیم. 
می خواهم آنجا باشم. ایده پیوستن به کادر فنی مطرح شــده و من با اسکالونی و تاپیا صحبت 
کرده ام. می خواهیم این کار را پیش برده و امتحان کنیم.«آگوئرو پیش از این ســابقه حضور در 
سه جام جهانی با پیراهن تیم ملی آرژانتین را داشته و شاید قرار گرفتن در سمت دیگر زمین دور 

از میدان تجربه عجیبی باشد. 
وی در این باره اظهار داشت:» می خواهم آنجا باشم اما چه اتفاقی رخ می دهد؟ واقعیت این است 
که اگر به جام جهانی بروم همراه این بازیکنان خواهم بود و در تمرینات شرکت می کنم. مشکل 
این نیست، من دوست دارم آنجا باشم. حتی اگر با تیم ملی نشود هم باز به قطر خواهم رفت تا 

کنار بازیکنان باشم و به آنها انگیزه بدهم.«
 

کاراگر:

 یونایتد در جذب »رونالدو« اشتباه کرد
مهاجم پرتغالی چند گل مهم برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده است، اما یونایتد هنوز در مجموع 
مشــکالت زیادی دارد و اکنون کاراگر معتقد اســت یونایتد در تابستان گذشــته اشتباه کرد که 
رونالدو را دوباره به خدمت گرفت.وی عنوان کرد: اشــتباه بزرگ تر حفظ او در فصل آینده خواهد 
بود.یونایتد در فصل 2۱ - 2020 در تمامی رقابت ها امتیاز ۱2۱ را به دســت آورد که باالترین امتیاز 

آن ها در ۱۴ سال گذشته اســت، این به این دلیل است که آن ها نسبت به االن 
تیمی متعادل تر و متحدتر بودند. در فصل جاری هر بار بعد از یک شکست 

و نتیجه ناامید کننده سر و صدا ایجاد می شود. هر بار که داستانی در مورد 
او در پایان فصل منتشر می شود، سروصدا به گوش می رسد. زمانی که 
یونایتد گل می زند و رونالدو گلزن نیســت، سروصدا به گوش می رسد. 

این وضعیت به سود یونایتد نیست. وقتی یک سرمربی یک بازیکن 
3۷ ساله را کنار می گذارد، نباید سر و صدایی به پا شود.

کاراگر ادامه داد: هیچ بازیکنی نمی تواند بزرگ تر از باشــگاه 
باشد. و هیچ کس بهتر از ســر الکس فرگوسن که در سال 
200۶ یکی از گلزن تریــن بازیکنان لیگ برتــر به نام رود 
فان نیســتلروی را فروخت، این را نمی دانست، گل های 
آن موقع نیستلروی، مانع از پیشــرفت هم تیمی های 
جوان تر و در حال ظهور یونایتد بود.ســال 2022 تا کنون 

برای کریستیانو سخت بوده اســت، اما امسال در سطح 
تیمی نیز برای یونایتد ضعیف شــروع شــده اســت، زیرا 

منچستریونایتد از جام حذفی حذف شد. بازی بعدی آن ها در 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکومادرید است.

 آغاز هفته پایانی لیگ برتر وزنه برداری؛

»سهراب« غایب بزرگ ذوبی ها در فینال

تیم وزنه بــرداری ذوب آهن اصفهان در   سمیه مصور
شرایطی امروز آماده حضور در فینال لیگ 
وزنه برداری باشگاه های کشور در رده سنی بزرگساالن می شود که به 
دلیل آسیب دیدگی کتف » ســهراب مرادی« از همراهی تیم در این 

مرحله از مسابقات محروم است.
هفته ســوم و پایانی مســابقات لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های 
کشــور امروز در مجموعه ورزشــی آزادی تهران آغاز می شود. در این 
هفته که تا فردا به طول خواهد انجامید تیم های ملی حفاری، مناطق 
نفت خیز جنوب، نیروی زمینی ارتش، باشــگاه هــای عقاب نیروی 
هوایی، رعد پدافند، فوالدین ذوب آمل و ذوب آهن اصفهان به رقابت 

خواهند پرداخت.
تیم ذوب آهن اصفهان برای اولین بار در ایــن رقابت ها که از ۱۴ آبان 
ماه سال جاری آغاز شد، شرکت کرد. باشگاه ذوب آهن با به کارگیری 
برخی از ستاره های وزنه برداری ایران به دنبال حضور پر قدرت در این 
رقابت ها بود  و هم اکنون وپیش از آغاز هفته سوم مسابقات لیگ برتر 

وزنه برداری با کسب ۷9۱ امتیاز در صدر قرار گرفته است.
ذوبی ها، وزنه برداران نامداری مانند ســهراب مرادی رکورددار جهان 

و المپیک در دسته 9۶ کیلوگرم را در اختیار دارند. مرادی که به خاطر 
مصدومیت از ناحیه کتف نتوانسته بود امتیازات الزم را برای حضور در 
المپیک توکیو به دست آورد در هفته دوم لیگ برتر به روی تخته رفت 

و در دسته ۱09 کیلوگرم وزنه زد.
وی در این دسته با مهار ۱۷0 یک ضرب، 22۱ دوضرب و 39۱ مجموع 
در جایگاه دوم قرار گرفت. مهدی کرمــی، پدیده هفته دوم لیگ برتر 
وزنه برداری از ملی حفاری با رکــورد ۱۷9 یک ضرب، 22۴ دوضرب و 

۴03 مجموع به عنوان نخست رسید.
در حالی که در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر وزنه برداری تیم های 
ذوب آهن و فوالدیــن ذوب آمل رقابت تنگاتنگی برای کســب عنوان 
دارنــد، از اردوی تیــم اصفهانی خبر می رســد کــه مصدومیت کتف 
»سهراب مرادی« دوباره عود کرده و به احتمال زیاد نمی تواند در هفته 
پایانی به روی تخته برود. »علی جباری« مربی تیم ذوب آهن اصفهان 
در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا مصدومیت دارنده مــدال طال المپیک 

توکیو را تایید کرد.
مصدومیت کتف مرادی این ســال ها به پاشنه آشــیل او تبدیل شده 
به طور که موجب شــد تا وی نتواند راهی المپیک توکیو شود. مرادی 

در خردادماه سال ۱39۸ مصدوم شــد و از آن زمان تا کنون نتوانسته 
عملکرد سابق را به نمایش بگذارد. مسابقات قهرمانی آسیا جدی ترین 
آزمون مرادی در دســته 9۶ کیلوگرم بود که وی در آن مســابقات که 
اردیبهشت امسال برگزار شــد با مهار ۱۷۴ کیلوگرم در یک ضرب و 2۱0 
کیلوگرم در دوضــرب و مجموع 3۸۴ به مدال برنــز یک ضرب و نقره 

دوضرب و مجموع رسید.
مرادی در مسابقات گزینشی المپیک که در کشور کلمبیا برگزار شد در 
حرکت یک ضرب دوباره از ناحیه کتف دچار مصدومیت شــد و از دور 
مسابقات انصراف داد. انصراف از آن رقابت ها پایانی بر رویای مرادی 

برای کسب طالی دوم المپیک در دسته 9۶ کیلوگرم بود.
 در جدول رقابت های لیگ وزنه برداری پــس از برگزاری هفته دوم، 
تیم ذوب آهن با کســب ۷9۱ در رده اول و تیم هــای ملی حفاری با 
۷۱۱ امتیاز، عقاب نیروی هوایی با ۶32 امتیاز، پدافند با ۶20 امتیاز، 
مناطق نفت خیز جنــوب و نیرو زمینی با 59۴ امتیــاز قرار گرفته اند. 
رقابت اصلی برای قهرمانی در این رقابت ها میان تیم های ذوب آهن 
اصفهان با مجموع ۱55۸ امتیاز، فوالدین ذوب آمل با ۱۴9۸ امتیاز و 

ملی حفاری با ۱۴۱2 امتیاز است.

