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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

وقتی حال بناهای تاریخی در اصفهان ناخوش است؛

زخم های جدید بر پیکر پل خواجو

فرمانده انتظامی استان:

 امنیت اصفهان 
شرایط مطلوبی دارد

 ذوب   آهن می تواند جزو
۶ تیم نخست جدول 

لیگ برتر قرار گیرد

400 مدرسه در اصفهان 
میزبان مسافران 
 فرهنگی در نوروز 

خواهد بود

توسعه نشاط در اصفهان 
با المان های نوروزی

 نقش هنر 
بر دیوارهای 
نصف جهان
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در سایه کاهش قدرت خرید مردم به وقوع پیوست؛
رکود بازار گوشت قرمز اصفهان

آماده باش نیروهای اجرایی حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری

قابلیت اصفهان در پرورش انواع آبزیان
غلبه بر کم آبی در صنعت آبزی پروری؛

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی)نوبت اول(

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

تضمین )ریال(شماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1

خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب در قطر های 
20 ، 25 ، 32 ، 63 ، 75 ، 90 ، 110 ، 160 ، 200 و 250 

میلیمتر جهت مناطق مختلف استان اصفهان 
401/ 400 -1 –2 / 35.751.000.0002000001434000102

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/22 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/1/15دوشنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/1/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031، اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 1456

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

در جلسه هم اندیشی شورای مشورتی بانوان مطرح شد؛
 تدوین منشور شهر زندگی
 تا پایان فروردین 1401

5 7

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
طرح های فرهنگی در رفع 

 آسیب های اجتماعی
 کمک بالعوض می گیرند

رنا
 ای

س:
عک
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واکنش نجباء به اعدام 41 شیعه عربستانی
سخنگوی جنبش مقاومت اســامی نجباء در واکنش به اعدام بیش از هشتاد شهروند معارض 
عربستانی، نوشت که دولت سعودی تهدید بزرگی برای جهان اســت.»نصر الشمری«  در پیامی 
توئیتری نوشت: »رژیم وهابی ســعودی همچنان به نقض حقوق بشر و دشمنی با انسانیت ادامه 
می دهد. جنایت اخیر از جمله شــدیدترین جنایات این رژیم به شمار می رود که طی آن، جمعی از 
شهروندان شیعه عربستانی و اتباع سایر کشــورها که در پی آزادی و عدالت و کرامت بودند، اعدام 
شدند«.»نصر الشمری« با تاکید بر اینکه رژیم سعودی از طریق متهم کردن قربانیان به اقدامات 
تروریستی، درصدد فریب افکار عمومی اســت، ادامه داد: »این رژیم با گرایش های طایفه گرایانه 
ضدانســانی و کارنامه ای مملو از جنایت و تروریســم ســیاه، نه تنها برای منطقه بلکه برای اغلب 
کشــورهای دنیا تهدیدی بزرگ محســوب می شــود.«وی ضمن فرا خواندن همه شرافتمندان و 
آزادگان جهان برای مقابله با رفتارهای غیرانسانی، آل سعود، نوشت: »این سوابق جنایی روزبه روز به 
سست شدن پایه های رژیم سعودی و زوال ابدی آن منجر می شود؛ چرا که گزند ظالم به خودش 
بازمی گردد.« وزارت کشور عربستان سعودی روز شنبه اعام کرد که ۸۱ نفر را به جرم آنچه داشتن 
عقاید انحرافی و ارتباط با تروریسم خواند، اعدام کرده اســت.در ادامه انجمن مخالفان در جزیره 
العرب در واکنش به این خبر گفت که ۴۱ نفر از این افراد اعدام شده از جوانان جنبش مسالمت آمیز 

الحراک و از اهالی مناطق شیعه نشین االحساء و القطیف بودند.

حمله روسیه به مرز اوکراین و لهستان
روسیه به»مرکز امنیت و صلحبانی بین المللی« اوکراین در منطقه»یاووریو« واقع در ۵۰ کیلومتری 
لویو اوکراین و ۲۵ کیلومتری مرز لهستان حمله موشــکی انجام داد. این مرکز یک پایگاه ارتشی 

بزرگ است که شامل مرکز آموزشی برای سربازان و عمدتا برای ماموریت های صلحبانی است.
بر اساس اطاعات منتشر شــده از اداره نظامی منطقه لویو و تاییدیه از ســوی شهردار این شهر، 
نیروهای روسی هشت موشک شــلیک کرده اند.این جدیدترین حمله موشکی نشان می دهد که 
روسیه حمات خود را در غرب اوکراین تشدید کرده و ممکن است حمله ای علیه محموله های نظامی 
و یا بشردوستانه ورودی غربی ها به اوکراین باشد. حمله به این پایگاه نظامی نزدیک مرز اوکراین با 
لهستان در پی هشدار از سوی سرگئی ریابکوف، معاون وزیر دفاع روسیه درباره اینکه محموله های 
غربی »اهدافی مشروع« برای حمات هســتند، رخ داد. حامیان اوکراین شامل انگلیس، آلمان 
و آمریکا هزاران موشک ضد تانک و موشک ضد هوای را در واکنش به حمله روسیه فورا به کی یف 
ارسال کرده اند.ریابکوف همچنین گفته بود که روسیه به آمریکا هشدار می دهد که تامین ساح از 
سوی برخی از کشورها »فقط یک حرکت خطرناک نیست، بلکه اقدامی است که آن محموله ها را به 
اهداف مشروع تبدیل می کند.« آنتون میرونویچ، سخنگوی این پایگاه نظامی اوکراین اعام کرد، 

گمان می رود فردی در این حمات هوایی کشته نشده باشد.

 رزمایش کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آمریکا
در عربستان

 خبرگزاری رسمی عربســتان )واس( اعام کرد که رزمایش مشترک کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس و آمریکا تحت عنوان »عزم النسر ۲۲« از ششم ماه جاری میادی در پایگاه »فورت کارسون« 
آمریکا برگزار می شود.واس در این باره گزارش داد که این رزمایش تا ۱۷ ماه جاری میادی ادامه 
دارد.طبق این گزارش، هدف از برگزاری این رزمایش مشــترک؛ تقویت و توسعه سطح هماهنگی 
و همکاری مشترک میان نیروهای مسلح کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس و نیروهای آمریکا 
برای »تضمین امنیت و ثبات منطقه« است.واس همچنین اعام کرد که تیمی از نیروهای مسلح 

عربستان، کویت، بحرین و عمان در این رزمایش مشترک با نیروهای آمریکا مشارکت دارند.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، اعام کرد که بــه دلیل آنچه 
وی عوامل خارجی خوانــد، مذاکرات وین نیازمند یک تنفس اســت و 
این گسست به دنبال تشــدید تنش ها بین کرملین و کاخ سفید است.

دیپلمات ها می گویند که این به درخواست ساعت یازدهم روسیه مربوط 
است که روز شــنبه هشــدار داد خواهان تضمین های آمریکاست مبنی 
بر اینکه تحریم های اعمال شــده به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین بر 
همکاری این کشــور با ایران تاثیری نخواهد گذاشــت. استیون ارالنگر، 
روزنامه نگار نیویورک تایمز گزارش داد: تاش هــا برای احیای برجام در 
حالی را در روز جمعه وارد تنفس شــد که مذاکره کنندگان گفتند که متن 
توافق را نهایی کرده اند. فیلیپ اررا، مذاکره کننده ارشد فرانسوی در پیامی 
توئیتری گفت: »توافق خوبی روی میز اســت. یک فوریت حیاتی برای 
انعقاد توافق وجود دارد و یک خطر واقعی کــه در صورت عدم موفقیت، 
توافق دار فروپاشی می شود«.استفانی القاق، همتای بریتانیایی وی، در 
پیام خود گفت که »توافق عادالنه و جامعی روی میز وجود دارد که آماده 
برای نتیجه گیری است« و افزود: »عوامل خارجی باید در چند روز آینده 

حل شوند یا توافق احتماال از بین می رود«.

