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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

وضعیت بالتکلیف مردم و معیشتی که می گویند به مذاکرات گره نخورده است؛

مردم طال »هم« نخرند!

مدیر عامل فوالد مبارکه:

هیچ گاه روند تولید و 
 توسعه را به تحریم ها 

گره نزدیم

معاون شهردار اصفهان:

عیدی کارکنان شهرداری 
 به موقع پرداخت

 خواهد شد

حضور فعال مادر صنعت 
فوالد ایران در نمایشگاه 

تاجیکستان

از سرگیری اعزام کاروان های راهیان نور 
پس از دو سال وقفه؛

نوروز شهدایی در انتظار 
دانشجویان اصفهانی

شهردار اصفهان خبر داد:

تکمیل پروژه 
مرکز همایش ها 
تا پایان خرداد 

1401

 مروری بر 12 سال حضور تیم گیتی پسند در رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

از ظهور یک تیم مدعی تا آقایی در آسیا 

در نخستین نشست هم اندیشی رؤسای نظام مهندسی استان مطرح شد:

هویت اصفهان در معرض آسیب  قرار گرفته است
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توزیع هوشمند میوه شب عید 
در اصفهان

نصب 2 ایستگاه سنجش کیفیت هوا 
دراصفهان

فروشندگان مشغول گران فروشی اند!
 قیمت ها در بازار لوازم خانگی با سیاست های دستوری و هشداری بی اثر، 
همچنان باال می رود

 آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره

 2000050246000002 مورخ 1400/12/11

عباسعلی ابراهیمی- شهردار نیک آباد  م الف:1286882

شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 7 منضم به نامه شــماره 88 مورخ 1400/09/02 شورای اسالمی شهر و ارزیابی قیمت کارشناس 
رسمی دادگستری ، نسبت به فروش تعدادی از پالک های مسکونی شهرک غدیر تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده ) شماره سیستمی ( 2000050246000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

) تاریخ انتشــار : 1400/12/12 و 1400/12/19 ( – ) مهلت دریافت اسناد مزایده : 1401/01/08 تا ســاعت 14:30( – ) تاریخ بازدید 1401/01/08 ( – ) مهلت ارسال 
پیشنهاد: 1401/01/08 تا ساعت 14:30 ( – ) تاریخ بازگشایی : 1401/01/09 و تاریخ اعالم به برنده 1401/01/16 (

آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول

حامد اخگر- شهردار ورزنه م الف:1286982

شهرداری ورزنه به استناد صورتجلسه شماره 24 مورخ 1400/11/14 شورای اسالمی شهر ورزنه و تاییدیه شماره 
3473 مورخ 1400/11/20 هیات تطبیق فرمانداری شهرستان ورزنه در نظر دارد نسبت به فروش پالک مسکونی 
شماره ده )10( واقع در خیابان شهید اصغر قطبی جنب پارک محله ای چاپاکر  به متراژ 174،3 مترمربع، جهت 
تکمیل روشنایی بلوار شهید سردار سلیمانی از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اوراق مزایده و همچنین بازدید از پالک های مذکور در ساعات اداری 
به واحد شهرسازی شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
تلفن: 46482221

varzaneh.ir :تارنما

نوبت اول

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

2.کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .
3.عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 1456-021 – دفترخانه اسناد رسمی 03132653310-380
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .

نایب رییس اتحادیه طالوجواهر تهران گفت: در روزهایی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است، پیشنهاد می شود مردم از خرید طال بپرهیزند و به نوعی معامالت خود را در بازار 
طال مدیریت کنند تا سرمایه های آنان دچار ریسک نشود. 
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خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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هشدار »مدودف« به فرانسه: 

مراقب حرف زدن تان باشید
وزیر دارایی فرانسه ضمن محکوم کردن دوباره اقدامات روسیه در اوکراین اعالم کرد که اتحادیه اروپا 
یک جنگ اقتصادی و مالی همه جانبه علیه روسیه به راه خواهد انداخت. وی همچنین به روسیه درباره 
فروپاشی اقتصاد این کشور در نتیجه این »جنگ اقتصادی« هشدار داد.اظهارات این مقام فرانسوی 
با واکنش دیمیتری مدودف، نایب شورای امنیت فدراسیون روسیه مواجه شد. وی که سابقه ریاست 
جمهوری و نخست وزیری روسیه را هم دارد، در پیامی توئیتری به مقام های پاریس گفت: »مراقب 
حرف زدن تان باشید«.مدودف در توئیتر به زبان انگلیس نوشت: »امروز برخی از وزیران فرانسه گفته اند 
که به روسیه اعالم جنگ اقتصادی کرده اند. آقایان مواظب حرف زدن تان باشید و فراموش نکنید که در 

تاریخ بشر، جنگ های اقتصادی اغلب به جنگ های واقعی تبدیل می شوند«.
 

رییس جمهور اوکراین: 

آماده مذاکره با »پوتین« هستم
رییس جمهوری اوکراین در مصاحبه ای مشترک با رویترز و »سی.ان.ان« گفت، مذاکرات بین روسیه 
و کی یف اتالف وقت است.»ولودیمیر زلنسکی« در این مصاحبه مشترک از یک ساختمان در مکانی 
نامشخص در کی یف گفت: شما اول از همه باید صحبت کنید. همه باید درگیری را متوقف کنند و به 
نقطه ای که پنج شش روز پیش از آنجا درگیری ها آغاز شد، برگردند. توقف بمباران مردم مهم است 
و ما بعد از آن می توانیم به سمت جلو حرکت کنیم و پای میز مذاکره بنشینیم.مقام های اوکراینی و 
روسی روز دوشنبه در مرز بین اوکراین و بالروس پشت میز مذاکره قرار گرفتند. اوکراین به دنبال آتش 
بس سریع است، درحالی که روسیه به دنبال»وضعیت بی طرفی« اوکراین می گردد. هنوز مشخص 
نیست که آیا دو کشور بار دیگر و در ادامه گفت وگوها پای میز مذاکره می آیند یا خیر.میخائیل پودولیاک، 
مشاور زلنسکی نیز  در توئیتی نوشت: مذاکرات دشوار است و بدون هیچ اولتیماتوم اجباری. متاسفانه، 
روسیه هنوز به روند مخربی که آغازش کرده، ادامه می دهد.زلنسکی نیز در ادامه صحبت هایش گفت: 

تا اینجا به نتیجه ای که دوست داریم، نرسیده ایم. 
 

هیئت آمریکایی وارد تایوان شد
هیئتی از مقامات امنیتی و دفاعی ارشد سابق آمریکا که از سوی رییس جمهور این کشور اعزام شده 
بود، وارد تایپه شد؛ سفری که از سوی چین محکوم شده و در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین صورت 
گرفته است.به نقل از خبرگزاری رویترز، ســفر این هیئت به رهبری مایک میلی، رییس سابق ستاد 
مشترک ارتش آمریکا در زمانی صورت می گیرد که تایوان سطح هشدار خود را افزایش داده است چرا که 
می ترسد چین از تشویش و تمرکز غرب به اوکراین برای حمله به این جزیره استفاده کند.چین تایوان را 
بخشی از قلمرو خود می داند و متعهد شده تا این جزیره را حتی با اعمال زور تحت کنترل خود درآورد.

 

طالبان، مراجعه یک زن تنها به ادارات را ممنوع کرد!
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان به تمامی وزارتخانه ها و ادارات مستقل در 
حکومت سرپرست این گروه دستور داد که پس از این مراجعین زن بدون محرم را نپذیرند.در مکتوب 
شماره ۲۹ این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ بهمن به اداره امور حکومت سرپرست طالبان فرستاده شده آمده 
است که تمامی کارمندان زن باید حجاب شرعی و اسالمی را رعایت کنند.در این مکتوب آمده است که 
دفاتر مردان و زنان باید جدا باشند و کارمندان مرد نیز خود را با سنت نبوی عیار کنند.طبق این مکتوب، 
نماز کارمندان ادارات دولتی و وزارتخانه ها به جماعت ادا خواهد شــد. وزارت امر به معروف و نهی از 

منکر طالبان در این مکتوب یک هیئت چهار نفره را برای بررسی اجرای این دستور تعیین کرده است.

نوهرهبرسابقشوروی:درذهن»والدیمیرپوتین«چهمیگذرد؟

رویای احیای امپراتوری
»نینا خروشــچوف«، نوه »نیکیتا خروشــچوف« رهبر ســابق اتحاد 
جماهیر شوروی و استاد دانشــگاه نیویورک در مقاله ای برای پایگاه 
خبری »پراجکت سیندیکیت«، ضمن اشاره به حمله اخیر روسیه به 
اوکراین و نقش برجسته و محوری »والدیمیر پوتین« رییس جمهور 
این کشور، به طور خاص سعی کرده دالیل و زمینه های انجام این اقدام 
از سوی پوتین را مورد واکاوی قرار هد. در واقع، نینا خروشچوف سعی 
داشته به این پرســش و بسیاری از پرســش های مرتبط، با توجه به 
گزینه های احتمالی که در ذهن والدیمیر پوتین است و وی نمود های 
آن ها را در رویه های خود، پیش و پس از حمله به اوکراین نشان داده، 

پاسخ دهد.
نینا خروشچوف در پراجکت ســیندیکیت می نویسد: »تصمیم اخیر 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روســیه مبنی بر صدور دســتور 
حمله همه جانبه به اوکراین، هرگونه منطق سیاســی را حتی از چشم 
انداز خاص حکمروایی شــخص پوتین، به چالش می کشــد. پوتین 
عمال با این اقدام خود، به جرگه آن دسته از رهبران سیاسی در جهان 
پیوست که دست به اقدامات غیرمنطقی در ســطح گسترده زده اند. 
در این رابطه به طور خاص می توان به»جوزف اســتالین« رهبر سابق 
اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد که معتقد بود »برای تداوم بخشیدن 
به قدرتش، باید به طور مدام به آن گسترش بخشد«. این منطق عمال 
اســتالین را رهنمون به انجام جنایت هایی مخــوف حتی علیه مردم 
خود کرد که از جمله آن ها می توان به راه انداختن قحطی گســترده ای 
اشاره کرد که در نوع خود میلیون ها اوکراینی را از فرط گرسنگی شدید 

تا سرحد مرگ برد.
به گزارش فرارو، »مائــو زدونگ« رهبر انقالب کمونیســتی چین نیز 
اظهار نظر معروفی راجع به مفهوم قدرت دارد. وی می گوید که »قدرت 
از دهانــه تفنگ بیرون می آیــد«. رویکردی که در نوع خــود منجر به 
دسترسی چین به سالح های اتمی شد. مائو از پدربزرگ من »نیکیتا 
خروشــچوف« رهبر ســابق اتحاد جاهیر شــوروی درخواست کرد تا 
تســلیحات اتمی را در اختیار چین قرار دهد. وی ســعی داشت تا از 
این طریق، دشمنان داخلی و خارجی خود را تا جای ممکن بترساند.

در این راســتا باید توجه داشــت که فقط اتخاذ یک طرز فکر مشابه با 
پوتین اســت که می تواند اقدامات وی در چهارچوب جنگ اوکراین را 
توضیح دهد. پوتین می گوید که می خواهــد اوکراین را از لوث وجود 
نازی های پاک کند. با این حال برخی ناظــران و تحلیلگران این ادعا 
را بی معنــا می پندارند. البته که دلیل اصلی آن هــا در این زمینه فقط 
این نیست که»والدیمیر زیلنسکی« رییس جمهور اوکراین، خود یک 

یهودی است )و اساســا نازی ها مخالف با یهودیت بودند نه موافق با 
آن(. در این میان یک سوال مطرح می شود: پس هدف نهایی پوتین 
از حمله به اوکراین چیســت؟ آیا وی می خواهد که ناتــو را با نابودی 
زیرساخت های نظامی اوکراین تنبیه و مجازات کند؟ یا وی بر آن است 

که یک حکومت دست نشانده را در اوکراین مستقر سازد؟
شاید پاسخ به پرسش باال مثبت باشد با این حال دلیل اصلی پوتین 
در حمله به اوکراین، کمتر عملگرایانه و بیشــتر هشــداردهنده است. 
اینطور به نظر می رســد که پوتیــن به دنبال احیای امپراتوری ســابق 
روســیه اســت و می خواهد»حوزه نفوذ« چنین امپراتوری نیز کامال 

روشن و مشخص باشد.
والدیمیــر پوتین رویــای برگزاری کنفرانســی نظیــر کنفرانس های 
»یالتا« و »پوتسدام« پس از جنگ جهانی دوم را دارد و دوست دارد 
که همچــون آن کنفرانس ها، وی به همراه رؤســای جمهور آمریکا و 
چین، جهان را میان خود تقسیم کنند. در  چنین کنفرانسی، او و متحد 
جدیدش یعنی »شی جین پینگ« تمام سعی خود را خواهند کرد تا 
نفوذ و قدرت غرب در معادالت جهانی را تضعیف کنند و به طور خاص 

پوتین بر آن خواهد بود تا قدرت روسیه را به نحو فزاینده ای گسترش 
بخشد.پوتین ســال هاســت که از تمایل خود به احیای »پادشاهی 
مسیحی ارتدوکس روس«که بنیان تمدن روســیه است، به واسطه 
ایجاد یک »اتحادیه روسی« که از روسیه، اوکراین، بالروس و مناطق 
روس نشین قزاقستان تشکیل شده، پرده برداری کرده و می کند. در 
پی حمله تمام عیار اخیر روســیه به اوکراین، شاهد بوده ایم که دیگر 
جمهوری های سابق شوروی که اکنون خود کشور هایی مستقل شده 
اند، به شدت هراسان گ هستند. در این راستا حتی مشاهده کردیم که 
والدیمیر پوتین به »الهام علی اف« رییس جمهور آذربایجان اطمینان 
خاطر داد که »روســیه هیچ طرحی برای اســتقرار مجدد امپراتوری 
روسیه در چهارچوب مرز های ســنتی امپراتوری اش ندارد«. از منظر 
پوتین، »این ملت و قومیت اســالو )قومیت اصلی روسیه( است که 
اکنون تحت کنترل دیگران درآمده است. مسئله ای که در نوع خود به 
شدت نگران کننده است«. این دیدگاه به طور خاص از سوی نویسنده 
مشهور روسی و برنده جایزه نوبل »الکساندر سولژنیتسین« نیز بار ها 

مطرح شده است.

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در نقطه عطف 
مذاکرات هسته ای قرار داریم و باید تصمیم مهمی 
گرفته شــود، گفت: بخش هایــی از توافق که برای 
جمهوری اسالمی بســیار مهم است و با عنوان خط 
قرمز ما محسوب می شود، باقی مانده است؛ آقای 
باقری باید در دور جدید مذاکرات وین خط قرمزها 
و  دغدغه های جمهوری اسالمی را بیان کند.وحید 
جالل زاده در توضیح نشست فوق العاده کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی آخرین 
نتایــج مذاکرات وین بــا حضــور امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه گفــت: مجلس بــه نمایندگی از ملت 

بزرگ ایران نســبت به موضوع مهم مذاکرات وین 
دغدغه مندی دارد. 

قانون مترقی مصوب سال ۹۲ با عنوان قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریــم ها نیز محافظ مذاکرات 
اســت،بنابراین خطوط قرمز ترسیم شده ای وجود 
دارد که در جلســات متعدد قبلی با باقری، مذاکره 
کننده ارشــد و وزیر خارجه مطرح شده است.وی 
ادامه داد: در نقطه عطف مذاکرات هســته ای قرار 
داریم و باید تصمیم مهمی گرفته شــود. از این رو 
کمیســیون امنیت ملی از وزیر امور خارجه دعوت 
کرد و ایشان گزارش صادقانه و سازنده ای ارائه داد و 
نمایندگان هم نظرها و نقدهای خود را بیان داشتند. 

در نهایت نظــرات مجلس به وزیــر خارجه منتقل 
شد و اختالف خیلی چندانی با هم نداشتیم.جالل 
زاده خاطرنشــان کرد: در مذاکرات به دنبال انتفاع 
حداکثری اقتصادی در ســفره و معیشت مردم و 
همچنین حفظ توانمندی های هســته ای کشــور 
هستیم. این ها در گزارش وزیر خارجه موجود بود 
و نشان داد مجلس و دولت دغدغه مشترک دارند 

ولی ما به عنوان ناظر به وظیفه خود عمل می کنیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

در نقطه عطف مذاکرات هستیم

تحلیل عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس از حمله روسیه به اوکراین:

برای ما هم خطرناک است
عضو کمیسیون سیاســت خارجی مجلس درباره حمله روسیه به اوکراین گفت: اقدام روسیه نقض آشــکار قوانین بین المللی، نقض آشکار مفاد اصول منشور 
سازمان ملل متحد و نقض حاکمیت اوکراین است. جلیل رحیمی جهان آبادی  با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین  اظهار کرد: در اینکه گسترش ناتو به شرق 
برای روسیه ظرف این سال ها تهدیدی ایجاد کرده است شکی نیست. در اینکه روسیه حق دارد تهدیدات پیرامونی خودش را رصد، پایش و واکنش نشان دهد، 
شکی نیست، اما مقررات بین المللی توسل به زور در روابط بین الملل برای حل مشکالت را مجاز نمی داند.  وی افزود: یعنی چه در منشور سازمان ملل و چه در 
معاهدات چند جانبه بین المللی نگاه کنید به هیچ عنوان به کشوری اجازه داده نمی شود که اگر احساس کرد با کشوری مشکل دارد علیه آن کشور دست به اقدام 
پیش دستانه نظامی بزند و اشغال سرزمینی کند؛ حکومتی را ساقط کند و غیر نظامیان را مورد تهاجم قرار دهد.   رحیمی جهان آبادی افزود: اینکه روسیه به سبک 
دوران تزار و شوروی بخواهد کشورگشایی کند جز آسیب رساندن به امنیت بین الملل و  نظم و ثبات بین المللی حاصلی ندارد. وی ادامه داد: روسیه اگر موفق در 

این کار شود به سراغ کشورهای دیگر  مانند سوئد، فنالند و نروژ یا به سمت آسیای مرکزی و حوزه ماورا قفقاز می رود و حتی برای خود ما هم خطرناک است.

خبر روز

وز عکس ر

آموزش استفاده از 
کالشینکف به یک 

زن اوکراینی
یک مربــی در  اوکراین، زنی 
را بــرای اســتفاده از تفنــگ 
کالشــینکف در میــدان تیر 

آموزش می دهد.

توهین عجیب و غریب »کیهان« به مردم اوکراین
کیهان، روزنامه حامی دولت نوشت: وقتی به کشوری حمله نظامی می شود، اگر مردمان آن کشور 
به اندازه یک مترسک هم ادای مقاومت را در بیاورند، می توانند دشــمن را شکست دهند. وقتی 
کشوری ظرف تنها ۴۸ ساعت شهرهایش را از دســت می دهد و »صف فرار از کشور« طوالنی تر از 
»صف شرکت در جبهه های جنگ« می شود، یعنی  مردمان آن کشور مقاومت را بلد نیستند حتی 

به اندازه آن مترسک!
 