خبر روز

پیکان، متخصص بردهای بیرون از خانه
خودروسازان فوتبال ایران که در لیگ بیست و یکم با ترکیبی کامال جوان و هزینه ای اندک حضور 
یافته اند،با نتایج فوق العاده شان چشم ها را به سوی خود خیره کرده اند.نکته قابل توجه و جذاب 
درباره پیکان نباختن این تیم در بازی های بیرون از خانه است. این تیم از ابتدای فصل تاکنون 9 
بازی بیرون از خانه برگزار کرده و نه تنها هیچ شکستی نداشته که ۱9 امتیاز هم از این مسابقات دشت 
کرده و میانگین باالی دو امتیاز در هر بازی را به دست آورده است.شاگردان مجتبی حسینی تاکنون 
در بازی های بیرون از خانه تیم های هوادار، تراکتور، سپاهان، نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن را 
شکست داده اند و در مصاف با نســاجی، نفت آبادان، مس رفسنجان و فوالد خوزستان به تساوی 
رسیدند تا یک رکورد فوق العاده و بی نظیر را ثبت کنند.پیکان که حاال در پایان هفته هجدهم شانس 
رسیدن به سهمیه آسیایی را نیز داراست، 2۸ امتیاز اندوخته و اگر بدشانسی در بازی های خانگی 
نصیب این تیم نمی شد، شاید حاال این تیم جوان را در رتبه باالتری نسبت به پنجمی کنونی مشاهده 

می کردیم. 
 

»مهدی« عبدی در نقش مهاجم سایه 
در بازی مقابل آلومینیوم، مهدی عبدی تنها مهاجم تخصصی پرســپولیس بود. او کنار خود مهدی 
ترابی را به عنوان بازیکن آزاد و بازی ساز داشت؛ اما در طول هشتاد دقیقه ای که در زمین بود در گلزنی 
ناکام ماند.عبدی اما دست خالی زمین را ترک نکرد و در صحنه گل اول سرخ پوشان درحالی که با 
آمدن حامد پاکدل خط حمله پرســپولیس برای دقایقی دو مهاجم تخصصی را به خود می دید، با 
کنترل توپ و فرستادن پاس در عمق برای پاکدل، گلساز تیمش بود.البته انتظارات از عبدی با توجه 
به دقایق بیشتر بازی و حضور فیکس در ترکیب بیشتر است و هواداران پرسپولیس منتظر به ثمر 
رسیدن ششمین گل شماره ۱۶ تیم شــان در لیگ هستند.عبدی مقابل آلومینیوم به عنوان مهاجم 
مرکزی فرصت زیادی برای گلزنی پیدا نکرد و تنها یک شوت زد که در چارچوب نبود. جالب است 
که عبدی سه کنش دفاعی موفق نیز داشت و به واسطه پاس گلش در مجموع عملکرد قابل قبولی 

گرفت؛ اما باید دید چه زمانی پای این مهاجم دوباره به گلزنی باز می شود.
 

ماراتنی که دوست نداریم تمام شود
سه برد پیاپی تیم فرهاد مجیدی در آغاز فصل با تساوی های پیاپی این تیم از هفته چهارم تا هفته 
هشتم  هواداران استقالل را نگران آینده کرد. آنها حق داشتند تا دوباره نگران کابوس روزهایی باشند 
که لیگ را بد شروع می کردند و نتایج خوب آنها در اواخر فصل کام آنها را شیرین نمی کرد.اما تیم 
مجیدی بعد از داربی هفته هشــتم ،از هفته نهم تا پایان هفته هجدهم آمــاری غیر قابل باور را در 
لیگ امسال ثبت کرد. استقالل در ۱0 دیدار اخیر خود 9 برد و یک تساوی کسب کرده است. تساوی 
آنها در برابر آلومینیوم در اراک و ثانیه های پایانی با گلزنی بازیکن ســابق 
این تیم میثم مجیدی رقم خورد تا تیــم فرهاد مجیدی به آمار ۱0برد از 
۱0بازی در لیگ برتر نرســد.هر چند همین آمار هم ایــن تیم را در لیگ 
امسال متمایزتر از ســال های قبل کرده است.شاید مجیدی و تیمش 
بدشانس باشند،پرسپولیس یحیی نفس به نفس آنها در ۱0دیدار اخیر 
 با ۸برد و دو تســاوی برابر تیم های هوادار و پدیده مشهد در حال

 تعقیب استقالل اســت و در این ماراتن پا پس نمی کشد. اگر 
 گل به خودی وحید امیری در دیدار پرســپولیس و پدیده نبود
  و پرسپولیس آن دیدار را با برد از زمین مسابقه خارج می شد،

 آمــار تیم یحیــی نیز هماننــد تیم مجیــدی بود. آمــاری که 
 بدون توجه به نتایج اســتقالل قابل احترام و برای رســیدن

 به قهرمانی کفایت می کند.

مستطیل سبز

انتقاد قهرمان پارالمپیک 
از همکاری نکردن 

دانشگاهش
قهرمــان پارالمپیک توکیو در رشــته پرتاب 
وزنه و دیسک گفت: به دلیل عدم همکاری 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران جنوب 
برای حضور در اردوهای تیم ملی، یک ترم از 

دانشگاه را از دست دادم.
مهــدی اوالد اظهــار کــرد: در حــال حاضر 
دانشــجوی تــرم آخــر ارشــد فیزیولوژی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران جنوب 
هستم که متاسفانه این ترم به دلیل حضور 
در اردوهای تیم ملی فرصت حضور در کالس 
های دانشگاه را نداشتم، البته در این زمینه 
رییس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی نامه 
ای را به واحد تهران جنوب ارسال کرده بود که 
عدم حضور در کالس ها بــرای من به عنوان 
ماموریت ورزشی در نظر گرفته شود؛ اما مورد 
موافقت دانشــگاه قرار نگرفت.وی گفت: با 
وجود این که قهرمان پارالمپیک هســتم و 
غیبتم در کالس های دانشــگاه برای حضور 
در اردوهای آمادگی بازی های پاراآســیایی 
هانگژوی چین اســت، اما نمــی دانم چرا 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران جنوب 
همکاری الزم را با من نــدارد.اوالد همچنین 
درباره وضعیــت آمادگی بدنــی خود گفت: 
شرایط بدنی بسیار خوبی دارم و در حال آماده 
سازی خود برای شرکت در مسابقات انتخابی 
دوومیدانی که اواخر اردیبهشــت ماه ســال 
آینده برای کسب مجوز حضور در بازی های 
پاراآسیایی چین برگزار می شود، هستم تا در 
پرتاب دیســک و وزنه رکورد خوبی را به ثبت 
برسانم.اوالد خاطرنشــان کرد: هدفم بر این  
اســت تا در بازی های پاراآسیایی چین نیز 
همانند پارالمپیک توکیو در پرتاب دیسک و 
وزنه به دو مدال خوش رنگ دست پیدا  کنم.

وی در پایان گفــت: هر چند تمــام تمرکزم 
کســب بهترین نتیجه در چین اســت، اما 
مشکل پیش آمده از سوی دانشگاه شرایطم 
را از نظر روحی و روانی تحت تاثیر قرار داده و 
سبب شده تا تمرکزم به جای تمرینات بیشتر 

روی مسئله پیش آمده باشد.

از اردوی تیم اصفهانی خبر می رسد که مصدومیت کتف 
»سهراب مرادی« دوباره عود کرده و به احتمال زیاد 

نمی تواند در هفته پایانی به روی تخته برود

فوتبال جهان

وز عکس ر

برگزاری مسابقات 
سبک نینجتسو 

)نینجا( به میزبانی 
خمینی شهر

 یازدهمین دوره مســابقات نینجا 
در شهر خمینی شهر سالن ورزشی 
انقالب برگزار شد. رشته نینجتسو 
)نینجا( از ســال ۱3۶۸ توســط 
اســتاد فرجی در ایران و در سال 
۱3۷9 در اصفهان پایه گذاری شد.