تالش برای دور زدن مانع روسی
به ادعای نیویورک تایمز، روسیه به عنوان یکی از طرف ها تاش دارد تا از 
تایید نهایی توافق احیا شــده به عنوان اهرمی برای باز کردن روزنه ای در 
تحریم های اعمال شده علیه این کشور اســتفاده کند.مقامات اروپایی 
گفتند که در حال تاش برای یافتن راه هایی برای دور زدن خواسته های 
روسیه، در صورت لزوم، هستند، اما نه ایاالت متحده و نه اروپایی ها حاضر 
نیستند درباره معافیت گسترده روســیه از تحریم های اوکراین مذاکره 
کنند تا این کشور بتواند تجارت عادی با ایران را انجام دهد. کارشناسان در 
مورد اینکه آیا موافقت مسکو از نظر قانونی برای احیای برجام مورد نیاز 
اســت یا خیر، اختاف نظر دارند. اما چین و ایران ممکن است نخواهند 
بدون مسکو به کار ادامه دهند و روسیه یکی از اعضای کمیسیون مشترکی 
است که بر رعایت مفاد نظارت می کند.روسیه همچنین تحت این توافق 
مسئولیت کنترل اورانیوم مازاد غنی شده ایران و همکاری با تهران برای 
تبدیل نیروگاه اتمی فردو به تاسیسات تحقیقاتی را بر عهده دارد. ممکن 
است چین، بریتانیا یا فرانسه به جای آن این وظایف را بر عهده گیرند.به 
نوشته نیویورک تایمز، این تقاضا، جنگ اوکراین را با مذاکرات هسته ای 
ایران درهم آمیخته است، دو موضوع مبرمی که مقامات آمریکایی اصرار 

دارند از هم جدا هستند.

انگیزه روسیه برای تعلیق توافق
مقامات آمریکایی و ایرانی هر دو مشــتاق احیای توافق هستند. با این 
حال، روسیه انگیزه هایی برای متوقف کردن احیای توافق دارد.علی واعظ 
رییس پروژه ایران در گروه بین المللی بحران گفت: »دو دلیل وجود دارد 
که معامله در حال حاضر به نفع روسیه نیست؛ توافق هسته ای با ایران، 
ســنگینی بار یک بحران امنیتی بزرگ را از دوش غرب برمی دارد و به آن 

فضای بیشتری برای اعمال فشار بر روسیه می دهد. همچنین قیمت نفت 
را کاهش می دهد و نفت ایران وارد بازار می شود«.

ابهام درباره ماهیت درخواست روسیه
به ادعای این روزنامه، خواسته های روســیه کاما روشن نیست و فراتر 
از چارچــوب توافق برجام اســت.به گفته مقامات اروپایی، اگر روســیه 
می خواهد اطمینان حاصل کند که می تواند تمام معامات مورد نیاز طبق 
توافق را انجام دهد، می توان آن را مدیریت کرد. اما اگر خواسته ها بسیار 
گسترده تر باشد و نتوان به آنها رســیدگی کرد، ممکن است به طور کامل 
توافق را از بین ببرند.همچنین مشخص نیست که اگر روسیه به بخشی از 
آنچه می خواست دست پیدا کند، چقدر شکاف بزرگی در تحریم ها ایجاد 
می شــود. اگر موضوع فقط یک رابطه تجاری و همکاری با ایران باشد، 
ممکن است در مقایسه با تاثیر تحریم های دیگر چندان مهم نباشد. تریتا 
پارســی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینســی و تحلیلگر مسائل ایران، 
می گوید: »اگرچه برجام توسط این خواسته های روسیه از بین نرفت، اما 
مسکو این توانایی را دارد که با به تاخیر انداختن توافق در نقطه حساسی از 
آسیب پذیری واشنگتن در برابر قیمت های باالی نفت، به ایاالت متحده 
آسیب برســاند«. به گفته پارسی، همچنین ممکن اســت این توانایی 

را داشته باشــد که با اعمال اسنپ بک در شــورای امنیت سازمان ملل یا 
ممانعت از تصمیم کمیسیون مشترک برای بازگرداندن ایاالت متحده به 
برجام، کل توافق را به باد دهد.وی در یادداشت کوتاهی برای ریسپانسیبل 
استیت کرفت نوشت: در نگاهی به گذشته، طرفین در تصور اینکه روسیه 
به جداسازی مذاکرات برجام از تنش های خود با غرب ادامه خواهد داد، 
آشکارا در اشــتباه بودند. بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ مذاکرات برجام را 
تضعیف نکرد، اما البته که با بحران اوکراین در ســال ۲۰۲۲ قابل مقایسه 
نیست.به نوشته پارســی، »با این حال، مشخص نیســت که آیا هدف 
روسیه، به تاخیر انداختن توافق در راستای تضعیف تاش های غرب حهت 
تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر اوکراین است، یا می خواهد به طور کامل 
توافق را به هم بزند«.پارسی نوشت: اگرچه تهران تاکنون در اظهارات خود 
خشمگین نبوده است، اما آشکارا باید از مانورهای روسیه خشمگین باشد.

اما ایران بین دو گزینه بد گیر کرده است: »پذیرش احتمال سقوط توافق و 
ادامه تحریم های ایاالت متحده«، یا »جست وجوی توافق بالقوه با ایاالت 
متحده خارج از برجام«.مورد دوم می تواند به طور خطرناکی تنش ها را بین 
تهران و مسکو افزایش دهد و در عین حال ایران را به ایاالت متحده وابسته 
کند، آن هم در زمانی که مقامات جمهوری خواه به صراحت اعام کرده اند 

در صورت تصرف کاخ سفید در سال ۲۰۲۴، برجام را از بین خواهند برد.

جمعی از اســتادان بسیجی دانشــگاه ها با سردار 
یدا... جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی  دیدار و گفت وگو کردند.سردار جوانی در این 
دیدار بر ضرورت حضــور آگاهانه و درک اقتضائات 
کشور در شرایط خاص از ســوی نیروهای انقابی 
تاکید کرده و افزود: اگر این درک و حضور به موقع 
وجود داشته باشد با سرعت از شرایط عبور خواهیم 
کرد؛ اما اگر تاخیر صورت گیرد این تاخیر هزینه هایی 
خواهد داشــت.وی گفت: ما بر عهد و پیمانی که  با 
شــهدا بســته ایم پای بندیم و تا نفس هست هیچ 
چیزی نمی تواند در مســیر حرکت ما و در این عهد 
و پیمان خللی ایجاد کند. معاون سیاسی سپاه در 
ادامه گفت: باید برای هجمه های دشمن آماده بود. 
در میدان این نبرد نرم، ترکش ها جســم را نشــانه 

نمی گیرند تیرهای این جنگ حیثیت و آبروی افراد 
را مورد هدف قرار داده اســت. برخی مواقع در این 
فضا با اتهام زنی مورد هجوم قرار می گیریم.سردار 
جوانی در ادامــه از آرامش خود در برابــر این فتنه 
دشمن سخن گفت و آرامش این روزهای خود را در 
برابر هجمه دشمن از جنس آرامش شب عملیات 
کربای ۵ در شــلمچه و در هجوم تیرهای دشمن 
عنوان کــرد و گفــت: در این قضایا همــان آرامش 
عملیات کربای ۵  را داشتم زیرا مانند همان زمان 
به راهی که در آن هســتم ایمــان دارم. وی افزود: 
واقعیت این است که دشــمن از هر راهی استفاده 
می کند تا ســربازان انقاب را از میدان خارج کند، 
باید یاد بگیریم با این شگردهای دشمن در جنگ 
نرم و شــناختی تا نفس داریم ادامه داده و مبارزه 

کنیم. دشمن امروز به دنبال ساکت کردن انقابیون 
است. امروز انقاب اسامی از مرحله ای که از تهدید 
سخت دشمن اثر بپذیرد عبور کرده است و به برکت 
تاش های جبهــه مقاومت قدرتی تولیــد کرده که 
آمریکایی ها از آن وحشت دارند. وی همچنین بیان 
کرد: چیزی که اهمیت دارد آن است که تحت تاثیر 
اقدامات دشمن مردم دچار گمراهی نشوند. مردم 
امروز نشان دادند که دشمن شناس هستند و این 
را در تمامی وقایعی که در این سال هایی که از عمر 

انقاب می گذرد روی داده، ثابت کرده اند.

واکنش سردار جوانی به ادعاها درباره »کاترین شکدم«؛

همان آرامش عملیات کربالی 5 را داشتم

یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت االســام والمسلمین محسنی اژه ای برگزار شد.بررسی راهکار های »جلب محکومان 
متواری« نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.حجت االسام والمســلمین محسنی اژه ای در جریان این نشست با 
اشاره به سند تحول قوه قضاییه که تاکید دارد محکوم له )کسی که حکم به نفع او صادر شده( در کمترین زمان ممکن به محکوم به )آنچه در مورد آن حکم صادر 
شده( دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دالیل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکار هایی برای رفع 
این مسئله تاکید کرد. رییس قوه قضاییه در همین راســتا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی سازی راهکار های »جلب محکومان متواری« در کوتاه ترین زمان 
ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصاح قانون نداریم و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری 
از دستگاه ها برای احراز صاحیت و اعتبارسنجی مراجعه کنندگان دارای مقررات الزام آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه ها اعام شود فرد دارای 

محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.