توهین نماینده موافق طرح »صیانت« خطاب به منتقدان
دبیر کمیســیون مشــترک بررســی طرح صیانت و نماینده حامی صیانت در توئیتی منتقدان و 

مخالفان این طرح را »گرگ های مجازی و سگ های قالده بلند« خواند.
مهرداد ویس کرمی در توئیتی در باره اهمیت طرح صیانت نوشت: 

۱- به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانون گذاری است.
۲- در کشورهای پیشرفته قانونمند است.

۳-چند وجهی،پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه ای است.
۴- گرگ های مجازی و  سگ های قالده بلند غرب گرا از قانونمندی آن می ترسند.

۵-قانونمندی، به نفع کسب و کارهای سالم مجازی است.
وی پیش از این نیز گفته بود: برخی از مسائل ماهیت حاکمیتی دارند و تصمیم گیری درباره آن در 
غالب یک وزارتخانه نمی گنجد و از آنجایی که فضای مجازی اهمیت ویژه دارد باید کل نظام درباره 

آن تصمیم گیری کند. این طرح بدون تردید ۳ تا ۵ سال آزمایشی اجرا خواهد شد.
 

وزیر خارجه روسیه: 

انتظار داریم مذاکرات وین موفق باشد
وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور امیدوار اســت مذاکرات وین موفقیت آمیز باشد. »سرگئی 
الوروف«  طی اظهاراتی در کنفرانس خلع سالح گفت: تالش ها برای احیای اجرای کامل برجام به 
منظور حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه هسته ای ایران ادامه دارد. امیدواریم که آن ها موفق شوند. 

هیچ جایگزین منطقی برای برجام وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری »ریانووستی« روسیه، وی افزود: تعهدات ذیل توافق هسته ای که با قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تقویت شده، باید بدون هیچ گونه قید و شرطی توسط همه 
اجرا شــود.الوروف در ادامه گفت: مجبوریم بگوییم که وضعیت کنونی گواه روشنی است که نشان 
می دهد ناتوانی واشنگتن در مذاکره تا چه اندازه برای امنیت جهانی هزینه دارد. سیاست مبتنی 

بر فشار و باج خواهی عاقبتی ندارد.
 

سردار جوانی ارتباط با »کاترین شکدم« را تکذیب کرد
مدیر مسئول نشریه صبح صادق هرگونه ارتباط و آشنایی با »کاترین شکدم« نویسنده اسراییلی 
را تکذیب کرد.در پی انتشار برخی مطالب در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی پیرامون ادعای 
کاترین شکدم، نویسنده اسراییلی در زمینه ارتباط با مدیر مسئول نشریه صبح صادق و ارتباط گیری 
وی با رسانه های دیگر از طریق وی، سردار یدا...جوانی در پاسخ به سوالی در این باره گفت: ادعای 
مطرح شده توســط برخی افراد در فضای مجازی مبنی بر ارتباط نویســنده اسراییلی با اینجانب 
از طریق خبرنگار تهران تایمز و یا هر طریق دیگر و ســپس معرفی وی به برخی سایت ها و رسانه 
 ها کذب و دروغ محض است.مدیر مســئول نشــریه صبح صادق تصریح کرد : با صراحت اعالم 
می کنم اساســا بنده نه ایشــان را می شناســم و نه دیده ام،بنابراین مطالب منتشر شده در این 

خصوص را قویا تکذیب می کنم.

کافه سیاست

 بایدن در گاف جدیدش ایران و 
اوکراین را اشتباه گرفت!

اشتباهاتی که تمامی ندارد
رییــس جمهور آمریــکا در یک ســخنرانی 
ســاالنه در کنگره آمریکا، طی یک  اشــتباه 
لفظی به جای به کار بردن »مردم اوکراین« 
از »مردم ایران« استفاده کرد.روزنامه دیلی 
میل در گزارشی نوشــت: جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در یک ســخنرانی ساالنه در 
کنگره با یک اشتباه لفظی »ایران« را به جای 
»اوکراین« به کار برد.دیلی میل می نویسد:  
بایدن ۷۹ ســاله که پیرترین رییس جمهور 
آمریکاســت، موقع بروز این اشتباه، درباره 
حمله روسیه به اوکراین صحبت می کرد.وی 
افزود: پوتین شاید بتواند کی یف را با تانک ها 
محاصره کند، اما هیــچ وقت نمی تواند قلب 
مردم ایران را به دست بیاورد.در گزارش این 
روزنامه دربــاره واکنش ها بــه گاف رییس 
جمهور آمریکا آمده اســت: در شــبکه های 
اجتماعی با ترند شــدن »ایرانی ها« پس از 
این ســخنرانی، غوغایی به پا شد. روزنامه 
ایندیپندنــت نیز در این باره نوشــت: به نظر 
می رسد کاماال هریس، معاون رییس جمهور 
آمریکا که در این ســخنرانی حضور داشت، 
گاف »ایرانیــان« بایدن را با زیــر لب زمزمه 
کردن »اوکراینی ها« اصالح کرد.ایندیپندنت 
افــزود: در وئدیویی تایید نشــده که پس از 
سخنرانی منتشر شــد، روی چهره هریس، 
موقع پاســخی که در لحظه به این اشــتباه 
بایدن می دهد، زوم شده است.بایدن پیش 
از این هم با این اشــتباه های لفظی  متعدد 
در ســخنرانی هایش مــورد توجــه کاربران 
شبکه های اجتماعی و رســانه ها قرار گرفته 

است.

بین الملل

عکس: جماران
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 تخریب 80 هزار مترمربع ساخت و ساخت غیرمجاز 

در زمین های کشاورزی
با حکم دستگاه قضایی کشاورزی ۸۰ هزار مترمربع ساخت و ساخت غیرقانونی در اراضی کشاورزی کاشان 
تخریب شد. رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای تبصره 
دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفته، گفت: در این مرحله ۲۲ مورد دیوارکشی 
غیرمجاز در سطح ۸۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی روستای علی آباد علوی تخریب شد. رضا مظلومی 
با اشاره به عزم جزم جهاد کشاورزی کاشان در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز های غیرمجاز در 
اراضی کشاورزی این شهرستان افزود: آنچه از ساخت و ساز های غیر مجاز که مشمول اجرای حکم نشده، 

مشمول ماده سه این قانون بوده که در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

توزیع هوشمند میوه شب عید در اصفهان
شهروندان اصفهانی می توانند میوه شب عید امســال را درب منازل تحویل بگیرند. سخنگوی ستاد 
تنظیم بازار استان در گفت وگوی  تلفنی با خبر ساعت ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره به توزیع میوه شب عید با 
استفاده از سامانه هوشمند گفت: شهروندان اصفهانی می توانند با استفاده از سامانه هوشمند میوه شب 
عید را بدون پرداخت کرایه درب منازل تحویل بگیرند. حسین ایراندوست افزود: ۱۲۰ مرکز توزیع میوه 
شب عید در استان و ۴۰ مرکز در شهر اصفهان برای توزیع میوه به قیمت دولتی در نظر گرفته شده است.

آغاز اجرای 3 طرح در بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان اصفهان
مراحل اجرایی ۳ طرح سالن های باغ و باغچه و گل های آپارتمانی، پکیج تصفیه فاضالب و ۴ باب از 
پست توزیع برق داخلی بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان اصفهان آغاز شد. مدیر عامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: طرح احداث سالن های باغ و باغچه و گل های 
آپارتمانی، پکیج تصفیه فاضالب و چهار باب از پست توزیع برق داخلی بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان 
با ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع آغاز شده است. امیر حسین ماه 
آور پور افزود: پیش بینی می شود که پکیج تصفیه و پست توزیع برق تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۱ و 

سالن های باغ و باغچه تا خردادماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسند.

 دستیابی به حد مطلوب راه های استان با تامین ساالنه 
دو هزار میلیارد ریال اعتبار

برای دســتیابی به حد مطلوب راه های اســتان اصفهان در چهار سال، به ســاالنه بیش از دو هزار 
میلیاد ریال اعتبار نیاز است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: استان اصفهان یکی از 
پهناورترین استان ها با ۱۱۴ شهر بوده که در مرکز کشور و اتصال کریدور های شمال و جنوب )کریدور 
اصلی این استان( قرار دارد. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه طول راه های استان اصفهان بیش از ۱۱ 
هزار کیلومتر است، افزود: مهم ترین هدف ما در حوزه راه ها، دو بانده شدن راه های اصلی است که 

عمده تصادفات و مشکالت این جاده ها تصادفات رخ به رخ است.  

سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مشخص شد
میثم مداحی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور به سرپرستی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان منصوب شد. با حکم حجت ا...عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میثم مداحی به 
سرپرستی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان منصوب شد. در متن این حکم آمده است: 
نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان »سرپرست اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان« منصوب می شوید.

قیمت هادربازارلوازمخانگیباسیاست هایدستوریوهشداریبیاثر،همچنانباالمیرود

فروشندگان مشغول گران فروشی اند!

اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم  زینب ذاکر
خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت 
نهاده های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود و اواخر دی ماه هم 
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد که برخی 
تولید کنندگان لوازم خانگــی قیمت محصوالت خــود را ۸ تا ۱۲ درصد 
افزایش دادند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر 
آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرد. 
وقتی صدای اعتراض مصرف کنندگان بابت افزایش بی رویه قیمت لوازم 
خانگی در بازار ایران بلند شــد، کم کم مسئوالن هم واکنش هایی نشان 
دادند. واکنش هایی که در قالب سیاست »دستوری« و »هشدار« مطرح 
شد و تجربه نشان داده افاقه هم نمی کند! معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صمت چندی پیش گفت: »لوازم خانگی جزو کاال های مشــمول درج 
قیمت تولید کننده اســت و مجوزی برای افزایــش قیمت تولید کننده 
دریافت نکرده اند. اگر افزایش قیمتی اعمال کرده باشــند غیر قانونی و 
بدون مجوز اســت و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.« تعیین ضرب االجل 
برای بازگرداندن قیمت ها تا ۲۳ بهمن ماه هم از دیگر اولتیماتوم هایی بود 
که داده شد و گویا این یکی هم چاره ساز نشد. با این حال چندروز پیش، 
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد 

که تولیدکننــدگان داوطلبانه قیمت هــای خود را بــه قیمت های قبل 
برگرداندند.وی  گفت که به جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود 
را کاهش دادند؛ موضوعی که البته بازاری ها آن را تایید نکردند. اما مجددا 
در آستانه آغاز اســفند مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت 
صنعت گفت که بعد از افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی، پنج برند 
قیمت محصوالت خود را کاهش دادند و حاال هم اخبار از بازگشت همه 
قیمت ها حکایت دارد. در این رابطه محمد مهدی برادران در یک برنامه 
تلویزیونی با بیــان اینکه برخی تولیدکنندگان اخیــرا قیمت های خود را 
افزایش داده بودند که حداکثر ایــن افزایش ۱۲ درصد بود، گفته که حاال 
تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت های خود را به قیمت های قبل برگرداندند. 
با توجه به این افزایش شــدید قیمت ها، قدرت خرید مردم به شــدت 
کاهش یافته است به طوری که بازار لوازم خانگی در یک رکود ۸۰ درصدی 
به ســر می برد اما با وجود این وضعیت، برخی برندها در بازار همچنان 
مشغول افزایش قیمت هستند و توجهی به قدرت خرید مردم هم ندارند. 
مردمی که به خاطر کاهش توان خرید، حتی به خرید لوازم خانگی دست 
دوم برای جهیزیه دختران شان هم رو آورده اند. از کاهش قیمت ها خبری 
نیست. اگر هم باشد، آن قدر ناچیز و ناملموس است که به چشم نمی آید. 
روز گذشــته  رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی مشهد نیز با رد 

کاهش قیمت لوازم خانگی ایرانی گفت: تا امــروز قیمت لوازم خانگی 
ایرانی هیچ گونه کاهشی نداشته است. رضا رزقیان اظهار کرد: تا این لحظه 
هیچ کدام از شرکت های لوازم خانگی قیمت هیچ یک از محصوالت شان 
را کاهش نداده اند. دولت هر گاه مواد اولیه ارزان را به دست تولیدکننده 
رساند، آن گاه می تواند دستور ثبات یا کاهش قیمت را صادر کند. وی ادامه 
داد: اگر امروز کاهش قیمتی مشــاهده می شود، در حد دو تا سه درصد 
است. در واقع به دلیل رکود سنگین حاکم بر بازار، نمایندگی ها با برگزاری 
جشنواره های تخفیف سعی در خالی کردن انبار خود دارند. رزقیان اضافه 
کرد: با توجه به قیمت مواد اولیه اصال گران فروشــی معنا ندارد. اقتصاد 
ایران دچار یک رکود تورمی است که بازار لوازم خانگی هم از آن مستثنی 
نیست. بازار آنچنان در وضعیت بدی به سر می برد که ارائه تخفیف آخرین 
راهکار شرکت ها برای فروش است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی مشــهد همچنین اعالم کرد: تاکنون هیچ نامه ای از سوی وزارت 
صمت، سازمان های بازرسی و … مبنی بر کاهش قیمت به ما ارسال نشده 
است. بیش از دو سال اســت که تولیدکنندگان ایرانی بدون هیچ رقیب 
خارجی عنان بازار لوازم خانگی را به دست گرفته اند. حمایت های بی چون 
و چرای دولت از فعاالن این صنعت باعث شد تا در عین کاهش کیفیت، 

گاه و بی گاه شاهد افزایش خودسرانه قیمت ها باشیم.

سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان 
گفت: اجــرای ۴۷ طرح پیشــران در این اســتان به 
حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری نیاز دارد 
که در صورت تامین آن، رشــد اقتصــادی مطلوبی در 
شهرســتان ها محقق می شــود. محمدرضا قاسمی 
افزود: ۴۷ طرح پیشــران برای اســتان اصفهان در 
بخش های معــدن، صنعت، خدمات و کشــاورزی 
تعریف شــده که تعدادی از آنها در حــال اجرا و برخی 
مطالعه شــده یا در حد ایده است. قاســمی با اشاره 

به اینکه ایــن طرح ها بــا ۱۶ هــزار میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری بــه منظــور تحقق رشــد اقتصادی 
هشــت درصدی احصا شــده اســت، تاکید کرد: اگر 
تخصیص منابع به ســمت این طرح های پیشــران 
باشد، تغییرات خوبی ایجاد می شــود و می توانیم به 
سمت رشد اقتصادی هشت درصدی حرکت کنیم. وی 
بابیان اینکه طرح های پیشــران برای سرمایه گذاری 
اولویت دارند و به توسعه هرچه بیشتر مناطق مختلف 
منجر می شوند، اظهار داشت: این طرح ها با استفاده 
از اســناد آمایــش ســرزمین و توســعه منطقه ای، 
جدول داده ســتانده اســتانی و اســناد آینده نگری 
تعریف و تدوین شــده اند. قاسمی با اشــاره به اینکه 
این طرح هــا در قالب های حاکمیتی، مشــارکتی و 

خصوصی اجرا خواهند شد، خاطرنشان کرد: با توجه 
به محدودیت های مالــی و اعتباری، برخی از طرح ها 
بصورت مشــارکتی تعریــف و بــرای ترغیب بخش 
خصوصی بمنظور مشــارکت در آن، تسهیالتی در نظر 
گرفته شده است. وی، ســرمایه موردنیاز برای اجرای 
طرح های پیشران استان اصفهان در بخش خدمات 
)۲۰ طرح( را پنج هــزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، بخش 
صنعت )۱۵ طرح( ۹ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان، بخش 
کشــاورزی )۱۰ طرح( ۴۴۰ میلیــارد تومان و بخش 
معدن )۲ طرح( ۵۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
برخی از طرح های پیشــران به طور کلی در سراســر 
استان و سایر آنها در شهرستان های مختلف اصفهان 

اجرا می شود.

طرح های پیشران اصفهان به 1۶ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری نیاز دارد

نماینده مردم خمینی شهر مطرح کرد:

فعالیت 800 موتور پمپ 
غیرمجاز آب در باالدست 

زاینده رود 

خبر روز

باتوجهبهاینافزایششدیدقیمتها،قدرتخریدمردم
بهشدتکاهشیافتهاستبهطوریکهبازارلوازمخانگی
دریکرکود۸۰درصدیبهسرمیبرداماباوجوداین
وضعیت،برخیبرندهادربازارهمچنانمشغولافزایش
قیمتهستندوتوجهیبهقدرتخریدمردمهمندارند

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

آمادگی تحویل 8 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان
معاون وزیر راه وشهرسازی با اعالم آمادگی برای تحویل هشت هزار مسکن مهر تکمیل شده، گفت: 
بخش عمده واحدهای باقی مانده مســکن مهر، واحدهای در تعهد تعاونی هاست که برای تکمیل 
آن ها با وزارت تعاون مذاکراتی داشتیم. علیرضا جعفری با اشاره به اینکه یکی از تعهدات باقی مانده 
از سنوات گذشته در شهرهای جدید در حوزه مسکن مهر است، اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ هزار واحد 
هنوز به متقاضیان تحویل نشــده بود که در ایام دهه فجر امســال دو هزار واحد در پردیس تحویل 
متقاضیان شد و هم اکنون نیز آمادگی داریم تا حدود هشت هزار واحد را تحویل بدهیم. وی ادامه 
داد: ۱۰ هزار واحد از ۴۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شده و ۳۰ هزار واحد مسکن 
مهر باقی مانده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا در هماهنگی با پیمانکاران 
این پروژه ها، به زودی شاهد اتمام نازک کاری پروژه های مسکن مهر باشیم. جعفری، بخش عمده 
واحدهای باقی مانده مســکن مهر را واحدهای در تعهد تعاونی ها برشــمرد و توضیح داد: به تازگی 
مذاکراتی با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف تعاونی های مسکن 
مهر شــهرهای جدید انجام شد که امیدواریم مســئله واحدهای باقی مانده مســکن مهر در تعهد 

تعاونی ها حل شود و به نتیجه برسد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

کشاورزی قراردادی، دست دالالن را کوتاه می کند
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از اهداف کشاورزی قراردادی، کمک 
به کاهش واسطه گری، نوسان های قیمتی و ایجاد هماهنگی بین زنجیره ها و کاهش قیمت بین 
تولیدکننده و مصرف کننده است. محمد خالدی اظهار کرد: کشــاورزی قراردادی جزو برنامه های 
اصلی و پنج اولویت مهم وزیر جهاد کشاورزی است؛ زیرا هم دست دالل ها را قطع می کند و هم در 
تنظیم بازار موثر اســت. وی افزود: همان طورکه در متن برنامه های وزارتخانه هم آمده، کشاورزی 
قراردادی می تواند ضایعات را کاهش دهد و به تجاری سازی کشاورزی و افزایش کیفیت محصول 
و بهره وری تولید نیز کمک کنــد. مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی، درباره روند 
نهادسازی و فراگیری این موضوع گفت: خوشبختانه نهادسازی برای این موضوع طی سال های اخیر 
به سرعت مسیر خودش را باز کرده، به طوری که درحال حاضر تقریبا عمده فعاالن بخش کشاورزی و 
شرکت های پشتیبان همراهی می کنند و بخش خصوصی نیز اقدامات خوبی را در زمینه نهادسازی 
شروع کرده است. خالدی درمورد نقش کشاورزی قراردادی در کوتاه شدن دست دالالن تصریح کرد: 
یکی از اهداف کشاورزی قراردادی کمک به کاهش واسطه گری، کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد 

هماهنگی بین زنجیره ها و کاهش قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده است.