ســرمربی تیم ملی کبــدی در خصوص شــرایط 
ملی پوشان کبدی که خود را برای بازی های آسیایی 
آماده می کنند، اظهار کرد: این ششمین اردوی تیم 
ملی بود، بازیکنان در شرایط نسبی خوبی هستند. 
اردوی بعدی ما هــم قبل از عید و احتمــاال از ۱۶ تا 
25 اسفند باشــد. متاســفانه برنامه هایی که برای 
دیدارهای تدارکاتی داشتیم هنوز محقق نشده و این 
تنها مشکل ما در حال حاضر است. سایر موارد طبق 

برنامه دنبال می شود.
غالمرضــا مازندرانی در ادامــه در خصوص تکمیل 
شــدن تیم ملی کبدی بــا حضــور لژیونرها گفت: 
امیدواریــم که تا چنــد روز آینــده بازیکنانی که در 
پروکبدی مشغول هستند به تیم ملی اضافه شوند. 
حدود ۱۶ بازیکن در لیگ ســتارگان هندوســتان 

بازی می کنند که این مسابقات تا ۱0 روز دیگر تمام 
می شود. سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که  
چه دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی مدنظر است، 
گفت: دیدار با تیم سریالنکا و یا یک تیم باشگاهی 
از هندوستان را از فدراســیون خواسته بودیم که به 
دالیل متفاوت هنوز محقق نشــده است. وقفه بین 
برنامه های ما به دلیل برگزاری انتخابات و دوره چند 
هفته ای سرپرست بود. اکنون نامه  نگاری ها انجام 
شده که یا کشورها اعالم آمادگی نکرده اند و یا شرایط 
خاصی مثل پرداخت هزینه رفت و آمد تیم هایشان 
را خواستار شدند که در توان فدراسیون نبوده است. 
به هر حال چیزی که دنبــال آن بودیم هنوز محقق 
نشده است.وی در ادامه گفت: بایستی حتما دیدار 
تدارکاتی داشته باشیم. نمی شود که بازیکنان بدون 

هیچ دیدار تدارکاتی 9 یا ۱0 ماه در اردو باشــند. در 
این صورت نقاط قوت و ضعف بازیکنان مشــخص 
نمی شود و چرخه تمرینی با مشکل مواجه خواهد 
شــد. باید بازیکنان را یک دوره تمرین دهیم، یک 
تورنمنت انجام شــود تا ملی پوشان را محک بزنیم 
و ببینیم چه نفراتی اهداف مربیان را در مســابقات 
دنبال کرده اند. بعد از آن بایــد تمرکز را روی نفرات 
اصلی بگذاریم. هر مرحله باید این غربالگری انجام 
شود تا در نهایت شــاکله اصلی تیم و ۱2 نفر نهایی 

مشخص شود. 

سرمربی تیم ملی کبدی:

تنها مشکل تیم ملی کبدی نداشتن دیدارهای تدارکاتی است
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شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

شهروندان، کمبودهای شهر  را  گزارش دهند
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی»سالم اصفهان«، اظهار کرد: شهر یک پیکره واحد است که حیات 
آن به حیات تک تک سلول های شهر یعنی شهروندان وابسته است؛ اگر هر سلولی آرام آرام بی حس 

و بی تفاوت شود و نسبت به سلول های 
پیرامونی واکنش نداشته باشد، آرام آرام 
بافت می میرد و عالئم حیاتی اجتماعی 
و معنوی از شــهر زدوده می شــود.علی 
قاســم زاده تاکید کرد: انتظــار می رود 
شهروندان نسبت به مسائل شهر تحلیل، 
فهم و ادراک داشــته باشند و کاستی ها 
و کمبودهای سطح شــهر را به خادمان 
خود در شــهرداری انعکاس دهند، زیرا 
خود را موظف می دانیم که انتظارات آنها 

را پیگیری کنیم، البته چنانچه جایی توان ما محدود باشد، صادقانه با شهروندان در میان خواهیم 
گذاشت و از آنها کمک می گیریم.شهردار اصفهان با اشاره به حادثه تلخ  اخیر برای یکی از پاکبانان 
شهر، گفت: هر روز صبح که از منزل به سمت محل کار می رویم، در مســیر پاکبانان زحمتکشی را 
مشاهده می کنیم که از دل شب، وقتی در خواب آرام خفته ایم، در سطح شهر مشغول فعالیت هستند 
تا شهری تمیز و دلنشین داشته باشیم.وی ادامه داد: ساعت هشت صبح یکی از پاکبانان شهر که 
در پیاده رو مشغول انجام وظیفه بود، به دلیل انحراف از مسیر یک خودرو بر اثر خواب آلودگی راننده، 
جان خود را از دست داد و خانواده ای در آستانه سال جدید داغدار شد؛ شدت این تصادف و سرعت 
راننده به قدری زیاد بود که خودرو از گاردریل بزرگراه و دیگر موانع عبور کرده و در پیاده رو با این پاکبان 
برخورد کرد و سپس راننده خودرو از محل متواری می شود که موضوع توسط پلیس راهور در حال 
پیگیری است.قاسم زاده با تاکید بر اینکه چشــمان قانون همیشه بیدار است، تصریح کرد: انتظار 
می رود رانندگان هنگام خواب آلودگی، از رانندگی خودداری و با سرعت مطمئنه حرکت کنند؛ ممکن 
است به جای این پاکبان فرزند یا اقوام ما دچار این سوانح رانندگی شود، بنابراین باید کمک کنیم 
عزیزانی که به نوعی ایثار می کنند تا شهری تمیز داشته باشــیم، نیمه های شب و بامداد هر روز در 

سطح شهر احساس ناامنی نکنند و بتوانند به آرامش به وظایف خود عمل کنند.
 

ماجرای حادثه پل غدیر اصفهان چه بود؟
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شــهرداری اصفهان ماجرای حادثه پل غدیر را تشریح 
کرد.مسعود توکلی پور اظهار کرد: از چند ماه پیش عملیات ترمیم درزهای انبساطی پل غدیر آغاز و 
پیمانکار مشغول انجام اقدامات الزم شده است.وی با بیان اینکه پیمانکار نوعی ورق های لوالیی را بر 
روی پل کار می کند تا صبح ها ترافیک عبوری مسیر مختل نشود و امکان تردد برای شهروندان وجود 
داشته باشد، افزود: این ورق ها به صورت موقت روی پل استفاده و توسط چسب های مخصوص در 
آسفالت عرشه کاشته می شود.مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: ترمیم درزهای انبساطی چند الین پل غدیر تاکنون به اتمام رسیده، اما حادثه ای که  چهارشنبه 
شب اتفاق افتاد به دلیل تردد خودروهای سنگین عبوری با تناژ بسیار باال بوده است که سنگ ها را از 
معادن برای سنگ شکن ها و سنگبری ها حمل می کنند که این اضافه بار ضربات بسیار محکمی به 
پلیت ها وارد کرد به طوری که یکی از آنها از قسمت لوال آسیب دید.وی با بیان اینکه بر اثر این اتفاق، 
خودروی دو نفر از شهروندان دچار آسیب شــد، گفت: بالفاصله پس از اطالع این اتفاق، نیروهای 
تعمیرات واحد عمران منطقه چهار شهرداری به محل اعزام شدند و رفع خطر شد، البته پیمانکار باید 

ورق ها را برگرداند و کار خود را به اتمام برساند و پلیت ها را از روی پل جمع آوری کند.