خبر روزدستور رییس عدلیه درخصوص جلب محکومان متواری

وز عکس ر

تقدیر قالیباف 
از عوامل فیلم 

»موقعیت مهدی«
محمدباقر قالیبــاف، رییس 
مجلــس شــورای اســامی 
بــا جمعــی از عوامــل فیلم 
ســینمایی موقعیــت مهدی 

دیدار و گفت وگو کرد.

هشدار ایران به اسراییل؛ 

منتظر حمله پرقدرت ما باشید
شبکه لبنانی المیادین به نقل از منابع خود اعام کرد که در حمله موشکی به اربیل، مقرهای موساد 
هدف قرار گرفته و در آن به هیچ مرکز عراقی یا آمریکایی حمله نشده است.شبکه المیادین به نقل 
از منابع خود اعام کرد که حمله به اربیل به واسطه موشــک های بالستیک نقطه زن انجام شده  و 
پایگاه موساد را به طور دقیق هدف قرار داده است.این منابع تاکید کردند که مقر موساد در تفرجگاه 
صاح الدین منهدم شــده و برخی از مزدوران حاضر در این مقر کشته و زخمی شده اند.این منابع 
همچنین تاکید کردند که هیچ تاسیســات یا مرکز عراقی و یا آمریکایی در اقلیم کردســتان عراق 
مورد هدف قرار نگرفته است.برخی منابع عراقی و آمریکایی تاش کرده اند که این حمله را به ایران 
نسبت بدهند درحالی که هنوز هیچ موضع گیری رسمی از سوی ایران در این باره اتخاذ نشده است.  
المیادین در عین حال تاکید کرد: عملیات علیه موســاد هیچ ارتباطی با عملیات اخیر اسراییل در 
سوریه ندارد و پاسخ ایران به شهادت دو تن از پرسنل سپاه پاسداران انقاب اسامی در سوریه به 
واسطه تجاوز اسراییل در زمان مناسب داده خواهد شد.نیمه شب شنبه، مناطقی در اقلیم کردستان 
از جمله اطراف کنسولگری در دست ساخت آمریکا در اربیل هدف حمله موشکی قرار گرفت. به گفته 
مقامات عراقی و آمریکایی این حمات تلفات جانی نداشت.یک مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری 
رویترز  گفت که حمله موشکی به شهر اربیل، هیچ تلفاتی در میان سربازان آمریکایی نداشته است.

کانال صابرین نیوز هم گزارش داد که دو مرکز آموزشی جاسوسی موساد در شمال عراق هم هدف 
حمات موشک های بالستیک قرار گرفتند.این کانال خبری از برخی منابع نقل کرد که آژیر خطر در 

سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد هم به صدا درآمده است.

نماینده مجلس خطاب به رییس جمهور:

 آقای رییسی! با ژیان نمی شود در مسابقات فرمول یک
شرکت کرد

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسامی گفت: آقای رییسی، با ژیان نمی شود در مسابقات 
فرمول یک شرکت کرد، هنوز برخی از مدیران دولت با عزم، اراده و همت شما همراه نیستند. احسان 
ارکانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی  روز یکشنبه خطاب به رییس جمهور  بیان کرد: امروز 
دولت جنابعالی که با حمایت ویژه مجلس تشکیل شد در جبهه حل مشکات کشور و مردم قرار دارد. 
در استان ها نیز استانداران به عنوان مقام اول قوه مجریه مسئول حل معضات مردم و استان در حوزه 
اقتصاد و سرمایه گذاری، کشاورزی و دامداری، صنعت، اشتغال، طرح های هادی، راه های روستایی 
و جاده ای، توسعه و پیشرفت تک تک شهرستان های اســتان حوزه انتخابیه و نوکری مردم استان 
هســتند. وی افزود: گرچه جنابعالی به عنوان رییس جمهوری مردمی و کف میدان همواره در حال 
سفر به استان ها و شهرستان ها هستید، اما برخی از مسئولین از جمله استاندار خراسان رضوی پای بند 
به مشی و مرام شما نبوده و شاید هر چهار یا پنج ماه یک بار در شهرستان هایی که برای نوکری مردم 

آنها مسئولیت پذیرفته و تعهد داده اند رجوع می کنند که آن هم گرهی از مشکات مردم نمی گشاید.

تکذیب عجیب مرکز ملی فضای مجازی:

 دبیر شورای عالی در شبکه های اجتماعی حضور ندارد
مرکز ملی فضای مجازی حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی را در شبکه های اجتماعی خارجی 
تکذیب کرد.در این تکذیبیه آمده اســت، با توجه به فعالیت صفحه ای منتسب به دبیر شورای عالی 
فضای مجازی در شبکه اجتماعی توئیتر، »سیدابوالحســن فیروزآبادی« در هیچ شبکه اجتماعی 
خارجی صفحه رسمی ندارد و هرگونه محتوا و مطلب به نقل از وی از طریق روابط عمومی مرکز ملی 
فضای مجازی یا وب ســایت رســمی وی به آدرس drfirouzabadi.ir به ســمع و نظر مخاطبان 

می رسد.

کافه سیاست

واکنش تند کنعانی مقدم به سخنان 
حسن عباسی: 

جوک می گوید
حســین کنعانی مقــدم، فعــال سیاســی 
اصول گرا، درباره شــروط شش گانه حسن 
عباســی برای توافق ایران بــا آمریکا گفت: 
به نظــر می رســد کــه او دارای فرضیات و 
تئوری هایی اســت که بیشــتر به طنز شبیه 
بوده تا واقعیت های سیاســی دنیا. البته او 
این صحبت ها را با این هــدف مطرح کرده 
که بعد از ظهور حضرت ولی عصر )عج( باید 
این اتفاقات بیفتد. نکته بعدی این اســت 
که بعضی افراد در جامعــه ما حرف هایی را 
نزد افکار عمومی مطرح می کنند که بیشــتر 
برای دیدن شــدن بــوده و درک و فهمی از 
واقعیت های عصر حاضر و مسائل سیاسی 

و جهانی ندارد. 
این فعال سیاســی اصول گرا در پاســخ به 
این سوال که باید چه رفتاری در مقابل این 
صحبت ها انجام شود، گفت: به کسی که زیاد 
جوک می گوید نباید ایراد گرفت و فکر کنیم 
که باید با او برخورد جدی شــود. حرف های 
حسن عباسی بیشــتر جنبه طنز دارد، چون 
می خواهد دیده شــود، رســانه ها هم به او 
می پردازند به هدف خودش رسیده و بر سر 

زبان ها می افتد. 
کنعانی مقدم درباره اینکه آیا قصد سیاسی 
پشت صحبت های او وجود دارد یا خیر گفت: 
بله وجود دارد. او ســعی می کند با تمسخر 
واقعیت های جامعه به ویژه مذاکرات وین که 
در شرایط فعلی یک مسئله بسیار حساس 
برای جامعه و سیاست ماست، این افکار را 

برای جامعه قابل قبول تر کند. 
وی گفت: به نظر، رسانه ها نباید به حرف های 
او توجه کرده و آن را منعکس کنند. حســن 
عباســی فکر کرده یک جنــگ روانی علیه 
آمریکا به راه انداخته اســت. اما این جنگ 
روانی برگشــتش بیشــتر به ســمت افکار 
عمومی خواهد بود که مردم ممکن اســت 
این تصور در ذهن شان ایجاد شود که خدای 
نکرده برخی از کسانی که در این کشور تریبون 
دارند از عقل و هوش خوبی برخوردار نیستند.