وضعیت بالتکلیف مردم و معیشتی که می گویند به مذاکرات گره نخورده است؛

مردم طال »هم« نخرند!
نایب رییس اتحادیه طالوجواهر تهران گفت: در روزهایی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است، 
پیشنهاد می شود مردم از خرید طال بپرهیزند و به نوعی معامالت خود را در بازار طال مدیریت کنند تا 
سرمایه های آنان دچار ریسک نشود. عباد محمدولی اظهار کرد: پیش از دور جدید مذاکرات، قیمت 
طال مجددا از پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ این روند چند روزی 
ادامه یافت و شاهد ثبات در بازار در همین قیمت بودیم؛ اما با شروع دور جدید مذاکرات وین، قیمت 
طال کاهش یافت. وی افزود: این موضوع نشان می دهد اخبار وین به صورت موقت، تاثیر کاهشی در 
بازار سکه و طال ایران خواهد داشت و چنان چه اخبار منفی از مذاکرات ابالغ شود، می تواند بازار طال 
را افزایشی کند و با نوسان روبه رو سازد. به طور کلی اخبار سیاسی بر بازار جهانی و داخلی تاثیرگذار 

است و باید منتظر بمانیم تا نتایج مذاکرات مشخص شود.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اکنون سرانه مصرف آبزیان در استان اصفهان به ۱۱کیلوگرم رسیده که نسبت به سرانه جهانی کمتر است. 
محمدرضا عباسی افزود: مصرف ماهی در سال های دهه ۷۰ زیر ۲ کیلوگرم بوده اما به دنبال برگزاری همایش ها، جشنواره ها و برنامه های آموزشی باهدف آشنایی مردم 
باارزش  غذایی و خواص ماهی و همچنین دسترسی شهرستان های بزرگ استان اصفهان به بازارهای تخصصی ماهیان خوراکی، این میزان افزایش یافت اگرچه نسبت 
به سرانه مصرف ماهی در جهان)برای هر فرد ۲۱ کیلوگرم( کمتر است. وی ادامه داد:  حدود ۲۰ درصد آبزیان خوراکی در استان مصارف داخلی دارد و مابقی از جنوب و 
سواحل خلیج فارس و شمال کشورمان وارد استان می شود. عباسی افزود: نزدیک به ۳۵ گونه انواع ماهی گوشتی از جنوب و شمال کشور تحت نظارت شیالت ساحلی 
صید و به اصفهان وارد می شود و باکیفیت بهداشتی باال زیر نظر اداره دامپزشکی استان در بازارهای تخصصی ماهی در استان اصفهان توزیع می شود. به گفته وی، در 
این بازارها پنج گونه ماهی های پرورشی و تولیدی استان عرضه می  شود و اکثر آبزیان مورد تقاضای شهروندان ماهی های جنوب کشورمان است که هزینه حمل ونقل 
آنها نیز بیشتر است. عباسی، به وجود بیش از ۲۰ واحد عرضه آبزیان به صورت منجمد و زنده پرورشی در استان اشاره و بیان کرد: در سال نخست شیوع کرونا، فروش 
و عرضه ماهیان سردآبی و قزل آال به دلیل تعطیلی رستوران ها و مراکز مصرف کننده ماهی با رکود زیادی مواجه شد که با توجه به جلسات متعدد و پیگیری مشکالت 

بخش صادرات، در سال دوم با تبدیل تهدیدها به فرصت ها اوضاع تولید و فروش ماهیان خوراکی بهبود یافت و اکنون مشکلی ازلحاظ مصرف آبزیان وجود ندارد.

سرانه مصرف آبزیان در اصفهان 11 کیلوگرم است

تالش کارآفرینان 
تولیدات داخلی

با توجه بــه اینکه به ســمت 
روزهــای پایانی ســال ۱۴۰۰ 
پیش می رویم، اشتیاق مردم 
برای خرید اجناس نو افزایش 
می یابد، از این رو انتظار می رود 
حمایــت و خریــد تولیدات 
داخلــی به اوج خود رســیده 
و هرایرانــی، تولیــد ایرانــی 

خریداری کند.

وز عکس ر

 نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس 
از فعالیــت ۸۰۰ موتور پمــپ غیرمجاز آب در 
باالدست زاینده رود خبر داد و گفت: مدیریت 
چاه هــای غیرمجــاز کار درســتی اســت. 
حجت االســالم محمدتقی نقدعلی در جمع 
اصحاب رسانه با اشاره به مشکالت حوزه آب 
اظهار داشت: مشکل ما این است که یک عمر 
در موضوع چاه های غیرمجاز، برداشــت های 
غیرمجاز و انتقال های غیرکارشناســی و هر 
آنچه بنا نبــود و نباید اتفــاق می افتاد، اتفاق 
افتاد، خواب بودیم و اکنون که بیدار شــدیم 
می خواهیــم در یــک برنامــه کوتــاه مدت 
و غیرکارشناســی مشکل ۴۳ ســاله را حل 
کنیم. وی افزود: امروز از وجود  ۳۸۰ هزار چاه 
غیرمجاز در کشور غافل مانده ایم، خشکسالی 
و خالی شــدن آبخوان ها و بار جمعیتی که بر 
حوزه های الغر اندام آبریز مثل حوزه زاینده رود 
بارگذاری شده است همه دست به دست داده 
تا کشــاورزان در حالت بحران قــرار بگیرند. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
وزارت نیرو به کنتور هوشــمند تاکید می کند، 
گفت: به یــک مرتبه به یک کشــاورز که چاه 
۶ اینچــی اش در عمــق ۳۷۰ متــری ۲ اینچ 
آب نمی دهد تکلیف می کنیم کــه باید کنتور 
هوشمند بگذارد، مبلغ کنتور را هم باید از جیب 
خالی خــودش بدهد. وی ادامــه داد: بحث 
مجــاز و غیرمجاز مطرح می کنیــم ،حقی که 
آب منطقه ای ها باید بگیرنــد و این کاری که 
ما انجام می دهیم ناشــی از آن اســت که در 
یــک مقطع زمانــی وزارت نیــرو خوب عمل 
نکرده است. نقدعلی با اشاره به اینکه داستان 
مدیریت چاه های غیرمجاز کلی است، اظهار 
داشــت: یک دفعه ۱۳۰ هزار هکتار توســعه 
کشاورزی از برداشت حق آبه داران زاینده رود 
انجام می شود را هم ببینیم. همان چیزی که 
خودمان در مجلس تذکر دادیم در بین مردم 

خالفش را عمل نکنیم، این اشتباه است.

عکس: فارس
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با وجود اینکه سه هفته ای تا فراسیدن بهار باقی مانده است؛ اما شکوفا 
شدن برخی از درختان باعث شــده شهرستان ســامان چهارمحال و 
بختیاری رنگ و بوی بهاری به خود بگیرید و گردشگران را با وجود خطر 
شــیوع ویروس کرونا، در این روزها راهی این شهرستان کند. برخی از 
باغداران عنوان می کنند که از گل دهی زودهنگام درختان بادام بیم دارند 
چرا که تجربه سال های گذشته باعث سرمازدگی درختان و محصوالت 
آن شده است؛ اما برخی از گردشگران نیز آن را از جلوه های فرارسیدن 
بهار در این منطقــه می دانند. »محمــد« یکی از باغــداران غیر بومی 
شهرستان سامان گفت: سال گذشــته به دلیل سرمای بهاری،بخش 
عمده ای از باغات بادام دچار سرمازدگی شد و بخشی از سردرختی ها در 
نیمه اول فروردین به زمین ریخت. یکی دیگر از باغداران بومی شهرستان 
سامان در گفت وگویی که چندی پیش با ایرنا داشت، گفت: بیم آن دارد 
که حضور گردشگران در باغات برای عکس گرفتن با شکوفه زودهنگام 

بادامستان ها، به درختان آسیب بزند. 

گل دهی زودهنگام بادام ها در زمستان به دلیل گرمای هوا
مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با 
گرم شــدن هوا برخی از درختان بادام به  ویژه در پایین دست و مجاور 
رودخانه زاینده رود شهرستان سامان در حال گل دهی و باز شدن است؛ 
اما گل های باغ های بادام باالدست این شهرستان هنوز باز نشده است.

ابراهیم شیرانی تاکید کرد: باغات بادام شهرستان سامان و برخی نقاط 
دیگر استان در سال های قبل نیز به علت گرمای هوا در زمستان، گل دهی 
زودهنگام درختان و پس از آن یک دوره ســرما، دچار ســرمازدگی و 
خســارت شــد. وی با اشــاره به وجود ۱۷ هزار و ۲۵۰ هکتار باغ بادام 
در چهارمحال و بختیاری افزود: از این ســطح حدود ۱۰ هزار هکتار در 
شهرستان سامان قرار دارد. شیرانی تصریح کرد: رقم های دیرگل بادام 
مانند رقم دیرگل شــاهرود ۲۰ روز دیرتر نسبت به ســایر ارقام گلدهی 
می کند؛ اما به علت نداشتن بازارپسندی و ارزش اقتصادی، محصول آن 
با استقبال باغداران مواجه نیست. وی یادآور شد: با توجه به گرم شدن 
هوا در زمستان و سرمازدگی ها، کشاورزان سامان در حال تبدیل رقم های 
سفید و تلخ به مامایی و دیرگل شاهرود هستند. مدیر باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کاشت درختانی با 
ارقام دیرگل تر مانند هلو، آلو و آلبالو به جای درختان زودگل در دستورکار 
باغداران قرار  خواهد گرفت. شیرانی گفت: در صورت سرد شدن هوا در 
روزهای آینده، امکان تاخیر در باز شدن شکوفه های درختان چهارمحال 

و بختیاری به ویژه در شهرستان سامان وجود دارد.

شکوفایی زود هنگام و خطر سرمازدگی بادامستان ها
یک کارشناس زراعت و اصالح نباتات چهارمحال و بختیاری نیز در این 
رابطه گفت: سرمازدگی درختان بادام یکی از مشکالت اساسی باغداران 
این استان به شــمار می رود. نوید حبیبی قهفرخی تاکید کرد: هر ساله 
در بسیاری از نقاط استان به  ویژه شهرستان ســامان، درختان بادام با 

خطر سرمازدگی مواجه می شوند. وی، سرمازدگی ها را از نظر زمان وقوع 
سرما شامل انواع سرمازدگی دیررس بهاره و زودرس پاییزه دانست و 
افزود: با توجه به توانایی تحمل بیشتر ارقام درختان بادام کشت شده 
در منطقه تا منفی ۲۵ درجه سانتی گراد، در این حالت درختان در خواب 
فیزیولوژیکی به ســر می برند و به ندرت خطر ســرمازدگی وجود دارد. 
حبیبی تصریح کرد: این در حالی اســت که احتمال وقوع سرمازدگی 
دیررس بهاره به ویژه در مناطق سردسیری بسیار باالتر است. وی یادآور 
شد: بنابراین سرمازدگی محصوالت کشاورزی که به اختصار سرمازدگی 
بهاره نامیده می شــود، برای درختان بــادام در چهارمحال و بختیاری 
و شهرســتان ســامان محتمل تر خواهد بود. حبیبی گفت: به طور کلی 
درختان مثمر در  مرحله تشــکیل میوه از حساســیت بیشتری نسبت 
به ســرمازدگی برخوردارند و به همین علت کشاورزان همواره اقداماتی 
مانند استفاده از بخاری های باغی، محلول پاشی با مواد خاص، ایجاد 
بادشــکن در اطراف باغ ها، ایجاد دود برای کاهش تشعشــع و آبیاری 

باغات به منظور جلوگیری از سرمازدگی انجام می دهند.

وضعیت بیمه کشاورزی در استان چگونه است؟
معاون خدمــات بیمه ای بانک کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به پایان یافتن بیمه پذیری اراضی باغی و زراعی استان، گفت: 
از ابتدای ســال زراعی جاری تاکنون ۱۲۵ هزار هکتار از باغات و اراضی 

کشاورزی استان زیرپوشــش بیمه قرار گرفت. حمید رحیمی افزود: 
بیمه پذیری محصوالت زراعی پاییزه و باغات از اول مهرماه سال زراعی 
جاری آغاز شد و ۱۵ بهمن ماه به پایان رســید و در این مدت ۴۱ هزار و 
۵۰۰ نفر از فعاالن بخش زراعی استان ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
را زیرپوشــش بیمه کشــاورزی قرار دادند. به گفته وی، در این مدت 
۲۸ هزار و ۹۰۰ نفر از باغداران استان نیز بیش از ۱۵ هزار هکتار از باغات 
استان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دادند. وی با بیان اینکه امسال 
عالوه بر بیمه محصوالت باغی، تنه درختان نیز زیرپوشــش بیمه قرار 
گرفت، اظهار داشــت: در این مدت ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از باغداران استان 
بیش از یک هزار و ۲۴۵ هکتار از تنه درختان اراضی باغی خود را در برابر 
عوامل قهری و طبیعی زیرپوشش بیمه کردند، که در زمان بروز حوادث 
و عوامل غیرمترقبه و حوادث طبیعی از قبیل ســرمازدگی، گرمازدگی، 
طوفان، سیل از مزایای بیمه کشــاورزی بهره مند شوند. رحیمی گفت: 
هم اکنون محصول و تنه درختان میوه بادام آبی، بادام دیم، انگور، سیب، 
گردو، انار، گیالس و آلبالو، هلو و شــلیل، زردآلو و آلوچه، گل محمدی 
و شــفتالو در برابر خطرات طبیعی و آب و هوایی از جمله سیل، تگرگ، 
سرمازدگی،صاعقه زیر پوشش بیمه قرار دارند. وی گفت: در سال زراعی 
گذشــته بیش از ۱۵ هزار هکتار از باغات، ۲۰۸ هزار هکتار از محصوالت 
زراعی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع استان که دارای طرح مصوب واگذار 

شده زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار داشتند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، برگزاری نمایشگاه ها را یکی از 
بعدهای حمایتی از واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: ۵۵ واحد صنعتی مهم 
و تاثیرگذار استان در نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط 
حضور خواهند داشت که حدود ۸۰ درصد هزینه های برگزاری نمایشگاه را شرکت 
شهرک های صنعتی تقبل کرده اســت. حمیدرضا فالح،  جذب سرمایه گذار و 
نمایش چشم انداز صنعتی استان را از مزایای این نمایشگاه دانست و افزود: 
خوشبختانه این استان در حال جهش در بخش صنعت است.فالح از تخصیص 
۲۰۰ هکتار از اراضی به شــهرک های صنعتی در قالب توســعه شهرک صنعتی 
فرادنبه و شــهرک صنعتی هفشــجان و ایجاد یک ناحیه جدیــد صنعتی در 
یان چشمه به وسعت ۳۰ هکتار خبر داد و گفت: مراحل انتخاب پیمانکار و شروع 
عملیات اجرایی آن در دست اقدام است. وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت 
از واحدهای کوچک و متوسط از رسالت های شرکت شهرک های صنعتی است، 
اظهار کرد: حدود چهار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صنایع کوچک مصوب 
شد که تا کنون سه میلیارد تومان در قالب بسته حمایتی تحقق یافت و در تالش 

هستیم این میزان تا پایان سال رشد کند. 
وی افزود: در ســال جاری  ۲۰۰  میلیارد تومان از محل منابع متمرکز به توسعه 
زیرســاخت ها اختصاص یافت که حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر نسبت به سال گذشته 
رشد داشته اســت.  فالح همچنین از احداث دو پســت فوق توزیع در شهرک 
صنعتی بروجن و شــهرکرد خبر داد و گفت: خط انتقال پســاب از بهرام آباد به 
شهرک صنعتی شهرکرد انجام شده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در حال اضافه شــدن به ۳۰ شهرک صنعتی قبلی 
است، گفت: ۲۰۰۰ هکتار به وســعت صنعتی استان اضافه شــده که در مقوله 

توسعه صنعتی استان بسیار موثر است.در ادامه سجاد رستمی، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان در بحث 
ثبت سفارش واردات برای دومین سال پیاپی رتبه نخست را کسب کرده است، 
گفت: همچنین در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت 
کشور جزو سازمان های منتخب کشوری معرفی شدیم. وی ادامه داد: تا پایان 
بهمن ماه سال جاری ۱۳۵ واحد صنعتی در استان با اعتبار ۵۳۱۴ میلیارد ریال به 
بهره برداری رسید.رستمی، تعداد جواز صادر شده تا پایان بهمن ماه را ۶۵۷ مورد 
با سرمایه گذاری ۸۵ هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در همین 
راستا زمینه اشتغال ۹۲۷۵ نفر فراهم شد. وی با بیان اینکه ۱۱۰۰ واحد صنعتی در 
استان در حال فعالیت است، اظهار کرد: از این تعداد واحد، ۹۵۳ واحد صنعتی 
است و مابقی در حوزه صنایع تبدیلی فعالیت می کنند. رییس سازمان صنعت 
استان افزود: از مجموع واحدهای صنعتی فعال در استان، حدود ۵۰ محصول 

انحصاری تولید می شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال وبختیاری گفت: در 
مسئله مسکن ملی الزم است که اماکن عمومی به ویژه مساجد دیده شوند و 
چه خوب است که در هر شهرک جدیدی که ایجاد می شود مسجد در محوریت 
توسعه قرار گیرد و بهترین و زیباترین محل به احداث مسجد اختصاص یابد. 
محسن حسین میرزایی بااشاره به نقش تاثیرگذار مســاجد از زمان مبارزات 
انقالبی و پس از پیروزی انقالب، اظهار کرد: پرداختن به احداث مساجد جدید 
و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری این اماکن مقدس جزو وظایف ذاتی همه 
دستگاه هاست و مسئوالن نیز بر این موضوع تاکید دارند. وی ادامه داد: کار در 
حوزه مساجد توفیق است و به فرمانداران توصیه می شود که مسائل و مشکالت 
مربوط به توسعه مساجد را به صورت ویژه و خاص و در اسرع وقت پیگیری کنند، 