احیای گردشگری اصفهان با ارائه برنامه های کارآمد؛ 

شعار  یا  شروع؟

بدون تردید توسعه بخش گردشگری و پیشرفت در حوزه های فرهنگی در هر 
کالن شهری از وظایف مورد اولویت مدیران شهری است و مدیران بسیاری از 
کالن شهرها هر ساله بودجه ای برای توسعه گردشگری اختصاص می دهند 
تا جایگاه آن را برای توسعه شهرهای بزرگ حفظ کنند؛ کالن شهر هم اصفهان 

با جذابیت بسیار باال برای جذب گردشگران از این قاعده مستثنی نیست.
برای رسیدن به توسعه پایدار گردشــگری در هر مکانی باید در مرحله اول 
آگاهی از قابلیت ها، توانمندی ها و نیز نقاط ضعف و قوت آن منطقه و در گام 
بعدی نیز شناخت زیرساخت ها و امکانات مرتبط با فعالیت های گردشگری 
وجود داشته باشد، همچنین در کالن شهری مانند اصفهان که دارای ابنیه 
تاریخی و ریشــه های قوی فرهنگی، هنری و صنایع دستی است، توجه 
ویژه به این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است، در واقع بین مدیریت 
شهری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری ارتباطی مستقیم و 
موثر وجود دارد و تاکید بیشتر بر روی این موضوع باعث جذب گردشگران 
فراوان و توسعه اقتصادی کالن شهر اصفهان می شود و به طور کلی نقش 
بسزایی در توسعه شهر دارد.رضا روحانی، مدیر اجرایی مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت گردشگری و پرداختن به 
آن، اظهار کرد: با توجه به موضوع گردشگری، جایگاه آن برای توسعه، رشد و 
پیشرفت جامعه در کشور و اصفهان به ویژه در حوزه های فرهنگی و تاریخی 

حائز اهمیت است، همچنین در خصوص دسترسی اصفهان در مرکز کشور 
از نظر اقلیمی جای بحث و اما و اگر نیست، اما به این موارد بدیهی باید توجه 
شود تا توسعه اصفهان در محور گردشــگری اتفاق بیفتد و به همین دلیل 

توجه به حوزه گردشگری اهمیت فوق العاده ای دارد.
مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: 
برای بررســی این الیحه از تمام ظرفیت دانشی و تجربی اصفهان از جمله 
اساتید دانشگاه، فعاالن و کنشــگران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، 
اتاق بازرگانی، جهاد دانشــگاهی، هتل داران و تمام افراد با تجربه در حوزه 
گردشگری بهره گرفته شده و نتیجه این مشورت ها در قالب تحلیل محتوای 

بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان به عنوان گزارش ارائه شده است.
وی با بیان این که محور ایــن گزارش تحلیلی تاکید بر مدیریت شــهری 
در حوزه گردشــگری اســت،افزود: متولی و کنشــگر اصلی در این حوزه 
باید زیرساخت هایی از جنس عمرانی، ســخت افزاری و حساس سازی 
شــهروندان و ذی نفعان را با اجرای پروژه های محرک توسعه فراهم کند 
تا کنشگران بخش خصوصی در ابعاد و شکل های مختلف وارد این حوزه 
شوند و طرح های عمرانی، فرهنگی و هنری را با توجه به ذوق، توان تخصص 
و عالقه مندی پیش ببرند و در این حوزه بتوانند بــه خلق ثروت به ویژه از 
نظر جذب گردشگر خارجی بپردازند.روحانی با اشاره به این که اصفهان در 

حوزه گردشگری نیازمند یک کالن روایت است، اظهار  کرد: تصویر واضحی 

از پیشرفت و چشم انداز اصفهان در حوزه گردشــگری در سال های آینده 
باید معین شود، سپس برنامه ها متناسب با این چشم انداز تعریف شود و 
نقش تمام کنشگران اصلی از جمله کنشگران دولتی مانند میراث فرهنگی، 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی، نیروی انتظامی و کنشگران عمومی مانند 
شهرداری در رأس ان. جی.اوها و کنشــگران بخش خصوصی مشخص 
باشد. الزم است تمام افراد برای شکل گرفتن تصویر جامع گردشگری در 
پازل گردشگری اصفهان بر اساس برنامه ریزی مشخصی به وظایف خود 
عمل کنند و با یکدیگر اتفاق نظر داشته باشند.وی گفت: اگر اجماعی در زمینه 
گردشگری تشکیل شود می توان به انجام فعالیت ها در راستا و تکمیل کننده 
یکدیگر امیدوار بود، زیــرا این موضوع در شــکل گیری تصویری جامع و 
مطلوب موثر است و گردشــگری اصفهان را به جایگاه شایسته می رساند؛ 
در دوره ششم شورای اسالمی شهر پیشنهاد شده است که مدیریت شهری 
به تشکیل نهادی مانند سازمان توســعه گردشگری اقدام کند و مهم ترین 
ماموریت این سازمان تجمیع و همگرا کردن تمام ظرفیت های پراکنده در 
حوزه گردشگری باشــد.مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه در گام اول، ظرفیت های پراکنده مدیریت شهری 
مورد توجه اســت، ادامه داد: مدیریت شــهری در بخش های مختلف به 
بحث گردشگری می پردازد و شــهرداری های پانزده گانه مناطق، ناژوان، 
خدمات شهری، زیباسازی، شهرسازی، روابط عمومی، روابط بین الملل و 
سازمان فرهنگی در این حوزه فعال هستند. اگر اقدامات تمام این بخش ها 
هماهنگ و همگرای مدیریتی واحد در حوزه گردشگری باشد و وظایف هر 
فرد اولویت بندی شود، قطعا برنامه های مهم و کارآمدی با همکاری دوسویه 
امکان پذیر خواهد شد، به طور یقین این سطح انرژی و هم افزایی می تواند 
تغییری در حوزه گردشگری اصفهان ایجاد کند.وی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر با معرفی دبیر میز اقتصاد و گردشگری یک گام در راه تاسیس این 
سازمان برداشته شده است، اضافه کرد: همگرا و هم راستا کردن بخش های 
متفاوت مدیریت شــهری مهم ترین نقش دبیر میز اقتصاد و گردشگری 
خواهد بود و امیدواریم با شکل گیری این سازمان تا دقیق تر و مشخص تر 
به این موضوع پرداخته شود، در بررسی تحلیلی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در 
بخش گردشگری فقدان کالن روایت و مجموعه همگرا مهم ترین معضل و 
چالش بوده است، بر اساس بررسی ها حدود هفت میلیارد تومان از بودجه 
۸۰۰ میلیارد تومانی ۱۴۰۱ به برنامه های محتوایی تخصیص یافته اســت.

روحانی تصریح کرد: اگر برنامه های محتوایی فرهنگی-هنری و رویدادی 
با اقدامات انجام شــده در حوزه عمرانی، ساماندهی، نورپردازی هم راستا 
نشــود و به هم پیوند نخورند، اتفاق مهم و موثری در حوزه گردشگری رخ 
نخواهد داد، اجرای برنامه ها از جمله اقدامات عمرانی، ساماندهی گذرها، 
معابر تاریخی-فرهنگی، بهســازی معابر و نورپردازی مناسب در صورتی 
تاثیر مثبت دارد و باعث جذب گردشگر می شود که در آن رویدادی متناسب 
تعریف شود، زیرا اگر این رویداد به درستی تعریف نشود، در عمل این اقدام 

پس از گذشت مدتی فراموش خواهد شد.