بین الملل

انگیزه روسیه برای تعلیق توافق وین؛

ایران در دو راهی حساس
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رییس اتحادیه کیف و کفش اصفهان خبر داد:

افزایش 30 درصدی قیمت کیف و کفش
رییس اتحادیه کیف وکفش اصفهان با گالیه از رکود بازار کیف وکفش اصفهان در آستانه نوروز گفت: 
طی دو سال گذشته با وجود شدت بیشتر کرونا شــرایط بهتری در این بازار حاکم بود.اکبر زاهدی 
اظهار کرد: قیمت کیف و کفش نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته که این اتفاق 
به دلیل گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه هایی مانند دستمزد کارگران بوده است.وی افزود: دلیل 
بی رونقی بازار، افزایش قیمت، نامشخص بودن شرایط بازارها به دلیل مذاکرات و نبود توان مالی 

مردم است.
رییس اتحادیه کیف و کفش اصفهان در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ دالر در این دو ماه اخیر 
چه تاثیری بر قیمت این کاال داشته است؟ گفت: مواد اولیه کفش وابسته به واردات و نرخ دالر است 
اما از آنجا که تولیدکننده مواد مورد نیاز خود را پیش از ارزانی دالر وارد کرده بود قیمت کیف و کفش هم 
بر اساس همان نرخ قبل سنجیده می شود.زاهدی خاطرنشان کرد: حال اگر دالر گران نشود تاثیر آن 
در چند ماه آینده بر قیمت کیف و کفش نشان داده خواهد شد.وی در رابطه با احتمال رونق این بازار 
در چند روز آینده اظهار کرد: با وجود شرایط فعلی به نظر نمی رسد در ایام باقی مانده امسال، شاهد 
جنب وجوشی در این بازار باشیم. در ایام نوروز هم معموال گردشگران اقالمی مانند کیف و کفش را 

کمتر خریداری می کنند، هرچند هنوز هم امیدوار به بهبود شرایط هستیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

تخم مرغ در بازار هست؛ اما خریداری ندارد
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از تولید خوب و خرید نسبتا 
 کم تخم مرغ خبر داد.حسین ایراندوست گفت: اســتان اصفهان دومین تولید کننده تخم مرغ در 
 کشــور اســت و دوبرابر میزان نیاز مردم تولید تخم مــرغ می کند. برای عرضه ایــن محصول در
  بازار مشــکلی نداریم؛ اما تقاضــای مصرف کننده بــرای خرید، کاهش یافته اســت. وی افزود:

  تولید تخم مرغ روزانه اســت و تولید کننده نیاز به بازار فروش دارد.معــاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: افرادی که در قســمت بسته بندی تخم مرغ 
 فعالیت می کننــد بهتر اســت قرارداد های طوالنــی مدت با مرغ داران داشــته باشــند که هر دو

 فرد تولیدکننده و بسته بندی کننده مشمول سود شوند. ایراندوست معتقد است  این افراد می توانند 
 به اتحادیه مربوط مراجعه کرده و قراردادی یک ســاله را تنظیم و طبــق قیمت مصوب تخم مرغ 

خود را به فروش برسانند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان:

گشت های کنترل قیمت در بازار فعال هستند
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به صورت 
مرتب و مســتمر گشت های فعال در اســتان و بازار را داریم، اما مشــکل اصلی عدم اطالع رسانی 
بین مردم اســت و گواهی این موضوع پرونده هایی است که دســتگاه های تعزیراتی و نظارتی آن 
را به ســازمان های دیگر ارجاع دادند.امید شریفی اظهار کرد: ســطح رضایت ارگان ها، مسئوالن و 
همینطور مطالبه ای که مردم خواســتار آن هستند با نظارت های بیشــتر عملی خواهد شد.معاون 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در سازمان جهاد 
کشاورزی 6 گشت متمرکز در استان و مجموعه اتاق اصناف گشت هایی در حوزه های مختلف دارد 
و در عین حال گشت هایی مشترک با اداره کل تعزیرات در استان داریم.شریفی معتقد است اطالع 
رسانی الزم از طریق پرونده ها به سازمان ها انجام شــده و طرح ویژه ای جهت تشدید نظارت ها در 
دوره زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در اســتان برنامه ریزی شده و محوریت این کار با 

استانداری و پنج سازمان مربوط به آن است.

از دهه ۷۰ که جریان دائمی زاینده رود قطع  معصومه اکبری
شــده، خشــکی رودخانه به اصلی ترین 
چالش منطقه مرکزی کشور به ویژه استان اصفهان تبدیل شده است.

معضلی که حوزه های مختلف از جمله صنعت آبزی پروری را تحت تاثیر 
قرار داده است. به مشکل کم آبی باید افزایش قیمت نهاده ها، دسترسی 
نداشتن به سهمیه دولتی، ضعف صنایع تبدیلی، افزایش نرخ ارز، ابالغ 
نشدن تسهیالت بانکی کم بهره و شیوع کرونا را هم اضافه کرد که همه و 
همه سبب شــده بســیاری از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش 
ببخشند. روند پیچیده و طاقت فرســای اخذ مجوز های کسب وکار هم 

رنج مضاعف تولیدکنندگان بوده است.

چالش های صدور مجوز احداث استخر پرورش ماهی
محســن جوانمردی،یکی از پرورش دهندگان ماهــی می گوید: برای 
پرورش ماهیان گرم آبی، اولین موافقت اصولی را سال ۱۳6۸گرفتم و 
یک طرح ۱۵ هکتاری شامل 6هکتار استخر و تاسیسات پرورش ماهی 
و ۹هکتار کشت علوفه و غالت برای مصرف خوراک ماهیان ارائه کردم.

وی افزود: طرح اول بعد از ۳ ســال پیگیری، حفر ۲حلقه چاه عمیق و 
احداث شــبکه برق در منطقه محمدآباد قهاب در سال ۱۳۷۱به تصرف 
سازمان آب و فاضالب برای احداث تصفیه خانه فاضالب شرق درآمد، 
اما با همکاری ادارات مسئول، طرح را سال ۱۳۷۷در کیلومتر ۴۵جاده 

اصفهان- ورزنه در روستای کلیشاد راه اندازی کردم و سه سال بعد آب 
جاری شــد. این پرورش دهنده ماهی می گوید: ۱۸ تن ماهی گرمابی 
تولید و به صورت مستقیم عرضه می کردیم و حتی مازاد غالت تولیدی 
را به دولت تحویل می دادیم، با مدیریتی که روی مصرف آب داشــتم، 
تولید ما از حد ظرفیت باال رفت و در برخی انواع ماهی به ۳۰ هم رسید. 
جوانمردی که در ســال های ۸۳ و ۸6به عنوان تولید کننده برتر استان 
معرفی شده،اظهار کرد: تا سال ۹۰مشغول کار بودیم که به مرور زمان با 
کمبود آب و خشکسالی ها مواجه شدیم و دیگر نتوانستند آب مورد نیاز 
طرح ما را تامین کنند و مزرعه ما تعطیل شد.وی گفت: پیشنهاد هایی 
به ما برای پرورش گونه های جدید مقاوم به آب شــور و تراکم باال مثل 
تیالپیا و میگوی وانامی شــد و بنده باز کفش آهنین پوشــیدم و برای 
دریافت مجوز با مسئوالن مختلف استانی و کشوری رایزنی کردم، ولی 
هنوز نتیجه نگرفته ام.این پرورش دهنده ماهی می گوید: آخرین باری 
که آب در زاینده رود جاری شد، یک استخر خاکی ۷ هزار مترمربعی را 
آبگیری کردم و امیدوارم با استفاده از سامانه هوادهی و مکانیزه، حدود 

6 تن میگو تولید کنم.

تعطیلی مزارع پرورش ماهی در پی خشکسالی
محمدرضا عباسی، مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: خشکســالی زاینده رود در چند ســال گذشته 

روی آبزی پروری تاثیر منفی زیادی گذاشــته و باعث تعطیلی خیلی 
از مزارع حاشیه رودخانه از فالورجان تا شــرق اصفهان، شده است.به 
گفته وی،  بزرگ تریــن مرکز تکثیر آبزیان اســتان در فالورجان تحت 
تاثیر خشکســالی و بی مهری، تعطیل شد و بســیاری از مزارع بزرگ 
پرورش ماهیان گرمابی استان حتی در شهرستان های برخوار و شاهین 
شهرومیمه به دلیل قطع سهم آب تعطیل شدند.پارسال ۱۰ هزار تن انواع 
ماهیان خوراکی، اما امسال ۸۴۰۰ تن ماهی برداشت شد که البته هزار 
تن بیشتر از پیش بینی است.اصفهان، استان پهناوری است که با توجه 
به داشتن منابع آبی خرد شامل چاه، چشمه و قنات، همچنین رود های 
آب شیرین، دریاچه های طبیعی و نیمه طبیعی و دارای آب لب شور و 
نیز شرایط دمایی متفاوت، امکان پرورش ماهیان مختلف از جمله قزل 
آال، کپور، خاویاری و ... در آن فراهم است.به گفته مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، ۴ مزرعه خاویاری و دو 
منظوره تولید ماهیان گرم آبی و حدود ۱۲ منبع آبی پشت سد، ظرفیت 
تولید کپور ماهیان و قزل آال را دارند. حدود ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم 
در بخش آبزی پروری استان اشــتغال دارند که البته نیمی از این رقم 

مربوط به اشتغال در بخش ماهیان زینتی است.

مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی، راهکار کمبود منابع آبی
عباسی اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی، برای حفظ بخش آبزی 
پروری باید به مکانیزاسیون روی آورد که البته شرط عملیاتی شدن آن 
تخصیص تسهیالت کم بهره است.هم اکنون چهار مزرعه پرورش ماهی 
در استان تا ۸۰ درصد مکانیزه شده است.به گفته وی،  حدود یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان برای مکانیزاســیون شیالت استان، در نظر گرفته  
شدهکه به دلیل سود ۱۵ درصدی و بیشتر، استقبال کمی از آن شده و 
فقط تعدادی اندک از مزارع از تسهیالت مکانیزاسیون استفاده کرده اند.

گرانی تجهیزات نوین مکانیزاسیون
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، 
گفت: هر مزرعه دار بسته به توان خودش و وسعت مزرعه از ۱۰۰ میلیون تا 
بیش از ۴ میلیارد تومان بایستی برای تجهیز، هزینه کند.تجهیزات آبزی 
پروری شامل انواع دستگاه های هوادهی و اکسیژن ساز، فیلتراسیون و 
انواع غذاده، ژنراتور، جاروبرقی، درام فیلتر، دســتگاه پرتابل اندازه گیری 
فاکتور های آب و دستگاه ازن و uv، دستگاه فیش پمپ، سورتینگ ماهی 
و... است. عباسی ادامه داد: هرکدام از این دستگاه ها هزینه باالیی دارند 
به عنوان مثال یک دستگاه اکسیژن ساز که پیش از این حدود ۵۰ میلیون 
تومان قیمت داشــت، االن بیش از یک میلیارد تومان فروخته می شود 
و دســتگاه های هوادهی معمولی هم هرکدام باالی یک میلیون تومان 
هستند.تجهیز مزارع پرورش ماهی به دستگاه های نوین می تواند چالش 
کم آبی را رفع کند و استانی خشــک همانند اصفهان را به قطب پرورش 
آبزیانی همچون تیالپیا، میگو، جلبک و حتی زالو تبدیل کند. این هدف با 

اعطای تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان واقعی محقق می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
وضعیت متروهای برون شهری استان اظهار داشت: 
در استان اصفهان یک شــبکه حمل ونقل حومه ای 
موجود اســت تحت عنوان ارتباط شهرهای بزرگ 
و البته مراکز صنعتی و مهم به کالن شــهر اصفهان 
که عمــده اش در ســمت غرب تعریف می شــود. 
علیرضا قاری قرآن  با بیان اینکه طول شــبکه حمل 
و نقل حومه ای اســتان اصفهان در مجموع حدود 
۱۷۰ کیلومتر اســت، اذعان داشت: این شبکه ریلی 
از اصفهان بهارســتان آغاز و به ســمت زرین شهر، 
فوالدمبارکه، ذوب آهن، فوالدشــهر رفته و سپس 

مجددا بــه اصفهان بر می گــردد.   مدیــرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش 
شبکه ریلی اصفهان بهارســتان به صورت جدی و 
توسط شرکت عمران شــهرهای جدید )شهر جدید 
بهارستان( در حال انجام اســت، گفت: با توجه به 
اقدامات انجام شده بخش زیرساختی و سیویل این 
پروژه احتماال تا پایان سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد.  

وی بیــان داشــت: با توجه بــه اینکه شــهرجدید 
بهارستان یکی از شهرهایی است که سرریز جمعیت 
اصفهان را دارد و عالوه بر آن، ایستگاه در نظر گرفته 
شده برای سپاهان شهر، بخشی از اصفهان است، 
الزم است تا شــهرداری در زمینه ایستگاه و تامین 
و انتقال واگــن ورود کند.  قاری قــرآن ادامه داد: 
برای متروی بهارستان تا فوالدمبارکه کار مطالعاتی 
انجام پذیرفته و بخش فوالدمبارکه تا شــهر جدید 

مجلســی نیز اقدامات زیرســاختی توسط شرکت 
عمران شــهرهای جدید با مشارکت فوالدمبارکه در 

حال انجام است.  
 وی با بیان اینکه بخش زیرســازی و سیویل پروژه 
مترو شاهین شــهر در دســت اقدام بوده، اذعان 
داشــت: از مجموع ۱۷۰ کیلومتر شبکه حمل و نقل 
حومه ای استان اصفهان، حدود ۲۰ کیلومتر در حال 

اجرا و مابقی در بخش مطالعه است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
مترو یکی از پروژه های ویژه و تاثیرگذار در اســتان 
اصفهان اســت گفت: عالوه بر ایجاد یــک انتقال 
مطمئن ریلی و پایدار می تواند موج تغییر الگوهای 
اقتصادی و مهاجرتی شــود که در صــورت اهتمام 
ویژه و برنامه ریزی دقیق این پروژه بزرگ به خوبی 

پیش  می رود. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

حدود 20 کیلومتر شبکه ریلی استان اصفهان در دست اجرا قرار دارد 

عزم وزارت صمت برای 
محاسبه نرم افزاری 
حقوق دولتی معادن

خبر روز

در سایه کاهش قدرت خرید مردم به وقوع پیوست؛

رکود بازار گوشت قرمز اصفهان
مدت هاســت گرانی گریبان گیر بازار گوشــت قرمز شــده، قیمت ها ســر به فلک گذاشته و مردم 
کم در آمد توان خرید یک کیلوگرم گوشت را هم ندارند و این کاالی پروتئینی از سفره و سبد خوراک 
خانواده های بی بضاعت و متوسط جامعه حذف شده و به رغم تمام تمهیدات در نظر گرفته قیمت 
این منبع تامین پروتئین کاهش قابل توجهی نیافته است.گوشت قرمز از محوری ترین محصوالت 
در ســبد غذایی بخش قابل توجهی از خانوار های ایرانی بوده؛ اما از روزهای میانه زمستان ۹۵ که 
چندان از ذهن ها دور نیست تالطم در بازار گوشت آغاز شــد و با افزایش ناگهانی و افسارگسیخته 
ساعتی قیمت ها مصرف این کاال به حد چشمگیری کاهش یافته و درصد کمتری از مردم توانایی 
تهیه آن را دارند.داستان گوشت و ســفره ها فقط مربوط به خانه ها نبود. بسیاری از رستوران داران 
و مراکز پخت غذا نیز طی درگیری با قیمت باالی گوشــت چاره ای جز حذف یا کم کردن این ماده 

خوراکی در غذاهای خود نداشته اند.
این شکایتی است که بسیاری از شــهروندان بعد از مراجعه به رستوران یا تهیه غذا از مراکز طباخی 
عنوان می کنند. هزینه ای که برای یک پرس غذای کامل پرداخت می شــود؛ اما خورشتی تحویل 

گرفته می شود که خالی از ماده گران قیمت سفره هاست.
همچنین در سال های اخیر وضعیت نوسان قیمت گوشت به گونه ای شــد که فعالیت بسیاری از 
دست اندرکاران این حوزه را نیز تحت الشعاع قرار داد تا جایی که سبب تعطیلی ۵۰ تا 6۰ واحد صنفی 

در استان اصفهان شد.
در این سال ها دلیل گرانی سرسام آور گوشت قرمز در بازار اصفهان یکی از مهم ترین سواالتی است که 
در ذهن شهروندان جای گرفته که چرا این کاال همانند سال های گذشته نباید از ثبات قیمت برخوردار 
باشد و هر روز و ساعت شاهد تغییرات بهای گوشت باشــیم و اینکه در اعیاد خاص هم که البته از 
روزها و ماه های قبل گرانی ها در بازار جاخوش کرده اند در رسانه ها مسئوالن از عدم گرانی و کمبود در 