بازوان نهادهای متولی در توسعه مساجد باشند و با تمام وجود خدمت کنند.
حسین میرزایی با تاکید بر اینکه صورت جلسات مربوط به توسعه مساجد نباید 
معطل رسیدن به جلسه بعدی بماند، گفت: می طلبد که یک کارگروه یا نیروی 
پیگیر اجرایی شدن مفاد جلسات شورای سیاست گذاری امور مساجد به کار 
گمارده شــود تا بتوان این مصوبات را اجرایی کرد. وی با یادآوری جای خالی 
پرداختن به مباحث نرم افزاری مساجد اســتان در کنار توسعه فیزیکی، بیان 
کرد: در حوزه نرم افزاری و برنامه های درون مساجد نیازمند یک بسته محکم و 
قوی هستیم و نباید به مبحث اقامه نماز در مساجد اکتفا کرد. معاون سیاسی، 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: از ظرفیت خیران در توسعه 
همه جانبه مساجد نباید غافل باشیم و انسان های خیراندیش زیادی هستند 
که مایلند در این زمینه سهیم باشند همچنان که این موضوع تا کنون نیز اتفاق 
افتاده است، در مبحث ایجاد مساجد جدید باید به مسئله ایجاد یک منبع درآمد 

پایدار برای مسجد نیز دیده شود. حسین میرزایی گفت: در مبحث مسکن ملی 
می طلبد که اماکن عمومی به ویژه مساجد دیده شوند و چه خوب است که در هر 
شهرک جدیدی که ایجاد می شود مسجد در محوریت توسعه قرار گیرد و بهترین 
و زیباترین محل به احداث مسجد اختصاص یابد تا مشکالت فقدان مساجد 
در طرح مسکن مهر تکرار نشــود. در ادامه، حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
ملک محمدی، رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در خصوص مسائل 
و مشکالت مساجد اســتان، اظهار کرد: محله کوی پلیس بدون مسجد است 
بنابراین مقرر شد از طریق شورای شهر شهرکرد پیگیری های الزم برای جانمایی 
مسجد انجام شود، همچنین مشکل مسجد محله مهدی آباد این شهر در تامین 
زمین مسجد حل شــده اســت و به زودی کلنگ احداث این مسجد به زمین 
خواهد خورد. وی ادامه داد: همچنین بلوار آیت ا... کاشــانی شهرکرد به عنوان 
مهم ترین بلوار شهر، فاقد مسجد است که مقرر شد طی رایزنی با ادارات واقع در 

این محدوده قطعه زمینی برای احداث مسجد تخصیص یابد. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

نمایشگاه دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
معاون استاندار تاکید کرد:

ضرورت توجه به احداث مساجد در طرح مسکن ملی چهارمحال وبختیاری

چهارمحال و بختیاری؛ پیشگام در اهدای عضو
مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: این استان از لحاظ جمعیت در زمینه اهدای عضو، رتبه اول و در مجموع 

اهدای عضو رتبه ۶ را داراست.
پانته آ رمضان نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ مورد اهدای عضو در استان انجام 
شده است، اظهار کرد: اهدای عضو در استان در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

وی با اشاره به ثبت ۳۰ مورد مرگ مغزی در سال جاری، افزود: از این تعداد، ۷۰ درصد برای اهدای 
عضو رضایت داده و ۳۰ درصد از خانواده ها راضی به انجام این کار نبودند.

مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه استان از لحاظ جمعیت در زمینه اهدای عضو رتبه اول و در 
مجموع اهدای عضو رتبه ۶ را داراست، تصریح کرد: فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو در چهارمحال 
و بختیاری مطلوب بوده، اما در صورتی که این امر افزایش یابد، قطعا درصد رضایت برای اهدای عضو 
نیز بیشتر می شود. وی گفت: بیشتر اعضای اهدا شده از سوی بیماران مرگ مغزی، کبد و کلیه بوده 
که در حال حاضر پیوند کلیه در استان انجام می شود و پیوند کبد در حال راه اندازی است، از طرفی در 

صورت انجام نشدن پیوند در استان کبد، کلیه و قلب به خارج از استان فرستاده می شود.
مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نســبت اهدای عضو در آقایان بیشــتر از خانم ها و معموال سنین 

اهدای عضو بین ۲۰ تا ۷۰ سال بوده است.
رمضان نژاد با بیان اینکه درصد رضایت مواردی که کارت اهدای عضو تکمیل کرده اند ۱۰۰ درصد بوده 

است، خاطرنشان کرد: امسال یک مورد از اهداکنندگان در استان دارای کارت اهدای عضو بود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
ذخیره داروهای کرونا در چهارمحال و بختیاری مطلوب است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: خوشبختانه هیچ نوع کمبودی در بحث 
داروهای کرونا در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد و ذخیره دارویی استان مطلوب است.

رضا محمدی با اشاره به اینکه دارو عموما بر اساس تشــخیص پزشک برای بیمار تجویز می شود، 
اظهار کرد: بحث تجویز دارو، یک بحث کامال علمی اســت و نمی توان به طور  جدی در بحث نظارت 
به آن ورود کرد. معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد عنوان کرد: با اجرای طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی نظارت بیمه ها بر تجویز دارو افزایش پیدا کرده است، عموما به درخواست 
بیمار دارو تجویز نمی شود. وی با بیان اینکه در پیک ششــم با افزایش مراجعات به مراکز درمانی 
مواجه شدیم، توضیح داد: خوشبختانه هیچ نوع کمبودی در بحث داروهای کرونا در چهارمحال و 
بختیاری وجود ندارد و ذخیره دارویی استان مطلوب اســت و اکنون شاهد سیر نزولی بیماری در 

استان هستیم.

آخرین وضعیت کالس های دانشجویان دانشگاه شهرکرد
معاون آموزشــی دانشــگاه شــهرکرد در خصوص وضعیت برگزاری کالس ها، اظهار کــرد: بنا به 
تصمیم ستاد ملی کرونا، باید کالس های دانشــگاهی حضوری برگزار شود، اما تصمیم دانشگاه بر 
حضوری شــدن کالس های تئوری و عملی مقاطع »تحصیالت تکمیلی و دکتری« تا پیش از عید 
نوروز است.حمدا... مشــتاقی افزود: کالس ها برای این دو مقطع همچون طبق روال سابق بوده 
و مشــکلی از این لحاظ وجود ندارد، زیرا تعداد نفرات کم است و در هر کالســی حداقل سه نفر و 
 حداکثر ۱۲ نفر حضور دارند. وی با اشــاره به اینکه کالس های مقطع کارشناسی همچنان مجازی
 برگزار می شــود، تصریح کرد: باید بعد از تعطیالت عید نوروز برای مقطع کارشناسی تصمیم گیری 

مجدد صورت گیرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13564 - 1400/11/10 هيات سوم خانم فاطمه فتحی  به 
شناسنامه شــماره 12863 کدملي 1283237954 صادره اصفهان فرزند تقی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 73/43  متر مربع  از پالک شماره  591 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی شهربانو آقا محمدی مورد ثبت صفحه 271 دفتر 79 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1277457  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

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

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي

 مي شــود. در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتــراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5801 - 1400/05/05 هيات دوم آقای محمود کرونی  به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 5499694540  صادره تيران و کرون فرزند حسن آقا 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 86/70  متر مربع قسمتی  از پالک 
شــماره  34   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
 مالکيت باقر علی آقائی سودانی از سند شماره 22137 مورخ 1343/9/16 دفترخانه

شماره 5 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1277547  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4221 14006030200700 مــورخ  07 / 09  / 1400 ورای 
شــماره 140060302007004222 مورخ 07 / 09 / 1400  هيات اول موضوع 
قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حســين فانی فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 576 وکد 
ملــی 1111238820 صــادره از فالورجان والهــه جمالــی قهدريجانی فرزند 
امير بشــماره شناســنامه 781 وکدملــی 1111259062 صــادره از فالورجان 
 درششــدانگ يک باب خانه با کاربری فضای ســبز ) بالســويه (  به مســاحت

  73 / 240 مترمربع پالک 209 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدريجان خريداری 
 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حيدرعلی شيخی قهدريجانی محرزگرديده است
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضی 

داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت

 صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1276746 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

ابالغ اخطاریه
شــماره پرونــده: 140004002003002297/1 شــماره بايگانــی پرونــده: 
140002672/1 شماره آگهی ابالغيه: 140003802003000089 تاريخ صدور: 
1400/09/14 بدين وســيله به آقای محمدعلی جفاری نام پدر: احمد تاريخ تولد: 
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کشف بیش از 330 کیلوگرم تریاک در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: بامداد سه شنبه پس از دریافت خبری مبنی بر حمل مواد 
مخدر توسط سوداگران مرگ، با دو دستگاه خودرو سمند و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در شهرستان 
کاشان، مراتب بالفاصله در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کاشان قرار گرفت.سرهنگ 
ستاد حسین بساطی اظهار کرد: ماموران در هماهنگی انجام شده با دادستان عمومی و انقالب کاشان، 
نسبت به ایجاد ایست و بازرسی موقت در ابتدای ورودی شهر کاشان اقدام کردند.به گفته وی ، ماموران 
سرانجام پس از چندین ساعت کنترل محسوس و نامحسوس خودرو های عبوری، خودرو های مورد 
نظر را شناسایی و متهمان نیز با گرفتار شــدن در چنگال پلیس اقدام به فرار کردند.فرمانده انتظامی 
کاشان گفت: ماموران با تعقیب متهمان و بهره گیری از شیوه های نوین در ابتدا با رعایت کامل قانون 
به کارگیری ســالح به صورت هوایی شــلیک کردند و در نهایت پس از چندین دقیقه تعقیب و گریز 
پلیسی موفق به دســتگیری متهمان شدند.سرهنگ بســاطی گفت: مقدار ۳۳۹ کیلوگرم مواد که 
به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود در بازرسی انجام شده از خودرو متهمان کشف شد.وی افزود: 
عالوه بر توقیف خودروی متهمان و دستگیری آنان پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضایی شد.سرهنگ بساطی با تقدیر از شهروندان گفت: مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر 

و سوداگران مرگ در اولویت کار پلیس است و پلیس اجازه جوالن به سوداگران مرگ را نمی دهد.

دستگیری باند سارقان خودرو در خمینی شهر
باند سارقان خودرو در حاشیه خمینی شهر دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان 
اینکه اعضای این باند اقدام به سرقت، شرارت و زورگیری می کردند، گفت: ماموران کالنتری۱۳ جوی آباد 
خمینی شهر با شناسایی به مخفیگاه این باند وارد شدند و  در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کردند.
سرهنگ غالمرضا براتی افزود: یکی از سارقان در حین انجام عملیات، با قمه به سمت پلیس حمله کرد 
که با اقدام هوشیارانه پلیس، متهم زمین گیر شد.وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، 
گفت:این باند در شهر های اصفهان و خمینی شهر اقدام به سرقت خودرو و بعضا اوراق آن می کردند که 

هنگام دستگیری، یک دستگاه خودرو و اموال مربوطه کشف و ضبط شد.
 

محموله افیونی به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین  گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
شرافت شهرستان نایین  حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون بنز مشکوک و آن را متوقف 
کردند. سرهنگ هادی کیان مهر  بیان داشت:  در بازرسی از این خودرو ۱۳7 کیلو و ۱۴۰ گرم تریاک 
که در جعبه بغل کامیون جاساز شده بود، کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: در 
این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.
 

کشف بیش از 2 هزار مواد محترقه غیرمجاز در  كاشان 
فرمانده انتظامی شهرستان كاشان از کشف بیش از 2هزار مواد محترقه غیر مجاز و قاچاق از یك واحد 
صنفی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ  حسین بساطی  در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اخبار 
واصله مبنی بر تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز توسط فردی در یك واحد صنفی در شهر كاشان ، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت.وی افزود: پس از 
بررسی های الزم و اطمینان از صحت موضوع ، ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی 
محل نگهداری مواد محترقه شــده و با هماهنگی مقام قضایی جهت بازرسی به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان كاشان با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی  
معرفی شد، اظهار داشت: در بازرسی از محل 2 هزار عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز و قاچاق کشف شد .

از سرگیری اعزام کاروان های راهیان نور پس از دو سال وقفه؛

نوروز شهدایی در انتظار دانشجویان اصفهانی

پس از دوسال وقفه،  بار دیگر دانشجویان  نرگس طلوعی
اصفهانی در قالب کاروان های راهیان نور 
این فرصت را پیدا می کنند که نوروزشان را در کنار یادمان های شهدا در 
مناطق عملیاتــی جنوب بگذرانند؛ در مناطقی که یادآور رشــادت های 
رزمندگان ایرانی است، رزمندگانی که نگذاشتند هیچ کس به این خاک 
نگاه چپ کند. همان هایی که جان دادند اما نگذاشــتند یک وجب از 

خاک وطن شان به دست اجنبی بیفتد.
ســابقه راهیان نور به همان ســال های ابتدایی جنگ بــاز می گردد. 
پس از آزادسازی اولین سرزمین های اشــغالی در شمال خوزستان، 
از ســال ۱۳6۱، عده ای به بازدید از جبهه های جنگ شتافتند. بیشتر 
این مســافران، خانواده های شــهدا به شــمار می رفتند. آنها دوست 
داشتند با حضور در این مناطق، یاد و خاطره شهیدشان را گرامی دارند. 
سیاست مردان و مدیران ارشــد نظام و نمایندگان مجلس نیز از دیگر 
مســافران راهیان نور در ســال های دفاع مقدس بودند. آنها در قالب 
کاروان های کوچــک، از جبهه ها بازدید کــرده و از نزدیک با رزمندگان 

دیدار می کردند.
این حرکت بعد از پایان جنگ تحمیلی، توسط گروه های مردمی خود 
جوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت که در ایامی خاص نظیر عید 

نوروز، ایام محــرم و ... کاروان هایی را برای بازدیــد از مناطق جنگی 
سامان می داد و محل هایی نظیر یادمان های فعلی شلمچه، اروند کنار 
و فتح المبین مورد بازدید این کاروان ها قرار می گرفت. این روند تا سال 
۱۳76 ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳77 بسیج دانشجویی از ظرفیت های 
اردوهای راهیان نور استفاده کرد و اعزام کاروان های دانشجویی شروع 

شد و سپس بسیج محالت نیز شروع به اعزام کاروان هایی کردند.
سفر مقام معظم رهبری در تاریخ هشــتم فروردین ماه هزار و سیصد 
هفتاد و هشت به یادمان شــلمچه و حضور در میان زائران راهیان نور 
باعث شــد توجه ویژه ای به موضوع راهیان نور در نیروهای مسلح به 
وجود آید، همچنین استقبال مردم از راهیان نور نیزگسترده تر شد؛ اما 
با شیوع ویروس کرونا اعزام کاروان های راهیان نور نیز متوقف شد تا 
فرصت حضور در کنار یادمان های شــهدا در روزهای ابتدایی سال نو و 
تجدید بیعت دوباره با شهدا نیزاز دست برود ولی آن طور که مدیر کمیته 
مرکزی خادمین شهدای استان خبر داده قرار است از ۱۵ تا 2۵ اسفند 
ماه اردوهای راهیان نور دانشجویی استان اصفهان برگزار و از 26 اسفند 

تا ۱2 فروردین کاروان های مردمی اعزام می شوند.
ثبت نام مردمی راهیان نور امســال از طریق معاونــت اردویی نواحی 
مقاومت بسیج سطح اســتان اصفهان و پایگاه های مقاومت بسیج 

محلی به صورت کاروانی انجام می شــود؛ اما افرادی که قصد سفر با 
خودروهای شــخصی خود را دارند می توانند با هماهنگی قبلی عازم 
این سفر شوند و در اردوگاه های راهیان نور در استان خوزستان اسکان 

داده شوند.
محمدرجایی با بیان اینکــه قصد داریم امســال اردوی راهیان نور به 
صورت باشکوه برگزار شــود، عنوان کرد: از هم اکنون بیش از ۳۰ نفر از 
خادمین استان اصفهان در قالب اردوی جهادی به جهت آماده سازی 

مناطق و یادمان ها به استان خوزستان اعزام شده اند.
 به گفته مدیر کمیته مرکزی خادمین شــهدای استان، امسال پس از 
۴ سال پیگیری، شــهرک دارخوئین که قرارگاه بیش از ۱۳ هزار شهید 
لشکر مقدس ۱۴ امام حسین )ع( است، تحویل استان اصفهان شده 
که قرار اســت به عنوان یکی از یادمان ها در اردوهای راهیان نور مورد 

استفاده قرار گیرد.
برپایی ایستگاه های صلواتی در یادمان ها و پذیرایی از زائرین، برپایی 
ایستگاه های واکس صلواتی، شبیه ســازی حمله رژیم بعث عراق و 
دفاع مقدس ملت ایران تحت عنوان ویژه برنامه ســنگرهای آسمانی 
و… از جمله برنامه های خادمین اســتان اصفهان در اردوهای راهیان 

نور است.

ثبت نام مردمی راهیان نور امسال از طریق معاونت 
اردویی نواحی مقاومت بسیج سطح استان اصفهان 
و پایگاه های مقاومت بسیج محلی به صورت کاروانی 
انجام می شود؛ اما افرادی که قصد سفر با خودروهای 
شخصی خود را دارند می توانند با هماهنگی قبلی عازم 

این سفر شوند

جامعه  ناجا

عضو هیئت علمــی گروه داخلی اعصاب دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان درخصوص ابتالی بیماران 
آلزایمری به ویروس کووید ۱۹ و بروز فراموشی چند 
هفته ای بین این بیماران اظهار کرد: بیماری آلزایمر 
از سن 6۵ ســالگی به بعد اتفاق می افتد و در سنین 
پایین تر وراثت در بروز این عارضه نقش دارد. اختالل 
حافظه اخیر در بروز بیماری آلزایمر موثر اســت و به 
تدریج این بیماری گســترش پیدا کــرده و حافظه 
بلندمدت را تحت تاثیر قــرار می دهــد. از یاد بردن 
انجام کارها و گیجی در زمان و مکان در بین بیماران 

وجود دارد.محمد زارع   اضافه کرد: بیماران آلزایمری 
دچار فراموشی لحظه ای می شوند و مرتب سوال ها 
را تکرار می کنند. کرونا، پدیده نوظهوری است و نیاز 
به بررســی و انجام تحقیقات زیادی دارد تا احتمال 
اینکه کرونا باعث اختالل حافظه بیماران می شود یا 
خیر و گزارش هایی در این زمینه، بیشتر مورد بررسی 
قرار گیرد. برخی بیماران کرونایی که مورد بررســی 
قرار گرفته اند، دچار اختالل حافظه شدند.این استاد 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تاکید کرد: معموال 
بیماران مبتال به آلزایمر نمی توانند کارها و فعالیت ها 
را مانند گذشــته انجام دهند و دچار اختالل هایی در 
خواب می شوند. برای پیشگیری از بیماری آلزایمر 
اصالح خواب بســیار مهم اســت.زارع با بیان اینکه 
بیماران آلزایمری دچار تغییر در شخصیت و رفتاری 
فردی می شــوند، تصریح کرد: این بیماران بســیار 

بداخالق، تهاجمی و بی حوصله می شوند به نوعی که 
دیگران آن ها را افسرده می پندارند. آن ها در اثر ابتال به 
آلزایمر دچار تغییر شخصیت می شوند. ایجاد شک، 
تردید و اختالل در قضــاوت از عالئم آلزایمر در گروه 
سنی 6۵ سال به باالســت.وی درباره تاثیر بیماری 
آلزایمر بر شدت کرونا گفت: عالوه بر سن افراد مبتال به 
بیماری آلزایمر، ریزفاکتورهای دیگری مانند ابتال  به 
فشار خون، دیابت و بیماری قلبی ریسک خطر آن ها 
به ویروس کووید -۱۹ و شدت این بیماری را افزایش 
می دهد.این استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: بیماران آلزایمری در این گروه سنی 
در معرض خطر بیشتر ابتال  به ویروس کووید ۱۹ قرار 
دارند؛ این افراد باید حتما ســه نوبت واکسن کرونا 
را برای پیشــگیری از ابتال به این ویروس منحوس 

تزریق کنند.