عضو شورای مشــورتی بانوان شهردار اصفهان  در 
خصوص روند تشکیل شورای مشــورتی بانوان، 
اظهار کرد: رویکرد تشــکیل این شورای مشورتی 
بر اســاس نیازهای بانوان در حوزه های مختلف 
سنجیده شده و با توجه به ریزبینی و جزئی نگری 
بانوان ایجاد طرح جدید و موثر مــورد توجه قرار 
گرفته است.مائده ســادات کاویانی اضافه کرد: با 
ایجاد طرح جدید در شورای مشورتی بانوان، افراد 
می تواننــد در این حوزه فعالیــت کنند، همچنین 
در شورای مشــورتی برنامه هایی برای بانوان ارائه 
می شود و مسائل و مشکالت آنها برای رفع نیازها 
و مشــکالت بررســی خواهد شــد.عضو شورای 
مشــورتی بانوان شــهردار اصفهان با بیــان اینکه 
فعالیت های این شــورای مشــورتی در راستای 
تحقق شعار »اصفهان شــهر زندگی« خواهد بود، 
تاکید کرد: بانوان رکن اصلی خانواده هستند، اگر 
در خانواده ای بانوی خانه شــادی و نشاط الزم را 
داشته و از تمام ابعاد انســان کاملی باشد؛ سایر 
اعضای خانواده نیز در مســیر رشــد و پیشرفت 
حرکت کرده و موفق خواهند بود.وی با اشــاره به 
نقش بانوان در ایجاد جامعه ســالم و پرنشــاط، 
تصریح کرد: می توان در جامعــه از ظرفیت بانوان 
در راستای ایجاد جامعه ای بانشاط و شهری سالم 
استفاده کرد.کاویانی با بیان اینکه در شورای دوره 

ششم مدل های جدیدی در شهر ارائه شده است، 
اظهار کرد: می توان منتظر اتفاقات خوبی در شهر 
بود، ضروری است بانوان و شهروندان خوش فکر 
و خالق که در بخش های متفاوت فعال هســتند، 
شــورای مشــورتی بانوان را از نظرات و ایده های 
خود محروم نکنند، سامانه ۱۳۷ در بخش بانوان 
راه اندازی شده است و شــهروندان می توانند در 
تماس با این شماره پیشنهادها و برنامه های خود 
را اعالم کنند.وی با بیان اینکه بانوان شهر می توانند 
با شــورای مشــورتی بانوان تماس برقرار کنند و 
طرح های مطلوبی را برای شهر ارائه دهند، تصریح 
کرد: طرح خالق بانوان شــهر در این شورا شنیده 
می شــود و اگر طرح ها و ایده های خالق قابلیت 
اجرا در شهر را داشته باشــد، قطعا مورد استفاده 
قرار می گیرد.عضو شورای مشورتی بانوان شهردار 
اصفهان در خصوص اهداف شورای مشورتی بانوان 

و برنامه های آینده، تاکید کرد: تدوین و پیشنهاد 
دادن سیاست هایی برای ارتقای ارزش و کرامت 
انسانی بانوان بر پایه موازین اسالم و ادبیات رهبر 
معظم انقالب اســالمی مهم ترین اهداف شورای 
مشورتی بانوان اســت، برای شناخت ویژگی های 
مثبت ادیان و اقوام متفاوتی که در شــهر اصفهان 
ساکن هستند، نیز برنامه هایی تدوین و پیشنهاد 
شده است.وی ادامه داد: سیاست گذاری های این 
شورا در راستای ریشه یابی، مقابله با مظاهر منحصر 
به فرهنگ های بیگانــه و انحراف های اخالقی در 
جامعه بانوان است، همچنین هماهنگی های الزم 
برای برنامه های پیشنهادی دستگاه های شهری 
از جمله شهرداری جهت تقویت هر چه بیشتر نهاد 
خانواده، ارزش و کرامت انسانی نیز مد نظر است.

کاویانی گفت: توانمندسازی بانوان در تمام ابعاد 
از حوزه های اصلی اســت که در شــروع فعالیت 
شــورای عالی مشــورتی بانوان مورد توجه بوده 
است، بحث نشاط شادی و تفریح خانواده ها و در 
رأس آن بانوان شــهر نیز مد نظر است، اگر تالش 
کنیم تا اتفاقات خوبی برای بانوان شهر رقم بخورد، 
به طور یقیــن خانواده های ســالم تری خواهیم 
داشت، همچنین به زودی در سطح شهر اصفهان 
رخدادهای جدیــدی برای نوجوانــان دختر رقم 

خواهد خورد.

عضو شورای مشورتی بانوان شهردار اصفهان:

بانوان شهر منتظر خبرهای خوب باشند
فرماندار اصفهان:

مدیران، اراضی بالتکلیف روستایی را تعیین تکلیف کنند
نشست هم اندیشی حوزه عمران روستایی شهرستان با حضور معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان 
در نشست هم اندیشی حوزه عمران روستایی شهرستان که با حضور شاملو معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور، خانی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و تعدادی از 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با بیان اینکه شهرستان های اصفهان، 
هرند، ورزنه، کوهپایه و جرقویه در شرایط عادی جزو شهرستان های برخوردار نبوده اند، اظهار داشت: 
روستاهای این ۵ شهرستان به خصوص روستاهای بخش مرکزی اصفهان در شرایط عادی برخوردار 
نبوده اند و در حال حاضر خشکسالی های اخیر نیز مزید علت شده است و اهالی این روستاها که 
اغلب کشاورز هستند به واسطه عدم کشاورزی بیکار شــده و درآمدی ندارند، از این رو زمانی یک 

روستا فعال است که اقتصاد آن پویا و فعال باشد.
فرماندار اصفهان افزود: کاربری خدماتی و بازنگری طرح هادی در روستاها، ازجمله مواردی است 
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.احمدی با اشــاره به اختالف بین دستگاه ها بر سر تعیین تکلیف 
اراضی بالتکلیف، تصریح کرد: در برخی روستاهای شهرستان اراضی با کاربری مشخص وجود دارد 
که دستگاه های متولی آنها به دلیل نبود بودجه کافی و برخی موانع قانونی نسبت به تعیین تکلیف 
این اراضی اقدام نمی کنند که باید تدابیر الزم در خصوص تعیین تکلیف آنها اتخاذ شود.وی با تاکید 
بر لزوم بازآفرینی و اصالح بافت فرســوده در روستاها، گفت: تسریع در اصالح بافت های فرسوده 
در روســتاها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه اگر اقداماتی هم در این خصوص انجام شــده، 
کاربردی نبوده است.فرماندار اصفهان با بیان اینکه خدمات ایمنی و برخورد با تخلفات ساختمانی 
در روستاها با مشکالت عدیده ای مواجه است،عنوان کرد: تجمیع ارائه خدمات و برخورد با تخلفات 
ساختمانی در روستاها ساز و کار دقیق و درســتی ندارد و در این راستا با مشکالت بسیاری مواجه 
هستیم که باید تدابیر الزم جهت رفع موانع موجود اتخاذ  شود.گفتنی است؛ محمدرضا شاملو معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشــور در این نشست، با بیان اینکه بحمد ا… امروز 
نیازهای اولیه روستاهای ما مرتفع شده است، اظهار داشت: با وجود رفع نیازهای اولیه روستاها اما 
 هنوز فاصله روستاها تا مناطق شهری بسیار است که با همدلی و همراهی جمعی مردم و مسئولین 

می توان بسیاری از این مشکالت را مرتفع ساخت.
وی افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی افتخار می کند که در روستاها خدمتگزار مردم باشد و از هیچ 

کوششی در این راستا دریغ نخواهد کرد.
 