توزیع گوشت قرمز خبر می دهند.
هر چند در سال های اخیر مسئوالن وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده اند اخالل گران و بدحسابان 
موجب افزایش قیمت گوشت شده اند، اما فعاالن حوزه دام دالیلی همچون قاچاق دام زنده، کاهش 
تولید، نبود مراتع، نوسانات دالر، سیالب  ها، افزایش و کاهش ناگهانی دما، سودجویی دالالن و ...را 
عامل اصلی گرانی عجیب گوشت قرمز از جمله گوشت گوسفندی می دانند. اما سوال این است که 
اکنون با ســیر نزولی نرخ دالر در بازار و نبود صادرات دام زنده به دلیل ویروس کرونا چرا همچنان 
شــاهد قیمت های باالی این کاالی پروتئینی در بازار اصفهان هســتیم.در ســال های اخیر برخی 
سودجویان با سوءاستفاده از همزمانی شیوع کرونا در کشور موج جدیدی از گرانی های ناباورانه را 
در بعضی از کاالهای اساسی مردم ایجاد کرده اند به طوری که ترمز قیمت گوشت قرمز در بازار افسار 

گسیخته بریده است.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان درباره قدرت خرید مردم در آســتانه عید نوروز گفت: مردم 
هنوز هم خرید می کنند؛ اما طبیعی اســت که به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی قدرت خرید مردم 

پایین است.
اصغر پورباطنی در ارتباط با وضعیت بازار گوشت قرمز در اصفهان اظهار داشت: گوشت قرمز به اندازه 

نیاز در بازار وجود دارد؛ اما به دلیل کاهش زمینه گوسفند افزایش قیمت داشته ایم.
وی با بیان اینکه علت موجودی گوشت ســبک در مغازه های سطح شهر نیز به دلیل کاهش خرید 
مردم است، افزود: مردم در آستانه نوروز ناچار به خرید هستند ولی در مجموع قدرت آنها نسبت به 

سال های گذشته بسیار پایین آمده است.
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ادامه داد: با توزیع گوشــت های منجمد در صورتی که تفاوت 
قیمت با گوشت گرم تازه زیاد باشد، استقبال مردم از خرید گوشت منجمد می تواند بر نرخ گوشت 
گرم نیز تاثیرگذار باشد؛ اما اگر بهای گوشت تازه با منجمد تفاوت آنچنانی نداشته باشد، طبیعتا رغبت 

مردم به سمت گوشت گرم خواهد بود.

کافه اقتصاد

گزارش

رییس اتحادیه امالک اصفهان گفت: اولویت اسکان مسافران نوروزی سال ۱۴۰۱ در اصفهان ابتدا با هتل ها، مسافرخانه ها، مهمان پذیرها و اقامتگاه های بوم گردی و 
سپس منازل استیجاری، مدارس و کمپ»فدک«است.رسول جهانگیری اظهار داشت: به دلیل تاثیر دوران کرونا بر سفرها، اولویت برای اسکان مسافران نوروزی، 
مراکز بوم گردی و گردشگری، هتل و مهمان پذیر است زیرا در دو سال گذشته ضرر زیادی دیده اند که امیدواریم جبران شود. وی همچنین با بیان اینکه همیشه 
برای اعالم آمادگی برای نوروز از شهریور سال قبل آن آغاز به کار می شد، اظهار داشت: امسال این اتفاق دیرتر افتاد و در فرصت کوتاه موجود نمی توانیم ساماندهی 
خاصی داشته باشیم؛ اما آموزش و مشاوره الزم به واحدهای امالک ارائه شــد که چه خانه هایی را در اختیار مسافران نوروزی قرار دهند. رییس اتحادیه امالک 
اصفهان با اشاره به اینکه مسائل بهداشتی، ایمنی و آتش نشانی باید در خانه های استیجاری رعایت شود، تصریح کرد: در سال های گذشته ظرفیت پذیرش حدود 

۱۵۰ هزار مسافر شب خواب را در اصفهان داشتیم؛ اما اکنون چند ماه را ضابطه مند از دست دادیم.

اولویت اسکان مسافران نوروزی در اصفهان با هتل ها و واحدهای بوم گردی است

استقبال از نوروز 
در اصفهان با رایحه 
خوش گل و سبزه

نیمه دوم اسفند زمان کاشت 
ســبزه و گل و تدارک ایرانی ها 
برای اســتقبال از نوروز است. 
تکاپوی مردم برای اســتقبال 
از بهار دیدنی است. در اصفهان 
نیز مردم با خرید گل و کاشت 
ســبزه روزهای خوشــی رابا 
رایحه گل هــای معطر تجربه 

می کنند.

وز عکس ر

با طراحی نرم افزار ویژه تا سال ۱۴۰۱ و لحاظ 
کردن همه ضرایب باطله برداری، مســافت 
معدن تا محل فرآوری، محرومیت منطقه، نوع 
ماده معدنی و فاکتور فروش حقوق دولتی هر 
معدن محاسبه خواهد شد.معاون امور معادن 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان در 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان با بیان 
اینکه سازمان نظام مهندسی کشور عهده دار 
طراحی این نرم افزار شــده، گفت: با طراحی 
این نرم افزار دقیق و حذف خطا های انسانی، 
حقوق دولتی هر معدن از سال ۱۴۰۱ به صورت 
دقیق محاسبه خواهد شد. محمد سرجوقیان 
در توضیح راهکار اداره کل صمت برای حذف 
اجحاف های احتمالی تا سال ۱۴۰۱ افزود: تا 
اردیبهشت ماه سال آینده کارگروهی متشکل 
از نمایندگان خانه معــدن، خانه صنعت، اتاق 
بازرگانی و ســازمان صمت با محاسبه و ابالغ 
بهای مواد معدنی گوناگون، تکلیف معدندارن 
برای محاسبه حقوق دولتی شان را مشخص 
خواهد کرد. وی تاکید کــرد: معدن دارانی که 
پس از محاســبه حقوق دولتی شان با لحاظ 
کردن درصــد فروش برای هر مــاده معدنی 
معترض باشــند، می توانند بــا ثبت اعتراض 
خــود و ارائه مستندات شــان از تخفیف های 
قانونی بهره مند شوند. معاون امور معادن اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
بیان اینکه حقوق دولتی که پیش از سال ۹۹ 
از معدن داران گرفته می شد بسیار ناچیز بود، 
گفت: با پیش بینی هایی که در قانون شده بود 
این حقوق از یک بهای ثابت تبدیل به درصدی 

از فروش محصوالت معدنی شد.
سرجوقیان در پاســخ به انتقاد کلی نگری در 
محاسبه حقوق دولتی افزود: اگر معدن داران 
فاکتــور دولتی شــفاف ارائه دهنــد، حقوق 
دولتی هر معدن به صورن جداگانه و بر مبنای 
معیار هــای گوناگون ماننــد قیمت فروش، 
فاصله معدن تا مرکز فرآوری و... محاســبه 
می شود، در حالی که بسیاری از معدن داران از 

ارائه فاکتور شفاف سر باز می زنند.

عکس: ایرنا

غلبه بر کم آبی در صنعت آبزی پروری؛

قابلیت اصفهان در پرورش انواع آبزیان
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در نشست هم اندیشی مقامات قضایی استان با فرماندهان نیروی انتظامی مطرح شد؛

تعیین ساز و کار جلب ویژه اراذل و اوباش در چهارمحال و بختیاری

در نشست هم اندیشی مقامات قضایی استان چهارمحال و بختیاری 
با فرماندهان نیروی انتظامی، ساز و کار جلب ویژه مجرمان خطرناک و 

اراذل و اوباش تعیین شد. 
بهرامی، رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از 
زحمات شــبانه روزی ماموران جان برکف نیروی انتظامی برای حفظ 
نظم و امنیت در جامعه و همچنین تعامل با دادگســتری جهت اجرای 
احکام قضایــی گفت: بخش مهمــی از تالش های مشــترک نیروی 
انتظامی و دادگستری در اجرای دقیق و به موقع احکام قضایی متبلور 
است و اگر این احکام به صورت ناقص و یا نادرست اجرا شوند اقدامات 
و عملکرد این دو مجموعه برای اجرای عدالت و قانون نزد مردم کم رنگ 
خواهد شد. امروز یکی از دغدغه های مهم مردم برخورد قاطع با اراذل و 
اوباش و مخالن امنیت است و در این راستا مجموعه دستگاه قضایی و 
نیروی انتظامی باید ضمن شناسایی و کنترل مستمر این افراد فرصت 
هر گونه عرض اندام و بروز رفتار های هنجارشــکنانه را از آن ها بگیرند.