خطر ابتال به ویروس کرونا در بیماران آلزایمری

50  سری جهیزیه 
به نوعروسان 

خانواده های زندانیان 
اصفهان اهدا شد

 در مراســمی بــا حضــور رییس 
دادگســتری اســتان اصفهان و 
به همــت خیریــه امام موســی 
کاظم)ع( بــرای ۵۰ نوعروس از 
خانواده زندانیان مستمند جهیزیه 

تهیه و اهدا شد.

فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان خبر داد:

برگزاری پویش ملی خانه تکانی در اصفهان
فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان از برگزاری پویش ملی خانه تکانی با همکاری 
۱2۰۰ پایگاه مقاومت بسیج بانوان خبر داد.سرهنگ محمد شفیعی گفت: استفاده از ظرفیت ۱2۰۰ 
پایگاه بســیج بانوان در ســطح استان 
به منظور دســتیابی به اهداف مورد نظر 
پویش ملی خانه تکانی همراه با برگزاری 
مســابقات مختلــف مورد توجــه قرار 
می گیرد.وی این موضوع را در نشســت 
هم اندیشــی آبفای اســتان اصفهان و 
سازمان بسیج ادارات مطرح کرد و گفت: 
با توجه به این که بسیج طیف وسیعی از 
جامعه را در بر می گیرد، بازنشر محتوای 
تولید شده توسط شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان توسط پایگاه های مقاومت بسیج به ویژه در فضای مجازی تاثیرگذاری قابل توجهی 
دارد.در ایام منتهی به نوروز شــاهد افزایش بی رویه مصرف به ویژه در حوزه خانگی هستیم و الزم 
است مصرف بهینه آب در این ایام مورد توجه شهروندان قرار گیرد.در چهارمین دوره طرح ملی خانه 
تکانی  مدیریت مصرف آب در خانه تکانی های نــوروزی، الگو های کاربردی برای کاهش مصرف، 
ترویج و تقویت فرهنگ دیگرخواهی در جامعه و حس مســئولیت اجتماعی، شناخت کاربردی و 
کنترل مصرف مواد شوینده شیمیایی در خانه تکانی و جایگزینی با مواد شوینده طبیعی و الگو های 
مدیریت پسماند در خانه تکانی برای اجتناب از مصرف گرایی به بانوان آموزش داده می شود.مهرداد 
خورسندی، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان هم  گفت: امیدواریم بتوان 
با همکاری سازمان بســیج ادارات و بســبج بانوان، آموزش های الزم در خصوص صرفه جویی در 

مصرف آب به ویژه در روز های پایانی سال و ایام خانه تکانی به شهروندان ارائه کرد.
 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب 2 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان از نصب دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شمال 
و جنوب کالن شهر اصفهان خبر داد.حسین حق شناس گفت: در سال های اخیر به همت شهرداری 
اصفهان ۹ ایستگاه سنجش کیفیت هوا با سنجش انواع گاز های آالینده و ذرات معلق کمتر از دو و 
نیم میکرون در سطح شهر نصب شده است.امسال نیز توانســتیم با تخصیص اعتباری در حدود 
۳۰ میلیارد ریال دو ایســتگاه دیگر به این آمــار اضافه کنیم که جانمایی انجام شــده برای این دو 
ایستگاه، مکمل ایستگاه های قبلی است.وی افزود: این دو ایستگاه جدید در مناطق سپاهان شهر و 
میدان استقالل )ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان( است که ایستگاه سپاهان شهر مجهز به آناالیزر 
سنجش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است و ایستگاه دانشگاه صنعتی که در قسمت درب 
شمالی دانشگاه صنعتی قرار دارد، عالوه بر سنجش ذرات دو و نیم میکرون، غلظت گاز Nox را نیز 
اندازه گیری می کند؛ با استقرار این ایستگاه ها می توان آلودگی مناطق و صنایع اطراف آن را سنجش 
کرد که در نهایت منجر به شناســایی آالینده های موجود در هر منطقه و ارائه برنامه هایی در جهت 
کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان می شود.به گفته حق شناس، با توجه به اهمیت موضوع آلودگی 
هوا در کالن شهر اصفهان، شهرداری اصفهان در صدد افزایش تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوا برآمده است که امیدواریم در سال ۱۴۰۱ نیز دو ایستگاه جدید و به روز دیگر به سیستم سنجش 
کیفیت هوای شــهر اصفهان اضافه کنیم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود:  در 
برنامه های پیش رو آناالیزر های گاز های آالینده نیز جهت سنجش به ایستگاه های سنجش کیفیت 

هوا اضافه خواهد شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رونمایی از »موکب پرواز« 
 اثر جدید هنرمند آران 

و بیدگلی
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان 
از رونمایی اثر جدید هنرمند آران و بیدگلی به 
نام »موکب پرواز« خبر داد.میثم نمکی گفت: 
خلق اثر جدید سعید بوجار آرانی هنرمند آران 
و بیدگلی با سبک فانتزی و منحصر به فرد در 
تکنیک »سماع خط« )ترکیب خط و نقاشی( 
به مناسبت مبعث نبی اکرم )ص( به اتمام 
رســید.آثار مجموعه »سماع خط« بازنمایی 
تصویری از اندیشــه های شــاعرانه و ذوقی 
عرفان مولوی است؛ مجموعه ای که با حفظ 
هویت شــرقی و در عین گرایش به سادگی 
نمونه ای از هنــر مدرن و مینی مــال ایرانی 
است.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کاشان افزود: سعید بوجار آرانی، کارشناس 
مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگی هنری 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان 
اثر جدید هنری خود را به عنــوان عیدی به 
همه ارادتمنــدان پیامبر رحمــت و مهربانی 
تقدیم کرد.وی ادامه داد: اثر »موکب پرواز« 
از ســری طر ح های ســماع خط در ابعاد ۴۰ 
در 6۰ سانتی متر با تکنیک اســتفاده از قلم 
راپید، ماژیک و روان نویس های رنگی روی 
مقوای گالســه معمولی خلق شــده است.

بنا به گفتــه وی، برای خلق ایــن اثر هنری 
بیش از ٤٠ ساعت کار مفید به عدد سن چهل 
ســالگی پیامبر )ص( صرف شــده است.

نمکی همچنیــن گفت: خالق اثــر »موکب 
پرواز« دارای درجه هنــری از وزارت محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، موسس نخستین 
آموزشــگاه آزاد هنری در شهرســتان آران و 
بیدگل اســت که با ســابقه بیش از 2۰ سال 
فعالیت در امر آموزش هنر مفتخر به پروانه 
مدیر مسئول آموزشــگاه آزاد هنری با درجه 
یک و پروانه دائمی فعالیت شــده اســت.

وی ادامه داد: رویداد فرهنگی هنری سماع 
خط در شهرســتان آران و بیدگل برای سعید 
بوجار آرانی در بین هنرمنــدان مطرح حوزه 
هنر های تجســمی به عنوان نخســتین ها 

قلمداد می شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان:

دانشگاه پیام نور اصفهان در ۶۶ رشته دانشجو می پذیرد
اطالعیه ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ منتشر شد.سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: ثبت نام 
www.sanjesh. آزمون ورودی دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد )نوبت بیست و دوم( از ۱۰ اسفند امسال در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
org آغاز شده و تا 2۰ اسفند ادامه خواهد داشت.رضا مختاری اظهار کرد:  زمان برگزاری آزمون دانش پذیری روز جمعه 2۴ تیر سال ۱۴۰۱ است.در بیست و دومین دوره آزمون 
فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، استان اصفهان با ظرفیت 2۳۱۵ نفر در 66 رشته محل دانشجو پذیرش خواهد کردکه در این دوره در استان اصفهان رشته مدیریت دولتی 
)مدیریت منابع انسانی( به دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر و همچنین رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش به واحد های دانشگاهی خوراسگان و قهدریجان در دفترچه 
راهنمای بیست و دومین دوره آزمون فراگیر اضافه شده است.سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان از تمام داوطلبان خواست با مطالعه دقیق دفترچه راهنما که در سایت 
سازمان سنجش منتشر شده، نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.به گفته مختاری، دانشجویانی که با موفقیت دوره دانش پذیری را بگذرانند به عنوان 

دانشجوی دانشگاه پیام نور شناخته شده و قبولی در این آزمون به منزله گذراندن یک ترم تحصیلی محاسبه شده و از مهرماه سال ۱۴۰۱ برای ترم دوم ثبت نام خواهند کرد.

عکس: تسنیم



رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در پاسخ به این پرسش که چقدر در اجرای برنامه های پیش بینی شده در تقویم ورزشی امسال 
عملکرد موفقی داشتید، اظهار کرد: با توجه به پایین بودن اعتبارات دولتی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و عدم تمایل حامیان مالی برای 
سرمایه گذاری در این فدراسیون، تقریبا در اجرای برنامه های پیش بینی شده در سال جاری عملکرد موفق و رو به رشدی داشتیم و شرایط راضی کننده است، 
هر چند هنوز بودجه مصوب شده از سوی وزارت ورزش و جوانان را نیز به طور کامل دریافت نکرده ایم.محمد تقی امیری خراسانی همچنین با اشاره به برگزاری 
مرحله نهایی المپیاد خانه های ورزش روستایی در ۱۸ و ۱۹ اسفند به میزبانی اصفهان، افزود: چون بیشترین آمار افتتاح خانه های ورزش روستایی مربوط به 
استان اصفهان است، تصمیم گرفتیم مرحله نهایی المپیاد خانه های ورزش روستایی را به میزبانی اســتان اصفهان برگزار کنیم.خراسانی از دیگر برنامه های 
این فدراسیون را برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ هفت سنگ عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط سخت مالی استان ها و محدودیت های کرونایی، تصمیم 
گرفتیم لیگ هفت سنگ را به صورت منطقه ای برگزار کنیم که در نهایت با مشخص شدن تیم های برتر، مرحله نهایی لیگ در خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

 برگزاری المپیاد خانه های ورزش روستایی در اصفهان 
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چرا »بوفون« پیشنهاد بارسلونا را رد کرد؟
جان لوئیجی بوفون، دروازه بان ۴۴ ســاله ایتالیایی  به تازگی قرارداد خود را با پارما تا سال 202۴ 
تمدید کرده اســت. ســیلوانو مارتینا، مدیر برنامه او در مصاحبه ای فاش کرد که بوفون پس از رد 
پیشنهاد یوونتوس و بارسلونا راهی پارما شد و ممکن است تا 50 سالگی نیز به بازی کردن ادامه 
دهد. جیجی بوفون در این فصل 23 بازی در سری »بی« برای پارما انجام داده، هشت بار دروازه 

خود را بسته نگه داشته و 23 گل دریافت کرده است.
سیلوانو مارتینا به رادیو اسپورتیوا گفت: »این باشگاه بود که مذاکرات برای تمدید قرارداد با جان 
لوییجی بوفون را آغاز کرد. جیجی در حال حاضر ۴۴ سال ســن دارد؛ اما او یک دهه جوان تر به 
نظر می رسد. بوفون حتی قبل از این هم مســتحق قرار گرفتن همیشگی و منظم در ترکیب پارما 
بود، اما طبیعی است که بیشــتر باشــگاه ها روی دروازه بان های جوان تر تمرکز کنند تا آینده تیم 
خود را بســازند. اما اگر بوفون همچنان در فرم خوبی قرار داشته باشد، می تواند تا 50 سالگی نیز 
به بازی کردن ادامه دهد. البته بدیهی است که در این سن و سال نمی توان برنامه ریزی یا پیش 
بینی دقیقی در مورد ســال های آتی کرد.نکته مهم این است که بوفون همچنان اشتیاق، فروتنی 
و میل به بازی کردن داشــته و مهم تر از همه به بازیکنان جوان اطرافش کمک می کند. همچنین 
اگر بوفون بخواهد زودتر از سال 202۴ از دنیای فوتبال خداحافظی کند این اتفاق رخ خواهد داد. 
بوفون می توانست در یوونتوس بماند و بارسلونا هم او را می خواست، اما در هر دو مورد وضعیت 

مشابهی وجود داشت. چیزی که جیجی واقعا می خواست این بود که به طور منظم بازی کند.«
 

غرامت سنگین یونایتد به »سولسشر«
نشریه دیلی میل در گزارشی مدعی شد باشگاه منچســتریونایتد گزارش مالی خود را برای سه 
ماهه دوم ســال مالی 2022 منتشر کرده و این اســناد نشــان می دهد بدهی باشگاه در ۱2 ماه 
گذشــته مبلغ ۴۹۴.۸ میلیون پوند افزایش یافته اســت. این اولین نتایج مالی منتشــر شده 
توسط باشــگاه از ابتدای فوریه و زمانی اســت که ریچارد آرنولد به عنوان مدیر اجرایی جدید در 
اولدترافورد در منصوب شــد.اوله گونار سولسشر، ســرمربی نروژی و جوان سال گذشته و پس 
از کسب تنها یک پیروزی از هفت مسابقه در لیگ برتر از سمت ســرمربیگری منچستریونایتد، 
کنار گذاشته شد. در آن مقطع یونایتد ۱2 امتیاز کمتر از چلســی صدرنشین در لیگ برتر داشت، 
اما حاال این رقم به ۱۹ امتیاز با منچسترســیتی افزایش یافته اســت. در ادامــه رالف رانگنیک 
در ماه دســامبر به این تیم پیوســت و به صورت موقت و تــا پایان فصل جایگزین سولسشــر 
شــد.همچنین کادر فنی اوله گونار سولسشر متشــکل از مایکل کریک، کایران مک کنا و مارتین 
پرت نیز به همراه او باشــگاه را تــرک کردنــد و در کل منچســتریونایتد ۱0 میلیــون پوند بابت 
غرامت به این گروه پرداخت کرده اســت. پیش از این گزارش شــده بود که سولسشر در صورت 
 اخراج باید 7.5 میلیون پوند دریافت کنــد، پس احتماال رقم باقی مانده به دســتیاران او تعلق 

گرفته است. 
 

»هالند« در مونیخ رویت شد! 
اخبار حاکی از آن است که بند آزادسازی 75 میلیون یورویی قرارداد ارلینگ هالند با دورتموند در 
تابستان امسال فعال می شود و به همین علت باشگاه های بزرگ از همین حاال برای جذب این 
بازیکن گلزن وارد عمل شده اند. با توجه به احتمال جدایی روبرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ، 
نام این باشــگاه نیز در بین تیم های خواهان ارلینگ هالند دیده می شــود. ارلینگ هالند، ستاره 
نروژی و جوان دورتموند روز سه شنبه در مونیخ دیده شد تا شایعات در مورد انتقال این بازیکن 
به پرافتخارترین تیم آلمان به ســرعت افزایش یابد. اما طبق گزارش نشریه بیلد، این سفر هیچ 
ربطی به باشــگاه بایرن و مذاکرات این تیم با ستاره دورتموند نداشــته و هالند به دلیل دیگری 

راهی این شهر شده است. 

خبر روز

یک بداقبالی دیگر در اردوی طالیی پوشان
حسن شوشتری چند هفته پیش بود که در تمرینات تیم فوتبال سپاهان با آسیب دیدگی مواجه شد 
و پس از تشخیص پارگی رباط صلیبی،   در یکی از بیمارستان های تهران پای خود را به تیغ جراحان 
سپرد.حسن شوشتری که در دیدار رفت مقابل پرسپولیس از ابتدا در ترکیب طالیی پوشان قرار گرفت 
و در نیم فصل اول یکی از تعویض های محرم نویدکیــا در میانه میدان بود، حداقل 6ماه از میادین 
فوتبال دور خواهد بود و فصل بیست و یکم برای او تمام شد. محرم نویدکیا که این روزها تیمش با 
مشکالت فنی و روانی زیادی مواجه شده حاال با مصدومیت یکی از هافبک های خود با بداقبالی 

دیگری هم روبه رو شده است.
 

 هافبک تیم آلومینیوم اراک:

همه تیم ها باال و پایین داشتند 
هافبک آلومینیوم با اشاره به تساوی آلومینیوم مقابل نفت مسجدسلیمان گفت: دو تیم به خاطر 
نتایجی که در هفته های گذشته کسب کردند و شرایط که در جدول داشتند، فقط برد می خواستند 
ولی به نظرم ما تالش خیلی بیشتری انجام دادیم و عالوه بر بازی مالکانه، موقعیت های زیادی هم 

خلق کردیم، اما در زدن گل عملکرد خوبی نداشتیم و این موضوع را قبول داریم.
امیر نوری درباره ۱0 هفته متفاوتی که در 20 مسابقه اخیرشان داشته اند، عنوان کرد: اگر دقت کنید، 
می بینید که غیر از اســتقالل و پرســپولیس، همه تیم ها در یک مقطع دچار فراز و فرود شده اند و 
این اتفاق در فوتبال طبیعی است. با اینکه امتیازات زیادی از دست دادیم، اما با تیم چهارم جدول 
اختالف زیادی نداریم و این نشان می دهد هر تیمی دچار مشکل شده ولی انتظارها باید از تیم ما 

منطقی باشد.
 

»یحیی« صدر جدول را کنترل می کند؟
کورس استقالل و پرسپولیس از همیشه جذاب تر شــده و قرمز و آبی ها با فاصله خوبی نسبت به 
تیم های دیگر در رده اول و دوم جدول رده بندی قرار دارند و بیش از هر فصل دیگری نتایج یکدیگر را 
دنبال می کنند.هفته گذشته پرسپولیس در سیرجان متوقف شد و آبی ها با پیروزی در آزادی برای 
اولین بار اختالف پنج امتیازی را با تیم دوم به وجود آورده بودند. این نتایج در هفته بیستم برعکس 
شد و این بار شاگردان یحیی در آزادی پیروز شدند و استقالل در یک بازی خارج از خانه متوقف شد.