آغاز مرحله دوم مسابقات سراسری »بصائر« ویژه نابینایان
مدیرعامل بنیاد فرهنگیـ  قرآنی روشــندالن اصفهــان ، بیان کرد: دومین دوره مســابقات قرآن 
بصائر ویژه افراد نابینا و کم بینا در سطح کشــور در حال برگزاری است. مرحله مقدماتی با همکاری 
دستگاه ها و نهادهای مربوطه و کارشناسان و هیئت داوران و نیروهای اجرایی موسسه فرهنگیـ  
قرآنی روشندالن از دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی آغاز شد.سید مرتضی نیکزاد،  ادامه داد: مرحله 
دوم از  روزشنبه به مدت دو روز و در آســتانه ۲۷ رجب نیز فینال برگزار می شود. مراسم اختتامیه و 
اعالم نفرات برتر به صورت مجازی دوشنبه، ۲۶ رجب مصادف با نهم اسفندماه شب مبعث حضرت 
نبی اکرم)ص( اجرا خواهد شد.نیکزاد بیان کرد: این دوره در ســه گروه سنی برای بانوان و آقایان 
نابینا برگزار می شود که رشته قرائت تحقیق ویژه آقایان، رشته قرائت ترتیل ویژه بانوان و رشته های 
هفت گانه حفظ )حفظ ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حفظ کل( در حال برگزاری است.وی با بیان اینکه ۳۰۰ 
نفر از کل کشور شرکت کرده اند، اظهار کرد: قبل از اجرای مرحله مقدماتی، آزمون سطح بندی برگزار 
شد تا در آینده برای این افراد بتوانیم طرح های مختلف آموزشی با توجه به سطح مهارت قرآنی شان 

تدوین کنیم.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

رییس کمیسیون های ماده ۱۰۰ 
شهرداری اصفهان:

شهرداری حق شکایت از آرای 
کمیسیون ماده صد را ندارد

رییس کمیســیون های ماده ۱۰۰ شــهرداری 
اصفهان گفت: در صورت دریافت دستور توقف 
از دیــوان عدالت اداری، شــهرداری نباید رای 
کمیســیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند و باید تا زمان 
صدور رای دیوان عدالــت اداری منتظر بماند.
غالمعلی فیض الهی تصریح کرد: اگر مالک برای 
دریافت دســتور توقف اقدام نکند، شهرداری 
پس از ابالغ و اخطار می تواند رای کمیســیون 
ماده ۱۰۰ را اجرا کند.مدیر کمیسیون های ماده 
۱۰۰ شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه با توجه 
به رای هیئت عمــوم دیوان عدالــت اداری و 
ماده ۱۱ قانون دیوان، شــهروندان می توانند به 
دیوان عدالت اداری مراجعــه و با ارائه دالیل و 
مستندات کافی شــکایت خود را تنظیم کنند، 
افزود: دیوان عدالت اداری بــا در نظر گرفتن 
قانون و استعالم از شــهرداری به این موضوع 
رســیدگی می کند.وی تصریح کرد: با توجه به 
قانون دیوان عدالت اداری، شهرداری ها و مراکز 
اداری اجازه شــکایت در دیوان عدالت اداری 
را ندارند، اما با توجه به مــاده ۴۰ این قانون در 
صورت لزوم، شهرداری می تواند از صدور دستور 
توقف شــکایت کند که دیــوان عدالت اداری 
می تواند دستور توقف صادر شــده را وتو کند.

فیض الهی گفت: بر اســاس مــاده ۶۵ قانون 
دیوان عدالت اداری، شهرداری می تواند فقط 
به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها اعتراض 
کند، اما حق شکایت ندارد.وی خاطرنشان کرد: 
جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون محدوده 
مشخصی دارد و بر اســاس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ 
که مربوط به تخلفات مسکونی است، ضریب 
یک دوم تا سه برابر ارزش معامالتی ساختمان 
است.مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: تبصــره ۳ برای 
تخلفات تجاری ضریب دو تا چهار برابر ارزش 
معامالتی ســاختمان و تبصره چهار که مربوط 
به ساختمان های بدون پروانه است، یک دهم 
ارزش معامالت ساختمانی یا یک پنجم ارزش 

سرقفلی برای واحد تجاری است.

دیدار ارشد نظامی آجا در 
استان اصفهان از پدر شهید 

»قدرت ا... شیخی«
امیر ســرتیپ دوم محســن آذرافروز، 
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان  
به دیدار پدر شهید »قدرت ا... شیخی« 
رفت.شــهید »قدرت ا... شیخی« یکم 
فروردین ۱۳۳۸، در روســتای قارنه از 
توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان 
گشود. او  به عنوان سرباز ارتش در جبهه 
حضور یافت که چهارم اسفند ۱۳۶۲ بر اثر 

اصابت ترکش خمپاره به پا شهید شد. 

وز عکس ر
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لنگرود از شهرهای زیبا و سرســبز گردشگری استان گیالن 
محســوب می شــود. دیدنی های لنگرود بســیار است و 
گردشــگران را به ســمت خود می خواند و با تور گیالن یا تور 
گیالن گردی، می توانید از آن ها بازدید کنید. این شهر زیبای 

شمالی در طول تاریخ حوادث مهمی را به خود دیده است. 
در زمان نادرشاه این شــهر به عنوان پایگاه دریایی و کارخانه 
کشتی سازی انتخاب شد. در عهد قاجار نیز لنگرود از مناطق 
مهم ایران به حساب می آمد. در کنار حوادث تاریخی، نگاهی 
هم به زیبایی های طبیعی این شهر باید داشت. لنگرود روی 
جلگه ای سرسبز و در نزدیکی دریای خزر قرار دارد. این شهر در 
جوار دریا و جنگل واقع شده و همین امر جاذبه های طبیعی 

و بکری برای آن پدید آورده است. 
نام لنگرود از دو بخش »لنگر« و »رود« تشکیل شده که لنگر 
به معنی وقار، سکون و آرامش است، همان گونه که کشتی 
لنگر انداخته آرامــش می یابد و معنی رود ســکون یافته و 
باوقار می دهد. با ما همراه باشید تا با دیدنی های این شهر 

آرام بیشتر آشنا شوید.
تــاالب کیاکالیه:  تــاالب کیاکالیــه یکــی از غنی ترین 
تاالب های اســتان و از جاهای دیدنی گیالن است، چراکه 
گونه های حیاتی آن تنوع بسیاری دارد. این تاالب در گذشته 

وسعت زیادی داشته است، اما به علت تبدیل شدن به جایگاه 
دفن زباله این روزهــا کمتر از 100 هکتار مســاحت دارد. در 
گذشته در فصل زمســتان پرندگان مهاجر بسیاری به این 
تاالب پرواز می کردند. پروژه های فعلی شهرداری همچون 
ایجاد کمربندی، احداث پیست موتور سواری و ... حیات این 

تاالب را با خطر روبه رو کرده است.
تاالب چاف:  منطقه شکار ممنوع تاالب چاف در نزدیکی 
شمال شرقی لنگرود واقع شده است. این تاالب با وسعت 
حدود 800 هکتار در ارتفاع منفی 25 متری از سطح دریا قرار 

دارد.
لیال کوه:  لیال کوه از مناطق ییالقی و گردشگری سبز خطه 
شمال ایران است. لیالکوه در جنوب غرب لنگرود واقع شده  
که به دلیل داشتن قلیان سراهای بسیار، به قطب قلیان سرای 
اســتان گیالن شــهرت دارد که معروف ترین آن قهوه خانه 
دیشلمه است. این منطقه که در میان ارتفاعات و جنگل قرار 
دارد، یکــی از منطقه های جذاب برای طبیعت  دوســتان به 

شمار می رود.
عطا کوه:  قله عطا کوه با ارتفاع حدود 700 متر از سطح دریا 
به لنگرود و الهیجان مشــرف اســت. روی قلــه عطاکوه 
دکل های مخابراتی رادیو، تلویزیون و مخابرات قرار دارد که به 

همین علت اهالی منطقه به این قله، »دکل« می گویند. برای 
دسترسی به این قله باید از میان باغ ها و جنگل گذر کرد.