ممکن است برای انجام این مهم علیه ما جوسازی هایی نیز صورت گیرد 
و ما متهم به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی متهمان شویم، اما تالش ما 
بر مبنای حمایت از حقوق متعالی شهروندان و حفظ آزادی های مشروع 

و امنیت اجتماعی مردم است.

حفظ نظم و امنیت و برقراری قانون خط مشی اصلی دستگاه قضا
علیمحمدی، دادســتان مرکز اســتان نیز با تقدیر از تعامل و ارتباط 
موثر نیروی انتظامی با دادســرا و دســتگاه قضایی گفت: در ســال 
۱۴۰۰ بخش های مختلــف نیروی انتظامی تعامل بســیار مطلوبی را 
با دادسرا داشتند.امروز حفظ نظم و امنیت، برقراری قانون و اجرای 
عدالت خط مشی اصلی دســتگاه قضا و نیروی انتظامی به حساب 
می آید و به همین سبب دشمنان نظام ســعی دارند تا با استفاده از 
افراد مشــکل دار و اراذل و اوباش این سیاست را در جامعه تضعیف 
کنند.با درایت و تالش های شبانه روزی نهاد های امنیتی و نیرو های 
نظامی و انتظامی، معاندان نظام تاکنون در رســیدن به اهداف شوم 

خود ناکام مانده اند.
در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و برخورد هایی که در زمینه 
مجرمان خطرناک و ســابقه دار صورت گرفته به طرز چشمگیری از 
بســیاری معضالت و ناامنی ها جلوگیری کرده و بر این اساس الزم 
است این اقدامات و تالش ها تقویت و استمرار داشته باشد.مردم در 
مواجهه با اقدامات هنجارشکنان انتظار برخوردی سریع و قاطع دارند 
و شاید این امر در مقایسه با انجام پروسه قضایی بیشتر مورد توجه 

و استقبال عموم باشد.

در برخورد با مجرمان خطرناک باید تدابیر الزم و جهات مختلف کار 
سنجیده شود

سردار امان اللهی، فرمانده نیروی انتظامی استان نیز با تاکید بر اینکه 
در برخورد با مجرمان خطرناک و افراد سابقه دار باید تدابیر الزم و جهات 
مختلف کار سنجیده شود، گفت: ما نیز بر این موضوع اتفاق نظر داریم 
که باید بر حسب نوع جرم و حساســیت آن در جامعه با مجرم برخورد 
مقتضی و الزم صورت پذیرد، اما انجام این امر مســتلزم هماهنگی ها 
و تعیین رویه ای مشــخص و مدون اســت تا موجبات سوء استفاده 
دشــمنان را فراهم نیاورد.برای تعقیب و جلب ویژه متهمان و مجرمان 
خطرناک و سابقه دار باید لیســت این افراد از سوی مراجع قضایی به 
پلیس تخصصی ارجاع  شود تا پلیس نسبت به جلب و دستگیری آن ها 
اقدام کند.در این نشست پیرامون مشکالت مرتبط با مراجع انتظامی و 
نیز چگونگی ارسال پرونده و اوراق قضایی از محاکم به کالنتری ها بحث 
و تبادل نظر شــد.همچنین با پیشــنهاد رییس کل دادگستری استان 
مقرر شد کارگروهی متشکل از پلیس پیشگیری، دادستان مرکز استان 
و معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری موضوعات 
مطرح شده در این نشست را احصا و پس از جمع بندی جهت بررسی 

در نشست های مشترک بعدی ارائه کنند.

آماده باش نیروهای اجرایی حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از آماده باش کامل نیروهای اجرایی در ایام 
نوروز خبر داد.شــهرام احمدی افزود : در حوزه آموزش هم این اداره کل برنامه هایی را برای تنویر 
افکار عمومی و ایجاد حساسیت نســبت به حفظ محیط زیست در بین مردم، خصوصا گردشگران 
نوروزی اجرا خواهند کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: در صورت 
داشتن مجوز از ستاد کرونا در این ایام با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بازدید رایگان مسافران 
نوروزی از موزه تاریخ طبیعی استان و آشــنایی افراد با تنوع زیستی جانوری و گیاهی استان یکی 
دیگر از این طرح ها محسوب می شود.وی گفت: برای جلوگیری از تخلفات محیط زیست و تخریب، 
تصرف و آتش سوزی گشت و کنترل نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست در مناطق طبیعی 
چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.احمدی افــزود : تمامی نیروهای اجرایی حفاظت محیط 
زیست از اکنون تا ۱5 فروردین ماه سال آینده برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی و جلوگیری از 
تخریب محیط زیست استان در حالت آماده باش هستند.وی با بیان اینکه هرگونه نگهداری و خرید 
و فروش جانوران وحشی، تخریب طبیعت و محیط زیست به لحاظ قوانین و ضوابط تخلف بوده و 
قابل پیگیری است، گفت: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، 

گزارش خود را با سامانه ۱5۴۰ یا شماره تلفن 3-۰3832223572 در میان بگذارند.

 توزیع بیش از 32۵ هزار تن نهاده دامی 
در چهارمحال و بختیاری

از ابتدای امســال تاکنون، 325 هزار و 8۰۶ تن انواع نهاده دامی درچهارمحال و بختیاری تامین و 
توزیع شده است.رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت: از این میزان ۱33 هزار و 7۰7 تن 
ذرت، 88 هزار و 8۰ تن جو و ۱۰۴ هزار و ۱۹ تن سویا بوده است.ابراهیمی افزود: نیاز ساالنه چهارمحال 
و بختیاری به انواع نهاده های دامی ۴2۱ هزار و 8۹ تن است.وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱۴ هزار 
و ۶۱۹ تن نهاده دامی تامین شد و در اختیار دامداران استان قرار گرفت، افزود براساس تخصیص 
ارز ۴2 هزار ریالی، هر کیلوگرم ذرت ۱۹ هزار ریال، هر کیلوگرم جو ۱8 هزار ریال و هر کیلوگرم سویا 
3۴ هزار و 2۰۰ ریال به دامداران عرضه می شود.وی هم چنین از ذخیره سه هزار و 77۰ تن ذرت، یک 

هزار و 82۰ تن سویا و پنج هزار و ۱۰۰ تن جو در چهارمحال وبختیاری خبر داد.

 واگذاری 1۵0 هکتار زمین در شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان گفت: امســال با 35۰ قرارداد ۱5۰ هکتار زمین در 
شهرک های صنعتی اســتان به سرمایه گذاران واگذار شــد.حمیدرضا فالح افزود: کمبود زمین در 
شــهرک های صنعتی استان برطرف شــده اســت و در قالب قرارداد ها می توان به سرمایه گذاران 
زمین واگذار کرد.وی گفت: امسال با تصمیم هیئت مدیره ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران شهرک صنعتی فرادنبه و شهرک صنعتی هفشجان توســعه پیدا کرد و به مساحت 
صنعتی استان اضافه شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی افزود: همچنین ناحیه صنعتی 
»یان چشــمه« به مســاحت 3۰ هکتار در شهرســتان بن ایجاد شده و ســرمایه گذاران می توانند 
نسبت به دریافت زمین اقدام کنند.وی با بیان اینکه امسال سه میلیارد تومان کمک به واحد های 
صنعتی استان انجام شــده است، گفت: این کمک ها در قالب 5۰ بســته حمایتی از جمله شرکت 
در نمایشگاه ها و برگزاری تور صورت گرفته اســت.هم اینک 2۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در 
چهارمحال و بختیاری مستقر است که در 22 مورد از این شهرک ها شرایط برای واگذاری زمین به 

متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، خدماتی و صنفی فراهم است.