پیش از بازی، پرسپولیســی ها تقابل با مس را یکــی از بازی های سرنوشت ســاز برای قهرمانی 
می دانستند و معتقد بودند در صورت کسب پیروزی کنترل صدر جدول در اختیار یحیی گل محمدی 
قرار می گیرد؛ اما باید گفت در دو قطبی به وجود آمده برای تصاحب صــدر تا پایان لیگ، هر بازی 
حکم فینال را برای دو تیم دارد و متوقف شدن و چند تساوی نیز می تواند رویای قهرمانی هر یک 

از تیم ها را کمرنگ کند.
پرسپولیسی ها در دو هفته پیش رو دو مسابقه بسیار سخت خارج از خانه دارند. صنعت نفت علیرضا 
منصوریان در هفته های اخیر سرسخت نشان داده و همچنین نفت مسجدسلیمان نیز که برای حفظ 
سهمیه تالش می کند، می تواند مسابقه بسیار سختی را برای پرسپولیس در شهر خودش رقم بزند.
آبی ها تا پایان سال از تهران خارج نمی شوند؛ اما پرسپولیس با دو سفر سخت به آبادان و مسجد 
سلیمان به دربی می رسد. اســفند ۱۴00 می تواند برای قهرمانی بســیار تعیین کننده باشد و شاید 
تیمی که به عنوان صدرنشین به استقبال تعطیالت نوروز می رود شانس قهرمانی بیشتری پیدا کند.

یحیی گل محمدی در هفته بیستم با تعویض ها و سبک بازی  تیمش سه امتیاز ارزشمند مقابل تیم 
سرسخت مس به دست آورد؛ اما برای کنترل صدر و بازگشــت به جایگاهی که در سال های اخیر 
هفته های متوالی و زیادی را در آن حضور داشــته اند، باید در بازی های خارج از خانه بدون اشتباه 

باشد؛ همچنین دربی می تواند یک جنگ تمام عیار برای صدرنشینی را به تصویر بکشد.

مستطیل سبز

ستاره سرخ ها؛ آقای گل 
بدون پنالتی لیگ برتر

مهــدی عبــدی بعد از ایــن کــه از ترکیب 
پرســپولیس در بازی مقابل گل گهر بیرون 
گذاشته شد، در بازی مقابل مس رفسنجان 
موفق شد 2 گل به ثمر برساند و نقش مهمی 
در پیروزی با ارزش سرخ پوشان ایفا کرد.  
عبدی با زدن هفــت  گل در حالی که از اکثر 
مهاجمان تراز اول لیگ ایران کمتر به میدان 
رفته، نشان داده یکی از موثرترین مهاجمان 
فوتبال ایران است، این در حالی است که او 
در دور رفت یک گل ســالم زد و به رغم عبور 
توپ از خط دروازه، داور مسابقه به اشتباه گل 

را مردود اعالم کرد.
عبــدی در حالــی بعــد از منشــا ۱۱ گله و 
یامگا ۸ گله در رده ســوم بهتریــن گلزنان 
این فصل لیگ برتر قــرار دارد که بر خالف 
این دو بازیکن خارجــی ، هیچ کدام از گل 
هایش از روی نقطه پنالتی نبوده و تمامی 
گل های عبــدی در جریان بــازی به ثمر 
رسیده اســت.اگر پنالتی ها را کنار بگذاریم 
مهاجــم مازندرانی پرســپولیس آقای گل 
فعلی لیگ برتر اســت. عبدی در این فصل 
آمار هــر ۱۱2 دقیقه یــک گل را از خودش 
ثبت کــرده و بهترین گلزن تیمش اســت. 
مهدی  که در فصل گذشته هم  بعد از احمد 
نوراللهــی ۱0 گله بــا ۹ گل زده دومین گلزن 
پرســپولیس بود، هنوز نتوانسته خودش 
را به عنوان یــک مهاجم فیکــس در همه 
بازی های پرســپولیس معرفــی کند.در 
واقع نوســان در بازی عبدی و البته ســایر 
مهاجمان پرسپولیس باعث شده تا یحیی 
گل محمدی از عملکرد خط حمله تیمش به 
طور کامل راضی نباشد و به همین دلیل او 
به سراغ خرید شیرزد تمیروف ازبکستانی 
رفت. با توجه به مصدومیت طوالنی مدت 
عیســی آل کثیر و آســیب دیدگی که برای 
پاکدل به وجود آمد، عبــدی این فرصت را 
دارد تا با ادامه همین رونــد جایگاه ثابتی 
در خط حمله پرســپولیس بــرای خودش 
دست و پا کند و به مهره فیکس یحیی گل 

محمدی تبدیل شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

پرواز کشتی گیر جوان به 
سبک »حسن یزدانی«

امیرمحمد یزدانی در جام یاشاردوغو 
ترکیه به مدال طال رسید.یزدانی عادت 
دارد در ابتدای کشــتی های خود، به 
سبک حســن یزدانی با یک غلت و 
جهش بلند وارد تشــک شود که این 
تصویر از لحظه ورود او به تشــک در 
مسابقات یاشاردوغو ثبت شده است.

مرحلــه نیمه نهایی مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های برتر مردان ایران جام »سردار دل ها« 
از سیزدهم تا هفدهم اسفندماه با حضور چهار تیم 
فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان، پیکان تهران، فوالد 
ســیرجان ایرانیان و مقاومت شهداب یزد پیگیری 
خواهد شد.در نخســتین بازی این مرحله، دو تیم 
پیکان تهران و فــوالد مبارکه ســپاهان اصفهان از 
ساعت ۱5:30 دقیقه درحالی به مصاف هم خواهند 
رفت که به تعبیر اکثر کارشناســان این دیدار فینال 
زودرس لیــگ برتر ۱۴00 لقب گرفته اســت. جایی 
که دو تیم مدعی در شرایط یکسانی با هم رو در رو 
می شوند. چراکه دیدارهای مرحله گروهی یک بار 
به سود پیکان تمام شده و بار دیگر به نام سپاهان. 
در هفتــه دوم مرحلــه گروهی شــاگردان رحمان 
محمدی راد با نتیجه سه بر صفر از سد پیکان گذشتند 

و در دور برگشــت خودروســازان با نتیجه مشابه، 
جبران کردند. ضمــن این که هر دو تیم با کســب 
دو پیروی متوالی مقابل حریفان شــان در مرحله 
نخســت پلی آف راهی نیمه نهایی شدند.شاگردان 
پیمان اکبری رقابت های مرحلــه مقدماتی را با ۱6 
بــرد و ۴۸ امتیاز و قرار گرفتــن در رتبه چهارم تمام 
کردند؛ اما اصفهانی ها بــا 20 برد و 5۹ امتیاز یکه تاز 
صدر جدول بودند. در دومین بازی دور رفت مرحله 
نیمه نهایی، فوالد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۸:30 
دقیقه به مصاف مقاومت شهداب یزد خواهد رفت. 
یزدی ها هر دو بــازی مرحله پلی آف را پنج ســته 
تمام کردند و از این منظر شــاید تیم خسته تری در 
مقایسه با فوالد ســیرجان ایرانیان به حساب آیند. 
هرچند که شــاگردان ســعید رضایی نیز در مرحله 
یک چهارم نهایی به ترتیب دو بازی چهار و پنج سته 

مقابل لبنیات هراز آمل داشتند و رقابت دوم دو تیم 
درحالی ۱۸2 دقیقه به طول انجامید که طوالنی ترین 
رقابت لیگ برتر مردان امســال نام گرفت. رقابت 
نیمه نهایی این دو تیم نیز به لحاظ تقسیم قدرت، از 
شرایط یکسانی برخوردار است. ابتدا در هفته هشتم 
دور رفت مرحله گروهی تیم فوالد سیرجان با نتیجه 
سه بر صفر از ســد مقاومت شــهداب یزد گذشت 
و در بازی برگشــت هفته بیســت ویکم، یزدی ها 
در رالی پنج ســته با نتیجه ســه بر دو ســیرجان را 
شکست دادند. با این حساب تقابل دو تیم در مرحله 

نیمه نهایی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست.

لیگ برتر والیبال؛ 

جنگ قدرت ها برای تصاحب جام سی و پنجم

ت های لیگ برتر فوتسال؛
در رقاب

م گیتی پسند 
ضور تی

           مروری بر 12 سال ح
             

                                                                                  

سیا 
 در آ

 آقایی
ی تا

ک تیم مدع
هور ی

از ظ
تیم گیتی پسند توانست 

روز سه شنبه با برتری مقابل 
تیم بتن زنــدی کالردشــت در هفته 

بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور به مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یابد تا 

بعد از 5 سال بار دیگر جام قهرمانی را برای اصفهانی ها به ارمغان 
بیاورد. سرخ پوشان اصفهانی با این قهرمانی جواز حضور در فصل آینده 
لیگ قهرمان را نیز به دست آوردند تا مرداد ماه سال آینده در مسابقات 
فوتسال جام باشگاه های آسیا که بعد از 2 سال تعطیلی به میزبانی 
امارات برگزار می شود، به عنوان نماینده ایران حضور داشته باشند. در 
این گزارش مروری خواهیم داشت بر چگونگی این تیم در رقابت های 
لیگ برتر و دوره هایی که این تیم در آن به مقام قهرمانی دست یافت.

نایب قهرمانی در اولین فصل حضور
تیر ماه سال ۸۹ بود که ســومین تیم حرفه ای فوتسال اصفهان وارد 
گردونه رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور شــد، تیم گیتی پسند 
اصفهان در خرداد ماه سال ۸۹ با خرید سهمیه تیم صدرای شیراز در 
لیگ برتر فوتسال حاضر شد.در ابتدا حضور گیتی پسند کسی انتظار 
نداشت که این تیم بتواند به پر افتخار ترین تیم فوتسال کشور تبدیل 
شود و همچنین با همشهری خود یعنی فوالد ماهان رقابت پایاپای 
داشــته باشــد زیرا فوالد ماهان با بهره گیری از بهتریــن بازیکنان و 
مربیان عالوه بر قهرمانی در لیگ داخلی چشم انداز آسیایی داشت و 
توانست در آسیا هم به مقام های متفاوتی دست یابد.در اولین سال 
حضور گیتی پسند، مدیران گیتی پســند تمام معادالت را برهم زدن و 
توانستند در دوران اوج فوتسال کشور با خرید های خوب و برگزیدن 
بهترین مربیان خود را هم تراز همشهری خود معرفی کنند و به عنوان 
یک مدعی وارد رقابت ها شوند.گیتی پسند در اولین دوره حضور خود 
توانست در لیگ ۸۹ به مقام نایب قهرمانی دست یابد که برای سال 

نخست عملکرد بسیار خوبی از این تیم به جای ماند.

نی  دوقهرما
در یک سال

لیگ سال ۹۱ فوتسال کشور بود که 
گیتی پسند با بهره گیری از مربی اصفهانی 

یعنی علی افضل توانســت به اولین قهرمانی خود 
در لیگ برتر فوتسال کشور دست یابد و جواز حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را دریافت کند.عملکرد موفق گیتی پسند در لیگ برتر 
کشــور در رقابت های آســیایی نیز ادامه دار بود. این تیم توانست در 
کشور کویت جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را باال سر ببرد تا در یک 
سال دومین جام ارزشمند  خود را کسب کند و علی افضل نیز به عنوان 

پرافتخار ترین مربی این باشگاه شناخته شود.

دومین قهرمانی سرخ پوشان اصفهانی در سال95 
 ســرخ پوشــان اصفهانی در شــرایطی توانســتند در ســال ۹5 با 
ســرمربیگری حمیدرضا لک به دومین عنوان قهرمانی خود در این 
رقابت ها دســت یابند که آنها در ســال ۹۴ بدترین سال حضور خود 
در رقابت های لیگ برتر را تجربه کرده بودند، موضوعی که سبب شد 
تغییراتی اساسی در باشگاه گیتی پسند رخ داده و این تغییرات دومین 
جام قهرمانی را برای این باشــگاه به ارمغان آورد. در کارنامه ۱2 سال 
حضور این تیم در رقابت های لیگ برتر فوتسال، 7 نایب قهرمانی و دو 

مقام سومی هم دیده می شود.

   موفق در آسیا
تیم گیتی پسند یکی از نماینده های 

موفق ایران در رقابت های باشگاهی آسیا نیز 
به شمار می آید، این تیم در سه دوره از مسابقات جام 

باشگاه های آسیا حضور داشته و موفق شده یک قهرمانی و 2 
نایب قهرمانی را به دست آورد. 

ایــن تیــم در ســال 20۱2 عنــوان قهرمانی را بــه دســت آورد و در 
ســال های 20۱3و 20۱7 هم عنوان نایــب قهرمانی را کســب کرد. 
ســرخ پوشــان اصفهانی امیدوارنــد در فصل جدیــد رقابت های 
 باشــگاهی آســیا نیز بتوانند از کارنامه این تیم در این مســابقات 

دفاع کنند.

 سمیه مصور
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مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

اصالح و بهینه سازی تجهیزات روشنایی در پارک های منطقه 2
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکه منطقه دو شــهرداری به عنوان یکی از مناطق پر 
جمعیت شهری در بین مناطق پانزده گانه اصفهان شناخته می شــود، اظهار کرد: اصالح پایه های 
روشنایی )لوکس نوری( در ۱۳ محوطه بازی کودکان این منطقه انجام شده است.محمد صیرفی نژاد 
با بیان اینکه اصالح پایه های روشنایی در محوطه های بازی منطقه دو شهرداری انجام شده است، 
افزود: عالوه بر اصالح روشنایی، وسایل بازی و کف ناهموار مجموعه بازی پارک قلمستان اصالح و 
بهینه شده است، همچنین کلیه کف پوش ها و سرسره و راه پله ناایمن در پارک قلمستان نیز تعویض 
شد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در محوطه ساختمان های خدمات، گلخانه، انبار 
و ساختمان شهرداری این منطقه به دلیل پرمصرف بودن المپ های گازی قبلی، ۵۰ عدد پنل های 

سقفی کم مصرف با لوکس نوری مناسب تعویض شد.
وی ادامه داد: تبدیل َسری چراغ های پارک های قلمستان، گل محمدی و قسمتی از پارک بنفشه 
از کم مصرف به ال. ای. دی جهت بهره وری انرژی، تغییر ساعت کارکرد موتورهای آبیاری و آبنما به 
خارج از پیک مصرف، بخش دیگری از اقدامات این منطقه در جهت بهینه سازی و کاهش مصرف 
انرژی است.صیرفی نژاد با اشاره به دیگر اقدامات بهینه سازی در ساختمان اداری و خدمات شهری، 
گفت: در این دو مکان استانداردسازی موتورخانه های حرارتی ساختمان های اداری و دریافت گواهی 
اســتاندارد ۱۶۰۰۰ ملی ایران است که در این راستا با تغییر ســاعت کار موتور خانه از ساعت ۶:۳۰ تا 
۱۳:۳۰ عصر، حدود ۱۷ ساعت صرفه جویی انرژی انجام شده است، همچنین نصب سیستم کنترل 
هوشمند موتورخانه ها و نیز عایق بندی مناسب لوله ها و مخازن و نصب درزگیر بر روی پنجره ها جهت 
کاهش اتالف انرژی در ساختمان شــهرداری برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، ازجمله اقدامات 

صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: خاموش کردن روشــنایی های مازاد در ساختمان ها و صرفه جویی در مصرف 
انرژی، همچنین برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان جهت خاموش کردن وسایل الکتریکی 
در زمان خروج از محل کار و روزهــای تعطیل از جمله اقدامات فرهنگــی در زمینه کاهش مصرف 
انرژی بوده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تاکید کرد: از دیگر اقدامات این منطقه در جهت 
کاهش مصرف برق، تغییر در ساعات روشن و خاموش شدن پارک ها )یک ساعت دیرتر روشن و 
یک ساعت زودتر خاموش( اســت.وی افزود: تعویض هفت تابلو برق روشنایی پارک های حکیم 
فرزانه، حکیم صفایی، پارک قلمستان، صد هکتاری، الله، گل محمدی و شقایق با هزینه ای بالغ بر 

یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال انجام شده است.

معاون شهردار اصفهان:

عیدی کارکنان شهرداری به موقع پرداخت خواهد شد 
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در پاسخ به تذکر اعضای شورا مبنی بر پرداخت به موقع حقوق، 
عیدی و پاداش قانونی کارکنان شــهرداری، اظهار کرد: عیدی کارگران شهرداری در قالب قانون و در 
شرایط بهتری امسال پرداخت خواهد کرد.محسن رنجبر با تاکید بر اینکه برای پرداخت هر چه سریع تر 
عیدی کارکنان شــهرداری تالش می کنیم، افزود: کارکنان شــهرداری اطمینان داشته باشند حقوق 
اسفندماه به موقع پرداخت خواهد شد و پیرامون حقوق پیمانکاران نیز بررسی های الزم انجام می شود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به پرداختی ها به پیمانکاران به ویژه پیمانکاران فضای 
سبز و خدمات شهری تصریح کرد: شهردار اصفهان تاکید دارد که پرداخت حقوق پیمانکاران همزمان 
با حقوق کارکنان شهرداری انجام شود و ما بر این اساس هر ماه پیگیر تحقق این اصل در سازمان ها 
و مناطق هستیم.وی تاکید کرد: برخی از پیمانکاران فضای سبز صورت وضعیت های خود را با تاخیر 
آماده می کنند که تذکر اعضا به پرداخت نشــدن این موارد برمی گردد، البته طبق بررسی های انجام 
شده، تاکنون صورت وضعیت های رسیده، تایید خدمات شهری را گرفته است؛ در این راستا به همه 

صورت وضعیت ها از این جنس حداکثر تا ۱۵ روز رسیدگی می شود.