بام کومله:  قله نگین سبز یا بام کومله از مناطق بکر و کمتر 
شناخته شده لنگرود است که در میان ارتفاعات سرسبز آن 
واقع شده است. دریاچه یا استخر طبیعی کومله نیز در این 
ارتفاعات از 3 آبگیر مجزا تشکیل شده است. بزرگ ترین این 
آبگیر حدود 400 متر عرض و یک کیلومتر طول دارد. در اطراف 
این دریاچه امکانات تفریحی و رفاهی همچون قایق سواری 
و رستوران برای گردشگران فراهم شده، این دریاچه زیستگاه 

پرندگان مهاجر  نیز  هست.
روستاهای ییالقی لنگرود: روستاهای پرشکوه، بلوردکان، 
دیوشل، آبچالکی، تپه، لیسه رود، چاف، خالکیاسر، سالکویه، 
سیاه منسه، سلوش، فتیده، کوشالشاه، گالشکالم، گل سفید 
و پنو از مناطق سرسبز و گردشگری لنگرود به شمار می روند. 
مردم این روستاها عمدتا به کار در شــالیزارها و برداشت از 
باغ ها و مرکبات مشغول هستند. جاذبه های سرسبز و جذابی 
همچون مرداب، ارتفاعات کوهپایه ای و جنگل در این روستاها 
وجود دارد که طبیعت دوستان بسیاری به این مناطق سفر 
می کنند. برخی از این روستاها مشاهیر و شهدای بزرگی را به 

جامعه تقدیم کرده اند.

آشپزی

کوکو  رشتی
مواد الزم: سینه مرغ  یک عدد، تخم مرغ 2 عدد، جعفری و 

و پیازچه دو قاشق غذا خوری، سیر 2 حبه، پیاز دو عدد متوسط، سیب 
زمینی دو عدد، آرد سوخاری یک قاشق غذا خوری، ادویه  و روغن به میزان الزم

طرز تهیه: برای تهیه این کوکو ابتدا باید سیب زمینی ها را بجوشانید و بعد از این که 
آب پز شدند آن ها را با سمت تیغه متوسط ، رنده کنید. بعد از این کار باید مرغ ها را نیز 

خوب بپزید. می توانید در حین این که مرغ ها آب پز می شوند برای این که طعم بد آن ها 
گرفته شود مقداری زردچوبه و چند عدد هویج به آن اضافه کنید.بعد از این که مرغ ها نیز آب پز 

شدند آن ها را نیز باید با همان قسمتی از رنده که سیب زمینی ها را رنده کرده بودید رنده کنید. بعد 
از این که کار مرغ ها تمام شد می توانید سیرها و پیازها را نیز رنده کنید و به مواد اضافه کنید.

باید پیازچه ها و جعفری ها را خرد کنید و به اندازه دو قاشق به مواد اضافه کنید و تخم مرغ و 
ادویه و آرد سوخاری را نیز به مواد بیفزایید. بعد از این که همه مواد را با یکدیگر ترکیب کردید 

بهتر است به مدت چند دقیقه ورز دهید تا خوب با یکدیگر مخلوط شوند و در صورتی که 
وقت بیشتری داشتید می توانید مواد را به مدت  یک ساعت در یخچال بگذارید.
بعد از این که مواد  کوکو کمی چسبناک شد می توانید به راحتی آنها را در قالب 

بریزید و با استفاده از مقدار مناسبی از روغن سرخ کنید. اگر دوست 
دارید کوکوهای شما شبیه به کتلت شوند باید ابتدا آن ها را در آرد 

سوخاری بغلتانید و بعد درون روغن سرخ کنید.

با جاهای دیدنی لنگرود آشنا شوید

پخش فصل سوم »عصر جدید« از نیمه شعبان اولین تصاویر از فیلم »الویس« منتشر شد
قائم مقام شبکه سه گفت: سری جدید برنامه عصر جدید از عید نیمه 
شعبان مصادف با 27 اسفندماه سال جاری تا عید غدیر سال 1401 
روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.به گفته مهدی بلوکات، اجرای سری 
جدید برنامه عصر جدید مانند گذشته بر عهده احسان علیخانی 
خواهد بود و هم اکنون مراحل راستی آزمایی شرکت کنندگان و پیش 
تولید برنامه در حال انجام است.احتمال تغییر ترکیب داوران وجود دارد که 
ان شاءا... اعالم خواهد شد.

به گزارش ورایتی، اولین تصاویر و همینطور تیزر فیلم زندگینامه ای 
»الویس« به کارگردانی باز لورمن با بازی آستین باتلر، بازیگر فیلم 
لویس پرسلی سلطان  لیوود« در نقش ا »روزی روزگاری در ها
راک اند رول روز پنجشنبه 17 فوریه منتشر شد و از نکات جالب 
آن شباهت عجیب بازیگر نقش اصلی به الویس واقعی بود.در تیزر 
منتشر شده از سوی کمپانی برادران وارنر عنوان فیلم نیز »الویس« اعالم 
شده است.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه حضور مستمر در بخش های 
مختلف خط تولید شرکت، 2۹ بهمن ماه با حضور در بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت، با تالشگران این مدیریت دیدار و گفت وگو کرد.ایرج رخصتی 
در این دیدار، اهمیت بخش کک سازی را در روند تولید شرکت یادآور شد و گفت: 
افزایش تولید کک و کاهش مصرف آن در افزایش سودآوری و تولید اقتصادی تر 

شرکت نقشی اساســی دارد. رخصتی ضمن قدردانی از همت تالشگران بخش 
کک ســازی که موجب افزایش تولید کک خشــک در ده ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل شده اســت، افزود: اقدامات زیست محیطی 
صورت گرفته در باتری های کک سازی موجب تحول این بخش شده و امیدوارم 

روند افزایش تولید تا پایان سال رکورد جدیدی در تولید شرکت را رقم بزند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: 
امروزه کاری که خیرین در عرصه راه ســازی و نگهداری راه انجام می دهند 
عملی مقدس و خدمتی بی نظیر اســت چرا که در راستای خدمت و یاری 
به مردم گام بر می دارنــد و مطمئنا خداوند اجر و پــاداش عظیمی به آنان 
عطا می کند. بهزاد شاهســوندی  با اشــاره به کمبود اعتبارات و عدم امکان 
ســاماندهی بخش اعظمی از راه ها به دلیل نبود اعتبار الزم، اذعان داشت: 
برای اینکه زمان از دست نرود و بهره برداری از راه ها تسریع شود می بایست 
از كمك های مردمی و خیرین راهساز كه می خواهند در این راه خداپسندانه 

مشاركت داشته باشند، استفاده كنیم.  
 معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه از خیران راهساز برای ســاخت پروژه های راه ســازی در این استان 
استقبال می کنیم، گفت: هم اکنون با مشارکت خیر راهساز و به کارفرمایی 
خیریه امام رضا)ع( محور دهق- علویجه- اذان به طول 40 کیلومتر تا مرحله 

قشر اساس و ابنیه فنی به اتمام رسیده و آماده اجرای قشر آسفالت است.     
وی بیان داشت: اعتبارات این محور می بایســت از محل اعتبارات استانی 
و ملی تامین می شــد ولی به علت کمبود اعتبارات ایــن پروژه اولین پروژه 

راه سازی است که توسط خیرین تامین اعتبار شد.   
 شاهسوندی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در سال 13۹6 با هدف کاهش 
مســیر محور دهق به سمت تهران آغاز شده اســت و با توجه به اقدامات به 
عمل آمده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پیش بینی می شود در سال 1401 

به بهره برداری برسد.    
  وی با بیان اینکه تا کنون مبلغ ۹5 میلیارد ریال توســط خیر راهســاز برای 
احداث این پروژه هزینه شده است، گفت: با احداث کامل این محور بخشی 
از بار ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری به نجف آباد – دهق – علویجه – 
میمه – تهران که دارای رفت و آمد شــبانه روزی حجم زیادی از خودروهای 

سبک و سنگین است، روان تر می شود.  