شهردار اصفهان خبر داد:

تکمیل پروژه مرکز همایش ها تا پایان خرداد ۱۴۰۱

شــهردار اصفهان در حاشــیه جلسه بررسی مشــکالت و برنامه ریزی 
پروژه های شــاخص عمرانی اصفهان، اظهار کرد: در این جلســه روند 
پیشرفت پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفت و بر بهره برداری سریع تر این ابر پروژه تاکید شد. علی قاسم زاده 
با بیان این که در جلســه بررسی مشــکالت و برنامه ریزی پروژه های 
شاخص عمرانی اصفهان نواقص و کاســتی های موجود در روند پروژه 
مرکز همایش های بین المللی بررسی شد و راهکارهای مناسب با نظرات 
کارشناســان متخصص پیش بینی شــد، افزود: پیش بینی می شود 
تا پایان خــرداد ۱۴۰۱ فعالیت های عمرانی پــروژه مرکز همایش های 

بین المللی اصفهان تکمیل و آماده بهره برداری شود. 
شهردار اصفهان با بیان این که یک عزم جدی در بدنه مدیریت شهری 
برای بهره برداری از پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان وجود 
دارد، اظهار امیدواری کرد: مشکالت و نواقص پروژه باید هر چه سریع تر 
رفع شود تا این پروژه طبق زمان بندی انجام شده، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به 
بهره برداری برسد. وی با تاکید بر این که در حال حاضر مشکل اساسی 
و خاصی در پروژه مرکز همایش هــای بین المللی اصفهان وجود ندارد 
و  مهم ترین دغدغه مدیریت شهری، تکمیل ریزپروژه های داخل این 
ابرپروژه اســت که باید به نحوه صحیح از پیمانکار تحویل گرفته شود، 

گفت: این پروژه عظیم دارای ریزپروژه های متعددی است که باید موقع 
تحویل نقصان و اشکالی نداشته باشد. قاسم زاده در خصوص تاخیر در 
پرداخت مطالبات پیمانکاران، اظهــار کرد: راه حل کلیدی برای رفع این 

مشکل پیشنهاد شده است. 
وی گفت: طی توافق و رایزنی انجام شده با بانک های مختلف استان، 
یک خط اعتباری از ســوی یک بانک برای هر پروژه عظیم و شاخص 
شهری تعیین می شود و ســپس مباحث مالی پیمانکار پروژه با بانک 
خواهد بود و شهرداری اصفهان از این به بعد با بانک طرف خواهد شد. 
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: گاهی تاخیر در پرداخت مطالبات 
پیمانکاران به دلیل مســائل اداری و دریافت تسهیالت از بانک هاست 
که این موضوع نیز یک امر عادی اســت، اما تاخیر به دلیل تصمیمات 

مدیریتی قابل قبول نیست.

مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است
محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در این جلسه 
اظهار کرد: بخشی از تاخیر در پرداخت ها به پیمانکاران پروژه ها، خاصه 
پروژه مرکز همایش های بین المللی و بالتبع تاخیر در تکمیل پروژه ها 
به دلیل تغییرات مدیریتی جدید در بدنه شــهرداری بوده است که این 

امر برخی از پیمانکاران را دچار یک ســردرگمی کرده بــود؛ البته امروز 
این مشکل به صورت کامل مرتفع شده است. وی در خصوص کاربری 
اراضی مرکــز همایش های بین المللی، گفــت: ۷۲ هکتار اراضی مرکز 
همایش های بین المللی پیش از این در زمان آغاز به کار از هیئت وزیران 
جمهوری اسالمی ایران مجوز کاربری توریستی - تجاری دریافت کرده 

است و هیچ جای نگرانی نیست.

تدوین طرح جامع برای مرکز همایش های بین المللی
در ادامه نشست ، سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی شــهردار اصفهان اظهار کرد: برای این که وارد فضای اجرایی 
بهره برداری از مرکز همایش های بین المللی شویم، به یک مشاوره عالی 
در این زمینه نیاز داریم تا طرحی برای بیان اولویت های مقدم و موخر 
قسمت های مختلف این ابرپروژه ارائه دهد. وی با تاکید بر این که باید 
در اسرع وقت بخشی از ابرپروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
به بهره برداری برسد، خاطرنشان کرد: قرار است سال آینده ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل بخش های مختلف این پروژه اختصاص یابد که این 

امر اهمیت یک طرح جامع از سوی مشاور عالی را دوچندان می کند.

ضرورت انتخاب یک مشاور عالی فنی برای پروژه مرکز همایش ها
رضا اخوان، مدیر بهره برداری مرکــز همایش های بین المللی اصفهان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: پروژه مرکز همایش ها ۱۱ ساله شد؛ شرایط 
این ابر پــروژه ایجاب می کند کــه در کنار معاونت عمرانی شــهرداری 
دیگر معاونت های شــهرداری نیز قرار گیرند تا روند پیشــرفت بهتر و 
سریع تری داشته باشد. وی با ارائه پیشنهاداتی در زمینه تسریع در روند 
زمان بهره برداری مرکز همایش ها، گفت: این ابرپروژه به دلیل حجم و 
گستردگی در درجه نخست نیازمند انتخاب یک مشاور عالی فنی برای 
برنامه ریزی بخش های مختلف، دوم تدوین یک طرح جامع راهبردی 
از سوی معاونت های شهرداری اصفهان و سوم آغاز مدیریت هوشمند 

و تجهیز مرکز در واقع BMS پروژه است.
مدیــر بهره برداری مرکــز همایش هــای بین المللی اصفهــان افزود: 
لزوم توجه به پدافنــد عامل و غیرعامــل پروژه و مباحــث امنیتی با 
توجه به حساســیت جلســات برگزاری در ســال های آتــی، توجه به 
مسائل ایمنی ساختمان، تعیین تکلیف وضعیت انشعابات مختلف و 
تصفیه خانه فاضالب مرکز همایش ها و همچنین مستندنگاری مبتنی 
بر تجربه نگاری فنی و عمرانــی پروژه از دیگر اقداماتی اســت که باید 

مدنظر قرار گیرد.

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهــان گفت: یکی 
از مطالبات و درخواســت عموم شهروندان، تکمیل 
شدن خیابان شهید احمدی و اتصال به بلوار بعثت 
است که توافق نکردن تعدادی از مالکان پالک های 
در مسیر پروژه، موجب تاخیر در احداث فاز دوم این 
خیابان شده است.علی اصغر شــاطوری با اشاره به 
خیابان شــهید احمدی، اظهار کرد: احداث خیابان 
شــهید احمدی حدفاصل میدان حج تا بلوار بعثت 
طبق مصوبات طرح تفصیلی شــهر اصفهان از سال 
۱۳۹۲ در دســتور کار قرار منطقه هفت شــهرداری 
دارد.وی افزود: یکی از مطالبات و درخواست عموم 

شهروندان، تکمیل شــدن خیابان شهید احمدی و 
اتصال به بلوار بعثت است که توافق نکردن تعدادی از 
مالکان پالک های در مسیر پروژه، موجب تاخیر در 
احداث فاز دو این خیابان شــده است.مدیر منطقه 
هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه بخش هایی از 
خیابان شهید احمدی در سال های گذشته احداث 
شــده، اما اســتفاده چندانی جز دسترسی محلی 
نداشته اســت، تصریح کرد: این خیابان، یک معبر 
اصلی به موازات خیابان گلستان است که می تواند به 
روان سازی و کاهش بار ترافیکی شمال شهر اصفهان 
کمک کند.وی با بیان اینکه فاز اول خیابان حدفاصل 
میدان حج تا کوی کوثر در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری 
رسیده اســت، گفت: در حال حاضر شاهد پیشرفت 
۷۵ درصدی تملک و آزادسازی فاز دوم این خیابان 
حدفاصل کوی کوثر تا بلوار بعثت هستیم که در صورت 

مشارکت شهروندان با مدیریت شهری این خیابان 
تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.شاطوری با 
اشاره به عدم توافق مالکان بخشی از پالک های در 
مسیر خیابان حدفاصل میدان حج، گفت: شهرداری 
منطقه هفت علی رغم میــل باطنی مجبور به اجرای 
ماده ۹ الیحــه قانونی نحوه خریــد و تملک اراضی 
و امالک، شــده اســت و آمادگی توافق با مالکان 
این مســیر را دارد.وی تصریح کرد: پروســه توافق 
امالک در مسیر از سوی شهرداری در یک بازه زمانی 
مشخص صورت می گیرد و روند توافق در شهرداری 
منطقه با مالــکان به صورت شــفاف و توافقات در 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شــود، همچنین 
اسناد امالک در مسیر و معوض به صورت هم زمان 
منتقل خواهد شــد تــا از ســرگردانی و بالتکلیفی 

ارباب رجوع جلوگیری به عمل آید.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم همکاری شهروندان برای اتمام آزادسازی خیابان شهید احمدی

نقش مثبت تبلیغات شهری در معرفی مباحث شهروندی 
رییس اداره ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شهروندان با ۱۳۷ و 
چگونگی فعالیت های آن آشنا هســتند، گفت: با تبلیغاتی که در چندماه اخیر با همکاری اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی انجام گرفت، 
حدود  ۳۳ تا ۴۰ درصد افزایش تماس 
داشــتیم که اتفاق بســیار خوشایندی 
است. محمد قاســمی به آماده سازی 
زیرساخت های اداره ارتباطات مردمی 
برای ارتباط بیشتر با شهروندان اشاره 
کرد و افزود: از ســال گذشته تمام زیر 
ســاخت ها برای رســیدگی به مباحث 
و مشــکالت مطرح شــده از ســوی 
شــهروندان با جدیت پیگیری شــده 
تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برســیم و 

پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.
وی تصریح کرد: شهروندان در ارتباط با این مرکز ضمن اینکه می توانند پیام خود را با موفقیت 
به ثبت برســانند، با ســامانه ۱۳۷ نیز می توانند تصاویر مرتبط و حتی لوکیشن خود را با ما به 

اشتراک گذاشته تا مباحث آنان با جدیت در شهرداری پیگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت نظافت شهری و توجه شــهروندان به این موضوع، ادامه داد: در سری 
جدید تبلیغات شــهری نیز بیشــترین تماس مردمی در بخش نظافت شهری بود که این امر 

بیانگر میزان توجه شهروندان به تمیزی شهر است. 
رییس مرکز ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان با اشــاره به تبلیغات شــهری و تاثیر آن در 
مباحث شــهری، گفت: با ورود اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان برای تبلیغ در زمینه مرکز ارتباطات مردمی)۱۳۷(، شاهد افزایش 
تماس ها به این مرکز بودیم که این امر بیانگر تاثیر مثبت تبلیغات شــهری در معرفی مباحث 

شهروندی است.
قاسمی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان، ۲۴ ساعته پاسخگوی سواالت 
مردم است، افزود: اگر مردم در بخش خاصی نیازمند مشورت یا گفت وگو باشند با کارشناس 
مربوطه مرتبط شده و می توانند ســواالت خود را با آنها در میان بگذارند.ضمن اینکه در بخش 
ترافیکی نیز ۱۳۷پاســخگوی سواالت شــهروندان بوده و هست.وی با اشــاره به توجه ویژه 
مدیریت شهری به موضوعات  ۱۳۷، بیان کرد: با توجه به این امر عالوه بر ثبت موضوعات مطرح 

شده از سوی شهروندان، بازخورد گرفتن و نتیجه را نیز پیگیری می کنیم.
وی به راه اندازی بازخوردهای الکترونیک در شــهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: این کار برای 
نخستین بار در کشور و در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان انجام شده و اتفاقی مبارک 
برای این شهر است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان نیز در ادامه در 
ارتباط با تابلوهای شــهروندی با موضوع »به ۱۳۷ بگید«، تصریح کرد: ۱۳۷ پل ارتباطی مردم 
و شهرداری است، مردم می توانند با انتقال درخواست های خود به ۱۳۷ دغدغه های خود را به 

گوش مسئوالن رسانده تا از این طریق بسیاری از مشکالت مردم مرتفع شود.
رضایی با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در تبلیغات شهری به کار رفته است، افزود: 
با این کار تالش کردیم تا به مردم نشان دهیم که ۱۳۷ بهترین گزینه برای بیان مشکالت شهری 

و در میان گذاشتن آنها با مسئوالن شهری است.
وی خاطرنشان کرد: »اگر شغلی مزاحمتونه به ۱۳۷ بگید« یا »اگر خیابونی چاله چوله داره به 
۱۳۷ بگید« از جمله موضوعات تابلوهای تبلیغات شهری بود که راه ارتباطی بین مردم و ۱۳۷ 

را به مردم ارائه کرد که در این بین بیشترین دغدغه مردم در حوزه نظافت شهری بوده است.

با مسئولان

دیدگاه

 اجرای پویش »خانه سبز« 
در اصفهان

خبر روز

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان اظهــار کــرد: در کنار همه 
اقدامات و فعالیت هایی که از ســوی مدیریت 
شــهری برای آراستن و پیراســتن شهر انجام 
می شود، تک تک شــهروندان نیز در این زمینه 
مسئولیت هایی بر عهده دارند که بی شک در بهبود 
کیفیت زندگی شخصی و جمعی در شهر اثرگذار 
است؛ ازجمله این مسئولیت ها آراستن فضاهای 
شخصی زندگی اســت که می تواند گاهی جنبه 
عمومی نیز پیدا کند. مجید عرفان منش افزود: 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با تاکید بر نقش و جایگاه تک تک شهروندان در 
نگهداری و صیانت از فضای سبز، پویش خانه 
ســبز را برگزار می کند تا از شــهروندان بخواهد 
ضمن کسب اطالعات مفید درباره رشد و پرورش 
گیاهان آپارتمانی، نســبت به ایجاد فضاهای 
مزین به گیاهان در محیط اطــراف خود اقدام 
کنند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان با بیان این که پویش خانه 
ســبز با هدف معرفی ویژگی ها و مشــخصات 
گیاهان آپارتمانی به شــهروندان طراحی شده 
است، ادامه داد: این گیاهان می توانند در محیط 
اطراف ما مانند محل کار یا زندگی رشد و تکثیر 
کنند و منجر به کاهش برخی آلودگی های هوای 
داخل ساختمان شوند، همچنین تقویت روحیه 
و کاهش تنش های روانی در انسان را به دنبال 
دارند که این اطالعات در قالب موشن گرافیک 
طراحی شده اســت و در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. وی از طراحی یک مسابقه در پویش 
خانه ســبز خبر داد و اظهار کرد: در این مسابقه 
از شــهروندان می خواهیم از منازل یا هر مکان 
سرسبز دیگری که به همت خودشان در آن گل و 
گیاه کاشته اند، عکس برداری و آثار خود را ارسال 
کنند. عرفان منش با بیان این که عکس های برتر 
انتخاب می شود و سپس در صفحه اینستاگرام 
 Khanesabz_isf پویش خانه سبز به آدرس
بارگذاری خواهد شد، خاطرنشان کرد: از میان 
این آثار، بهترین عکس انتخــاب و همزمان با 
هفته اصفهان عالوه بر اعطای پالک خانه سبز 
توسط شــهردار اصفهان، به صاحب عکس برتر 

جایزه ویژه نیز تقدیم می شود.

گالری شهری تا ۲۵ اسفندماه به موضوع تاثیرات مثبت نگهداری از گل ها و گیاهان در منازل و محیط کار اختصاص یافته است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت:  شهرداری اصفهان امسال به منظور افزایش عمر درختان تازه کاشت شده و 
همچنین ایجاد شرایط بهتر برای نگهداری از درختان، اجرایی شدن طرح درخت بانی به جای درخت کاری را مد نظر قرار داده است.احمد رضایی، آموزش نگهداری از 
گل ها و گیاهان آپارتمانی را یکی از محورهای برنامه های هفته درخت بانی دانست و افزود: مضمون تابلوهای تبلیغات شهری از ۵ تا ۲۵ اسفندماه به این موضوع و 
تاثیر نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی بر افزایش آرامش، بهره وری، هوش، طراوت، نشاط و تمرکز اختصاص دارد.وی تصریح کرد: از زمان آغاز این دوره تبلیغات 

شهری بازخوردهای خوبی از سوی شهروندان دریافت کرده ایم و گالری شهری شهر اصفهان در پایان این دوره به استقبال نوروز خواهد رفت.

سرزندگی و یکرنگی در گالری شهری

جشنواره ورزشی 
نوجوانان محله های 
حاشیه نشین اصفهان

جشــنواره تفریحی ورزشی نوجوانان 
محله هــای کــم برخوردار و حاشــیه 
نشــین حصه و جلوان اصفهان برگزار 
شد.نشاط و شادابی در بین کودکان و 
نوجوانان در محله ها و اجرای عدالت 
برای برگزاری برنامه های فرهنگی در 
تمام مناطق شهر و محله های حاشیه 
نشــین و کم برخــوردار از اهداف این 

جشنواره است.

وز عکس ر

یمنا
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عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این 
شرکت که ضمن تسلیت شــهادت حضرت امام موسی کاظم)علیه السالم( 
و تبریک اعیاد ماه مبارک رجب به ویژه عید مبعــث با تاکید بر اهمیت توجه 
به ماموریت یکایک اعضای خانواده بزرگ فوالد مبارکه اظهار کرد: در آستانه 
سالروز بعثت نبی مکرم اسالم، حضرت محمد مصطفی)صلی ا... علیه وآله( 
باید بــه این نکته توجه کرد که رســالت هر یــک از ما در این عالم چیســت 
و برای چه ماموریتی خلــق شــده ایم؛ در حقیقت هر فردی بایــد بداند که 
با هدف مشــخصی در این عالم مبعوث شــده اســت. وی با بیــان این که 
نظام جمهوری اســالمی ادامــه جریان بعثــت و نهضت انبیــا به خصوص 
پیامبر اکرم)صلی ا... علیه وآله( است، افزود: هر انســانی دارای ویژگی ها و 
ماموریت های منحصر به فردی است و برای ماموریتی در این عالم برانگیخته 
شده است؛ برخی متوجه فلسفه خلقت خود هستند و برخی با غفلت از کنار 

این موضوع می گذرند.

روند رشد و تعالی، روندی بی پایان است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که هر انسانی باید بتواند ماموریت 
خود را پیدا کرده و در جایگاه خود آن ماموریت را انجام دهد، خاطرنشان کرد: 
همه سازمان ها دارای ماموریتی هستند و ما در شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
مولود انقالب اســالمی، ماموریت بزرگی داریم؛ رســالت امروز فوالد مبارکه 
تحقق رشد و توسعه کشور است و بر این اساس، یکایک مدیران و کارکنان این 
مجموعه نیز ماموریت  دارند تا با حرکت در این مسیر، در راستای رشد و توسعه 
کشور گام بردارند.طیب نیا با اشــاره به موفقیت اخیر شرکت فوالد مبارکه در 
کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی عنوان داشت: این جایزه به 
شرکت هایی تعلق می گیرد که روند رشد و تعالی تثبیت شده ای داشته باشند 
و از این جهت ارزشمند است؛ اما همه ما باید به این موضوع واقف باشیم که 
مسیر رشــد و تعالی، روندی بی پایان اســت و گام های بلندی در این مسیر 

پیش روی ماست.

تحقق دستاوردهای فوالد مبارکه به رغم وجود محدودیت ها
وی با بیان این که میــزان ارزش آفرینی و تولید فوالد مبارکه در ســال 1400 
با وجود  کمبودها، رضایت بخش بود و دســتاوردهای قابــل توجهی در این 
شرکت رقم خورد، اضافه کرد: در ســال جاری تا حد زیادی به اهداف خود در 
بخش تولید رسیده ایم که همگی حاصل تالش ها و زحمات تک تک کارکنان 
و شرکای کسب و کار ما بوده و خوشبختانه از نظر میزان دست یابی به اهداف 
سود و درآمد نیز توانستیم رضایت ســهامداران پرشمار شرکت را جلب کنیم. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت پیش بینی نحوه مقابله با 
محدودیت های انرژی و حفظ میزان تولید در سال آینده اظهار داشت: برای 
تولید در سال 1401 باید با عنایت به تجربه محدودیت های بسیار زیاد انرژی در 
سال جاری به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آسیب های ناشی از کمبود برق و گاز 
نسبت به سال 1400 به مراتب کمتر شود؛ ناگفته نماند که فوالد مبارکه در سالی 
که گذشت، با استفاده از تدابیر و تصمیماتی که اتخاذ شد، حتی در مقاطعی که 
با کمبود شدید انرژی مواجه بود، در تولید محصوالت نهایی خود دستاوردهای 

خوبی را رقم زد و با استفاده بهینه از توقف های حادث شده، توانست تعمیرات 
اساسی، بهینه سازی، نوســازی و اقدامات اصالحی ارزشمندی را در خطوط 
تولید انجام دهد. وی تصریح کرد: ســال آینده برای فــوالد مبارکه به عنوان 
شرکتی که همواره درصدد پیشتاز بودن است، سال مهمی خواهد بود چراکه 
ما می خواهیم اثبات کنیم که همیشــه در مســیر تعالی هستیم؛ بنگاه های 
اقتصادی هوشمند، در هر شرایطی که باشــند، می توانند از فرصت های خود 
بهترین استفاده را ببرند. طیب نیا با تاکید بر عدم گره زدن روند تولید و وضعیت 
اقتصاد کشور به تحریم ها و نتیجه مذاکرات بیان داشت: فوالد مبارکه هیچ گاه 
روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزده و با مدیریت موثر، تحریم را فرصتی 
برای تقویت تــوان تولیدکنندگان داخلی کرده چراکه باید از این دســتاوردها 

مراقبت کرد.

اجرای پروژه های توســعه با اولویت ارتقای بهره وری، کیفیت و عملکرد 
زیست محیطی

وی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار و حمایت از صنایع پایین دستی 
تاکید کرد: سیاســت گذاری  فوالد مبارکه برای ســال آینــده تمرکز بر حفظ 
سودآوری شرکت از طریق افزایش میزان فروش و تحویل محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر و سرمایه گذاری های مولد است تا از این طریق تاثیرات احتمالی 
ناشی از محدودیت ها را جبران کند؛ از سوی دیگر ضروری است تا با مدیریت 
موثر در خرید و سایر فعالیت ها، در مســیر ارتقای بهره وری، منابع و پایداری 
سودآوری قدم برداریم. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت 
توسعه محور بودن و درنظر داشتن محدودیت منابع ادامه داد: اولویت بندی در 
اجرای پروژه ها در فوالد مبارکه از اهمیت بسیاری برخوردار است و پروژه هایی 
که منجر بــه افزایش بهره وری، کیفیــت و ارتقای عملکرد زیســت محیطی 

می شوند، برای ما در اولویت اول قرار خواهند داشت. 

ضرورت تداوم بومی سازی در راستای اعتقاد به توانمندی های داخلی
وی بــا تاکید بر ضــرورت برگزاری جلســات تخصصی میان کلیــه مدیران 
بهره برداری، خرید و توســعه فوالد مبارکه به صورت هفتگی گفت: شــرکت 
همواره در حوزه بومی ســازی جدیت داشــته و این مهم را تداوم بخشــیده 
است؛ تحقق بومی ســازی نه به دلیل وجود شــرایط تحریمی، بلکه باید به 
دلیل اعتقاد به توانمندی های داخلی ادامــه پیدا کند. طیب نیا با بیان این که 
بومی ســازی در فوالد مبارکه عالوه بر منافع ملی، منافع سازمانی بسیاری را 
نیز برای این شرکت در پی خواهد داشت، افزود: تک تک مدیران فوالد مبارکه 
باید به بومی سازی اعتقاد داشته باشند و راهکارهای مناسبی برای حمایت از 
متخصصان توانمند داخلی اتخاذ  شود. مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان ضمن 
تقدیر از سرمایه های انسانی این شــرکت، پیمانکاران و کلیه شرکای کسب و 
کار که با روحیه جهادی و مشــارکت و همدلی، تحقق اهداف بلند شرکت را 
میسر کردند، نظارت، هدایت و مدیریت فعالیت های پیمانکاری را از وظایف 
 دستگاه های نظارتی دانســت و در خصوص توجه به ســرمایه های انسانی 
 فوالد مبارکه و شــرکت های پیمانــکاری، توصیه هــای الزم را بــه مدیران 

شرکت ارائه کرد.

دنیای اقتصاد: سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن اصفهــان در بازدید از 
بخش های مختلف شــرکت با حضــور در نیروگاه ها و بخش آب رســانی، با 
همکاران این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد.ایرج رخصتی در این دیدار به اهمیت 
نیروگاه های شرکت و همچنین فعالیت های مربوط به تامین آب مورد نیاز خط 
تولید با توجه به در پیش بودن فصول گرم سال و مشکالت احتمالی در تامین 
آب و برق حاصل کمبود آب همچون سال های  گذشته اشاره کرد و گفت: در این 
راستا تعمیرات زودهنگام نیروگاه های شرکت آغاز شده و جلسات بازدیدهای 
میدانی به طور منظم انجام می شــود تا شــرایط برای فعالیت حداکثری آنها 
فراهم شود و در نتیجه با مشکالت ناشــی از قطع برق که در سال جاری شاهد 
آن بودیم، مواجه نشــویم. ذوب آهن اصفهان دارای4 واحد نیروگاه حرارتی با 

ظرفیت بیش از 220 مگاوات است که عمده خوراک آن از گازهای فرآیندی خط 
تولید بوده و برای دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت منجر به وابستگی کمتر 
به شبکه برق سراسری خواهد شد؛ گازهای فرآیندی با گازهای طبیعی ترکیب 
        می شود.توان تولیدی این نیروگاه ها به نحوی است که جایگزین نیروگاه های 
تولید برق شبکه سراسری حداقل برای مصرف داخل کارخانه است. در واقع اگر 
این نیروگاه ها فعالیت نکنند کل برق مصرفی توسط شبکه سراسری باید تامین 
شود. با این وجود در حالی که در جدول تعرفه گاز، نرخ گاز مصرفی نیروگاهی 
برابر 10 درصد تعرفه خوراک پتروشــیمی لحاظ شــده اســت، ولی تعرفه گاز 
مصرفی برای این شرکت، با تعرفه صنایع فوالدی برابر 30 درصد تعرفه خوراک 

پتروشیمی محاسبه می شود.

شــرکت ذوب آهن اصفهان با حضور فعال در ششــمین نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان آخرین محصوالت صادراتی خود را معرفی 
کرد. بنا بر اعالم روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، جمشید جمعه خان 
زاده وزیر صنعت تاجیکستان در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به اهمیت 
صادرات محصوالت ذوب آهن به تاجیکســتان گفت: به تمامی ســازمان های 
صنعتی و متخصصان آن ها توصیه شده تا از غرفه ذوب آهن اصفهان بازدید کنند 
و در جریان موفقیت ها و تجربیات فوق العاده این شرکت قرار بگیرند. استاندار 
خراسان رضوی نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان 

به همراه ۹0 شرکت بزرگ ایرانی دیگر از ۹ استان کشور در این نمایشگاه حضور 
دارند.یعقوبعلی نظری، ذوب آهن اصفهان را شــرکتی موفــق در زمینه تولید و 
صادرات محصوالت فوالدی دانست و از مسئوالن غرفه درخواست کرد که از تمامی 
ظرفیت های بازار تاجیکستان استفاده کنند. ششــمین نمایشگاه بین المللی 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران هفتم اســفندماه در کاخ بربد شهر دوشنبه 
تاجیکستان با حضور محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان و جمشید 
جمعه خان زاده، وزیر صنعت این کشور افتتاح شد و تا دهم اسفند ماه پذیرای 

بازرگانان و فعاالن اقتصادی است.

نخستین نشست هم اندیشی رؤسای سازمان های نظام مهندسی استان اصفهان با حضور سرپرست سازمان 
نظام مهندسی کشور، شهردار اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، نمایندگان مدیرکل راه و شهرسازی، رؤسا و هیئت مدیره سازمان های نظامی مهندسی معدن، 

کشاورزی و رایانه و به میزبانی و ابتکار نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد.

4۵ درصد درآمد هر خانوار در کشور صرف تامین مسکن می شود
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست هم اندیشی رؤسای سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان، کشاورزی، معدن و رایانه اســتان اصفهان گفت: به طور متوسط 45 درصد از درآمد هر خانوار ایرانی 
صرف تامین مسکن می شود که این موضوع وظیفه اعضای نظام مهندسی ساختمان را برای نظارت هرچه بیشتر 

بر فرآیند احداث ساختمان ها سنگین تر می کند.
حمزه شکیب اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان حاضر حدود 600 هزار عضو دارد و به عبارتی 

بزرگ ترین سازمان غیر دولتی کشور محسوب می شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: این ســازمان هیچ بودجه و اعتباری از دولت 
دریافت نمی کند و استقالل مالی دارد که در این شرایط اقتصادی بزرگ ترین دستاورد برای این سازمان محسوب 
می شود. وی با اشاره به اصل مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: قصد داریم این سازمان را به یک 
مرجع علمی و حرفه ای در کشور تبدیل کنیم و به دنبال این هستیم که با ارائه آموزش های مستمر، این سازمان به 

مرجعی برای ارئه راهکار علمی با رویکردهای جدید برای طراحی و شیوه نظارت و اجرا تبدیل شود.
وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه طراحی ها در کنار پیشرفته ترین کشورهای دنیا قرار 

دارد و مقررات ملی ساختمان جزو بهترین مقررات در دنیاست.
وی تصریح کرد: امروز دانش روز دنیا را در زمینه مهندسی ساختمان در اختیار داریم؛ اما نواقصی در اجرای آن 
وجود دارد که در تالشیم بتوانیم فاصله بین دانش و اجرا را به یکدیگر نزدیک کنیم و مشکالت موجود در زمینه 
اجرا و نظارت را رفع کنیم تا بتوانیم فاصله ای حدود پنج تا 10 درصدی را که نخبگان کشــور در نظام مهندسی با 

دانش دنیا دارند، برطرف کنیم.

هم افزایی بین نظام مهندسی ساختمان و دستگاه های اجرایی استان
رییس سازمان نظام مهندســی ساختمان استان اصفهان در ادامه این نشســت اظهار کرد: در نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان در دوره جدید رویکرد جدیدی شکل گرفته است و به دنبال برگزاری نشست های مشترک 
بین نظام مهندسی و آتش نشانی های استان برای یکنواخت کردن ضوابط آتش نشانی در سطح استان هستیم.

احمدبناکار افزود: شورای شهر، شهردار و معاونت شهرسازی شهردار اصفهان به خوبی با نظام مهندسی همکاری 
می کنند و دیدگاه مشترکی در امضای تفاهم نامه های جامع دارند که در نتیجه آن تفاهم نامه مشترک همکاری 

امضا شده که یکپارچه سازی سیستم انفورماتیک دو سازمان و حذف کاغذبازی از جمله بندهای آن است.
بناکار اضافه کرد: بر این اساس از برخی از موازی کاری ها جلوگیری شده و واسطه گری ها به حداقل می رسد، 

همچنین کسر ظرفیت اشتغال که اکنون سودجویان از آن استفاده می کنند هم حل می شود.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشــان کرد: با بنیاد مسکن هم از دیرباز هماهنگی هایی بوده، تفاهم نامه هایی 
تنظیم شده و تعامالت خوبی شکل گرفته اســت. عالوه بر این با شرکت شــهرک های صنعتی برای ساخت 
ساختمان ها، همسان سازی فرم ها با آتش نشانی اصفهان با هدف کمک به سیستم آتش نشانی برای آموزش 

اعضای سازمان، سازمان فنی و حرفه ای و سازمان استاندارد تفاهم نامه هایی برقرار شده است.
در ادامه علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این نشست اصفهان اظهار کرد: اصفهان، شخصیت، هویت، ظرفیت ها 
و سرمایه هایی داشته و اصل وجودی آن را هم نمی توان انکار کرد. به نظر می رسد شخصیت و چیستی اصفهان 
در معرض آسیب قرار گرفته است. شــخصیت، حقیقتی است که به مرور شــکل می گیرد. تغییر و دگرگونی 
عناصر هویتی از جمله تاریخ، میراث، مردم، زبان، ادبیات و دین به مرور زمان می تواند منجر به تغییر و آسیب 

در شخصیت شهر شود.

شهردار اصفهان گفت: جابه جایی در جمعیت یک شهر شخصیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. 800 هزار نفر از 
جمعیت اصفهان مهاجرند که 200 هزار نفر از آنان اتباع خارجه به شمار می روند. اصفهانی های اصیل در حال کوچ 
از اصفهان هستند. هویت اصفهان به همین دلیل در معرض آسیب قرار گرفته است. هر بنایی که به هویت شهر 

آسیب بزند از بین رفته و اجازه نمی دهیم چیزی به هویت شهر آسیب بزند.
قاسم زاده اضافه کرد: باید پای میراث فرهنگی اصفهان بایستیم تا احیا شده و از آن حفاظت شود. با کمرنگ شدن 
نشانه های هویتی، شخصیت شهر آسیب می بیند. چیستی اصفهان و سرمایه های آن هم اکنون در معرض آسیب 

قرار گرفته که یکی از اصلی ترین ظرفیت های استان اصفهان رودخانه زاینده رود است.
وی در رابطه با صدور مجوزهای ساختمانی گفت: در شهرداری اصفهان سعی شد فرآیند صدور پروانه ساختمانی 
کوتاه شود. با اعتماد به سایر دستگاه های حاکمیتی از جمله اداره ثبت و نظام مهندسی، فرآیندها کوتاه شد و از 
سال 1401 بسیاری از این فرآیندها الکترونیکی و غیر حضوری می شود. امید است یکی از ساده ترین کارها در 

اصفهان، صدور پروانه ساختمانی باشد.

تامین امنیت غذایی از تامین امنیت نظامی مهم تر است
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز در این گردهمایی، اظهار کرد: تامین 

امنیت غذایی از تامین امنیت نظامی مهم تر است.
مهدی تقی پور با تاکید بر اینکه امروز با محدودیت های شدید آب و خاک مواجه هستیم، تصریح کرد: در این 
شرایط چاره ای به جز حرکت به سمت افزایش بهره وری نداریم و این به غیر از افزایش دانش فنی مهیا نمی شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور در تمام قانون های نظام مهندسی کشور بر جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص 
تاکید می شود. رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  ادامه داد: متاسفانه از 

زمانی که زاینده رود را از دست داده ایم، آمار بیماری های روحی در اصفهان افزایش یافته است.
وی در پایان خواستار استمرار و تداوم این جلسات شد و گفت: اگرچه لقب برخوردار به استان ما داده شده، اما 

در اصل اصفهان شهری برخوردار نیست.

اصفهان به یک برج »آی تی« نیاز دارد
مرتضی افشــار، نایب رییس هیئت مدیره نظام رایانه ای اســتان اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه 
هم اندیشی اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار شــرکت عضو نظام رایانه ای استان هستند و تعدادی هم 
فروشگاه و شرکت مشــاور داریم، استان اصفهان بعد از تهران بیشــترین عضو هیئت مدیره را دارد و به نسبت 

جمعیت هم در هیئت مدیره نظام رایانه ای کشور هر استان سهمی دارد.
وی با اشاره به اثربخش نبودن بسیاری از برنامه ریزی ها گفت: طی هم اندیشی با دستگاه های مختلف باید کارها 
را پیش ببریم، مثال ما االن در اصفهان به یک برج آی تی نیاز داریم؛ این همه ساختمان در حال ساخت است، 
ولی مشکل اینترنت هم داریم و اگر سازمان نظام مهندسی با نظام رایانه ای با هم همکاری کنند این مشکالت 

حل خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
اقدامات این اداره کل در زمینه راه سازی استان اظهار کرد: در سال جاری همچون 
سال گذشته تمام تالش خود را به کار بستیم تا وجود شرایط کرونا به پروژه های 
راه ســازی لطمه ای وارد نکند بنابراین برای اجرای پروژه های مختلف در سطح 
استان شرایط بهداشتی محیطی و فردی را ایجاد کردیم و به لطف خدا اکنون شاهد 
تکمیل برخی برنامه ها هستیم. بهزاد شاهسوندی  اذعان داشت: استان اصفهان 
با مساحت تقریبی 107 هزار کیلومتر مربع،  25 هزار کیلومتر راه همسنگ، بیش 
از چهار هزار کیلومتر راه با نقش ملی و ترانزیت، همجواری با ۹ استان و دارا بودن 
114 شهر از اهمیت بسیار باالیی در زمینه حمل و نقل و حوزه شهری برخوردار است. 
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه فعالیت های راه سازی این اداره کل در بخش راه های اصلی انجام می پذیرد،  
تشریح کرد: در بخش راه های اصلی استان، دوبانده کردن مسیرها، توسعه )راه، 

آزادراه، بزرگراه( و راه های فرعی به حوزه شهرستان ها را برعهده داریم.  وی بیان 
داشت: از ابتدای سال بنابر سیاست گذاری های به عمل آمده پروژه های اولویت دار 
را در رأس امور قرار دادیم و پروژه های مختلف راه سازی را در بخش های گوناگون 
فعال نگه داشته ایم.  شاهسوندی با بیان اینکه شــش پروژه راه سازی تا پایان 
سال تکمیل و تقدیم مردم عزیز استان می شود،  گفت: عالوه بر این، شش تقاطع 
غیرهمسطح تکمیل شده است.وی ادامه داد: از جمله این پروژه ها می توان به 
باند دوم پلیس راه به علویجه شامل پنج کیلومتر راه سازی و دو دستگاه تقاطع 
غیرهمســطح هر کدام با دهانه 22 متر و احداث باند دوم بادرود کاشان به طول 
هشت کیلومتر اشاره کرد. معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان اذعان داشت: تقاطع زیرگذر کاهریز، باند دوم برزک – کاشان، باند 
دوم اژیه به سه راهی سیان و باند دوم امامزاده علی اکبر)ع( به محمد آباد از دیگر 

پروژه هایی است که عملیات اجرایی آن تا پایان سال تکمیل می شود. 

مدیر عامل فوالد مبارکه:
هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزدیم

نیروگاه های ذوب آهن، مهیای فصول گرم

گامی دیگر برای توسعه صادرات غیر نفتی؛
حضور فعال مادر صنعت فوالد ایران در نمایشگاه تاجیکستان

در نخستین نشست هم اندیشی رؤسای نظام مهندسی استان مطرح شد:

هویت اصفهان در معرض آسیب قرار گرفته است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
تکمیل 6 پروژه راه سازی تا بهار سال آینده 
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