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان روز شــنبه از پایان عملیات 
اصالح خط انتقال فاضالب بخشــی از نواحی غرب به شــرق این کالن شهر به 
طول 6 کیلومتر خبر داد.مهرداد خورسندی اظهارداشت: این خط انتقال از سه راه 
نظر واقع در غرب اصفهان آغاز و سپس در مسیر شرق به خیابان های نظر غربی 
و شــرقی، میر، میدان فیض و آبشــار اول و دوم منتهی می شود. سخنگوی 
شرکت آب و فاضالب اصفهان با اشــاره به فرسودگی آن به دلیل قدمت باالی 
خطوط، اضافه کرد: بخشــی از عملیات  اصالح خط انتقــال فاضالب غرب به 
شرق در خیابان نظر غربی از ســال 83 آغازشــده بود؛ اما بخش اعظم آن از 
سال ۹7 تا به امروز به انجام رسید.به گفته وی؛ برای تامین اعتبار اجرای پروژه 
از محل فاینانس )سرمایه گذاری خارجی( با کشــور چین اجرا شد که اولین 
سرمایه گذاری خارجی در بخش بازسازی شبکه های فاضالب در کشور به شمار 
می رود. خورســندی بابیان اینکه احداث حوضچه انتقال و مبادله )سوییچ( 
فاضالب در محل میدان فیض بخش دیگری از پروژه بود، گفت: این امر به دلیل 
تعویض کلی خط انتقال انجام شد و ابعاد آن 4.5 در 3.5 متر در عمق 6.5 متری 
زمین است. وی خاطرنشان کرد: قطر خطوط انتقال در حدفاصل چهاراه نظر، 
خیابان میر، میدان فیض، خیابان آبشار اول و خیابان آبشار دوم 1400 و 1600 

میلی متر در نظر گرفته شد.سخنگوی شــرکت آبفای اصفهان با تاکید بر اینکه 
اجرای این پروژه نقش اساسی در انتقال فاضالب و بهبود رفاهی ساکنان منطقه 
دارد، تصریح کرد: اصالح دیگر خطوط فاضالب استان نیز در دستور کار قرارگرفته 
است.شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون و 180 هزار مشترک را 
زیرپوشش دارد که افزون بر 2 میلیون نفر در کالن شهر اصفهان ساکن هستند.

 ناحیه فوالد سازی فوالد مبارکه در بهمن ماه جاری توانست در زمینه انتقال 
تختال از انبارهای بیرونی به نوردگرم به رکوردی جدید دســت یابد. رییس 
آماده سازی تختال ناحیه فوالدســازی فوالد مبارکه گفت: در ادامه عملکرد 
ناحیه فوالدسازی پس از تولید انبوه تختال با ضخامت 300 میلی متر، واحد 
آماده ســازی تختال رکورد جدید انتقال تختال از انبارهــای بیرونی به نورد 
گرم را در ایام دهه فجر به نــام خود ثبت کرد.محســن احمدی اعالم کرد: 
واحد آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی با ثبت رکوردهای دیگر در زمینه 
حمل تختال به ناحیه نورد گرم بــه تعداد 425 عدد تختال و تناژ 8300 تن و 
437 عدد تختال به تناژ 7120 تن در بهمن 1400 را در سال »تولید، پشتیبانی 

و مانع زدایی« به نام خود ثبت کردند. وی بــا اعالم این خبر افزود: در ادامه 
عملکرد موفقیت آمیز ناحیه فوالدسازی پس از تولید انبوه تختال با ضخامت 
300 میلی متر در دی ماه، واحد آماده سازی تختال رکورد جدید انتقال تختال 
از انبارهای بیرونی به نورد گرم را در ایام مبارک دهه فجر به نام خود ثبت کرد.

احمدی ضمن اشاره به حمایت های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
و واحد آماده ســازی تختال، اصالح فرآیندهای موجــود را از عوامل اصلی 
این موفقیت برشــمرد و ابراز امیدواری کرد بــا برنامه ریزی صورت گرفته و 
واحدهای پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه، عملکرد مطلوبی  تا پایان سال 

1400 در زمینه حمل اسلب ثبت شود.

رییس بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه 5 ســیما گزارشــی از راه اندازی تجهیزات پیشرفته جدید 
بیمارســتان شــهید مطهری و همچنین برنامه این بیمارستان جهت راه 
اندازی بخش های جدید در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن 

اصفهان ارائه داد. 
علیرضا آجدانی در پاسخ به سوالی در خصوص خدمات این بیمارستان 
در مقابله با بیماری کرونا گفت : این بیمارســتان در موج اخیر شیوع این 
بیماری، همچون موج های قبلــی، به مردم منطقــه و مراجعه کنندگان 
خدمات ارائه می دهد و هم اکنون دو بخش خود را به این امر اختصاص 
داده که در حال حاضــر 15 بیمار کرونایی در این مرکز درمانی بســتری 
هســتند.  وی در خصوص تجهیزات پیشــرفته جدید بیمارستان شهید 
مطهری ذوب آهن گفت : این تجهیزات با مشارکت بخش خصوصی نصب 
و راه اندازی شده اســت. یکی از مهم ترین تجهیزات جدید، MRI است 
که از جمله کم عارضه ترین و دقیق ترین تجهیزات تشخیصی است و در 

این تکنیک بسیاری ضایعات بافتی و تومورها قابل تشخیص هستند. 
آجدانی گفت: دیگر تجهیز جدید بیمارستان ، دستگاه سی تی اسکن 16 
اسالیس است که توانمندی زیادی در نمونه گیری مکرر دارد و از جمله در 
تشخیص سرطان احتمالی داخلی، بررسی بیماری های ریوی و بسیاری 

موارد دیگر کاربرد دارد. 
رییــس بیمارســتان شــهید مطهــری از نصــب دســتگاه پیشــرفته 
دانسیتومتری)ســنجش تراکم اســتخوان( نیز خبــر داد و گفت: این 

تجهیزات برای تشخیص به هنگام است که به روند درمان کمک شایانی 
می کند.

وی افزود: دســتگاه پیشــرفته ســنگ شــکن نیز در این مرکز درمانی 
نصب شــده که توانایی های ویژه ای دارد از جمله اینکه نیاز به بیهوشی و 
بستری ندارد، کم هزینه است و عوارض کمتری دارد و قابلیت شکستن 

سنگ های حالب کلیه را نیز دارد.  
آجدانــی از راه اندازی دســتگاه ماموگرافی دیجیتال جهت تشــخیص 
سرطان پستان خبر داد و ادامه داد: ماموگرافی دیجیتال یک دوم روش 

آنالوگ اشعه دارد و 46 برابر دقیق تر است.
رییس بیمارستان شهید مطهری اظهار داشت: این دستگاه ها راه اندازی 
شده اند و با تکمیل مسائل مربوط به بیمه، امیدواریم 200 هزار نفر اعضای 
خانواده های شاغلین و بازنشستگان ذوب آهن و همچنین مردم منطقه 
با کمترین هزینه از نیمه دوم اســفند ماه بتوانند از این خدمات استفاده 

کنند. 
وی گفت: با توجه به این خدمات جدید و پیشــرفته ، نه تنها بســیاری 
مراجعات مردم منطقه به سایر شهرها کاهش می یابد بلکه احتماال شاهد 

مراجعه بسیاری از شهرهای اطراف خواهیم بود.
آجدانی همچنین  از راه اندازی بخش های جدیدی در بیمارستان شهید 
مطهری همچون بخش آی سی یو و دیالیز طی سه ماهه اول سال آینده 
خبر داد و گفت: خبرهای خوب دیگری نیــز از خدمات جدید این مرکز 

درمانی در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

از بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید  به عمل آمد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
احداث ۴۰ کیلومتر از راه های استان اصفهان با مشارکت خیرین

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان:
عملیات اصالح خط انتقال فاضالب غرب به شرق شهر اصفهان پایان یافت

ثبت رکورد جدید روزانه انتقال تختال در فوالد مبارکه

در راستای مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان صورت گرفت؛
راه اندازی تجهیزات پیشرفته جدید بیمارستان شهید مطهری 
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