با مسئولان

برای تعقیب و جلب ویژه متهمان و مجرمان خطرناک 
و سابقه دار باید لیست این افراد از سوی مراجع 
قضایی به پلیس تخصصی ارجاع  شود تا پلیس 

نسبت به جلب و دستگیری آن ها اقدام کند

بام ایران
دوشنبه  23   اسفند  1400 / 11  شعبان 1443 / 14  مارچ   2022 / شماره 3493

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
12/108 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله 
انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهــی روزنامه ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
 محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد. 
در اینصــورت اقدامات ثبــت موکول بــه ارائه حکــم قطعــی دادگاه خواهد 
بــود و چنانچــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نگــردد یــا  معترض، 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد، 
اداره ثبت محل مبــادرت به صدور ســند مالکیــت بنام متصرف مــی نماید. 
 لیکن صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه

 نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009002925مــورخ  1400/11/18 آقای علی 
سپهری دهنوی فرزند محمد در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت234/07متر 
مربع مجزی شــده از پالک 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی مسیح صفائی 
2- رأی شــماره 140060302009002585مورخ  1400/09/30 خانم فاطمه 
عباســی درچه فرزند رضا در ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه نیمه ســاز به 
مساحت217/77متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله مختاری بموجب سند شماره 

55894 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان
3- رأی شماره 140060302009002919مورخ  1400/11/18 آقای عبدالرحیم 
میرزائی فرزند پرویز در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت 235/21متر 
مربع مجزی شده از پالک 1056 فرعی از2- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی ســکینه احمدپور بموجب سند شماره 34713 

مورخ 1341/01/05 دفتر 62 - اصفهان
4- رأی شــماره 140060302009002595مورخ  1400/09/30 خانم تهمینه 
محمدی فرزند ســهراب در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
نیمه ساز به مســاحت193/176متر مربع مجزی شــده از پالک 449 فرعی از 
 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 علی ضامن رضایی 
5- رأی شــماره 140060302009002596مورخ  1400/09/30 آقای حسن 
علی محمدی حسن آبادی فرزند اسفندیار در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه نیمه ساز به مساحت193/176متر مربع مجزی شده از پالک 449 
فرعی از 19 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی علی ضامن رضایی 
6- رأی شماره 140060302009002917مورخ 1400/11/18 آقای مرتضی 
 حیدری فرزند علی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت

84 /164متر مربع مجزی شــده از پالک 985 فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان با واسطه از مالک رســمی علی اکبر اسدی مبارکه  بموجب سند 

شماره 11492 مورخ 1333/02/05 دفتر 62-اصفهان  
7- رأی شــماره 140060302009002916مــورخ 1400/11/18 آقــای 
رویا حیدری فارســانی فرزند نصراله در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت84 /164متر مربع مجزی شــده از پــالک 985 فرعی از 
2 - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 علی اکبر اســدی مبارکه  بموجب ســند شــماره 11492 مورخ 1333/02/05 

دفتر 62-اصفهان  
8- رأی شماره 140060302009002609مورخ 1400/09/30 آقای علی اکبر 
نجفی حسن آبادی فرزند حیدر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت210متر 
مربع مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
9- رأی شــماره 140060302009002792مورخ 1400/10/28 آقای مجتبی 
ایرانپور مبارکه فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268/66متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ایرانپور بموجب سند شماره 

5938 مورخ  1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
10- رأی شماره 140060302009002793مورخ 1400/10/28 آقای محمد 
ایرانپور مبارکه فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت268/66متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ایرانپور بموجب سند شماره 

5938 مورخ  1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/12/08
تاریخ انتشار دوم : 1400/12/23

م الف: 1284149 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه 
مفاد آراء

12/109 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه اجرایي قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
شهرســتان لنجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي ذیــل 
محــرز گردیده اســت. لــذا مشــخصات متقاضــي وامــالک مــورد تقاضا 
 به شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز در 
روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند، مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.  بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001620 مورخ 1400/11/09 خانم معصومه 
عبدالهی ریزی فرزند محمد  نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
 خانه و مغازه متصله به مساحت 258 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در 
کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک 

رسمي نوروز علی سلیمیان ریزی

2- راي شــماره 140060302015001621 مورخ 1400/11/09 خانم سکینه 
عبدالهی ریزی فرزند محمد  نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
 خانه و مغازه متصله به مساحت 258 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در 
کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک 

رسمي نوروز علی سلیمیان ریزی
3- راي شــماره 140060302015001622 مــورخ 1400/11/09 خانم زهرا 
عبدالهی ریزی فرزند محمد  نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 258 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع 
در کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شده از مالک 

رسمي نوروز علی سلیمیان ریزی
4- راي شــماره 140060302015001623 مورخ 1400/11/09 خانم صغری 
عبدالهی ریزی فرزند محمد  نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
 خانه و مغازه متصله به مساحت 258 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در 
کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک 

رسمي نوروز علی سلیمیان ریزی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/23 
م الف: 1284180 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
12/110 شــماره نامــه : 140085602024014563-1400/12/16 نظــر به اینکه 
به موجــب آراء شــماره 140060302024002192 و 140060302024002193 
مــورخ 1400/07/25 هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
 ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155/20 متر مربع 
تحت شــماره فرعی 2 از اصلــی 4184  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت 
آقای مجید رحمانــی فرزند اصغر و خانم ســمیه ابراهیمی فرزند صفــر علی )هر یک 
نسبت به سه دانگ مشــاع(  مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود 
می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/01/20 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
 مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حــدود و فقط
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامــه قانون ثبت باید از 
 تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این واحد ثبتــی ارائه نماید، 
 درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را دریافــت و به اداره ثبت تســلیم نماید 
 و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بــا رعایــت مقررات

 ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1400/12/23 

م الف: 1288878 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/111 شــماره نامه: 140085602033004915-1400/12/17 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین معروف پشــت خانه به شماره  
پالک ثبتی 706 فرعی از 9-  اصلی جــزء بخش  9 حوزه ثبتی نطنــز ذیل ثبت 578 
در صفحه 153 دفتر 5- امالک به نام خاور عســگری نطنزی فرزند حســن بشــماره 
چاپی 5314  صادر و تســلیم شده است ســپس به موجب ســند انتقال 15096 مورخ 

 1330/12/04 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز تمامی سه دانگ به زهرا ء عسگری نطنزی
 فرزند حســن انتقال ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 137 مورخ 1389/02/24 
قاضی شورای حل اختالف شــعبه دوم حصر وراثت نطنز زهراء نامبرده فوت ورثه حین 
 الفوتش عبارتند از: عزت و شمســی شــهرت هر دو طیالبی و محمد حسین پور امین 
و محمد علی طیبی منــش و محمدرضا پور امیــن )فرزندان( و الغیر ســپس محمد 
رضا پور امین فرزند دخیل عباس احدی از ورثه زهراء عســگری تقاضای صدور ســند 
 مالکیت ســهم االرث خود را از مورد ثبت فوق اعالم داشــته که ســند مالکیت اولیه 
فوق الذکر نزد محمد علی طیبی منش فرزند دخیل عباس می باشــد که طی اخطاریه 
شــماره 139821702033004126 مــورخ 1400/09/08 نامبــرده اخطار گردیده 
 که در ظرف مدت ده روز اصل ســند مالکیــت صادره را تحویل نماینــد ولی در مدت
 قانونی اصل ســند به این اداره  از طرف نامبرده عودت داده نشــده اســت  لذا مراتب 
به اســتناد تبصره 3  اصالحی ذیــل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبــت  در یک نوبت 
 آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
 خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید
 اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1292000 رحمت اله شاهدی سرپرســت واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر مجد 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 20971 

و شناسه ملی 10260418300 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لینا ماضی اصفهانی با پرداخت 66980000 
ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را افزایش دادند. رکسانا 
مطیعی با پرداخت 29892000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را افزایش دادند. مجدالدین مطیعی با پرداخت 254968000 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند. خشایار مطیعی 
با پرداخت 66980000 ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را 
افزایش دادند. سامیار مطیعی با پرداخت 79980000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند. سرمایه را از 1200000 ریال 
نقدی به 5000000000 ریال نقدی افزایش دادند و ماده مربیوطه در 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5000000000 
ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته 
اســت. لینا ماضی اصفهانی 1287974473 دارنده 67180000 ریال 
سهم الشرکه و رکسانا مطیعی 1271487349 دارنده 30042000 ریال 
سهم الشرکه و مجدالدین مطیعی 0031813143 دارنده 255288000 
ریال سهم الشرکه و خشایار مطیعی 1272362930 دارنده 67310000 
ریال سهم الشرکه و سامیار مطیعی 1276870191 دارنده 80180000 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1292136(
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13۷ امامزاده استان میزبان طرح »آرامش بهاری«

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: به منظور تحقق تاکیدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر تبدیل امامــزادگان و بقاع متبرکه به قطب های فرهنگــی، پنجمین دوره طرح »آرامش 
بهاری« با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از ۲۸ اسفند سال جاری تا ۱۳ فروردین 
ماه ۱۴۰۱ در ۱۳۷ امامزاده و بقعه متبرکه در اســتان اصفهان برگزار می شود.حجت االسالم ولی ا... روان 
افزود: ۵۰ مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم نیز با برپایی »خیمه های معرفت« شــامل غرفه های مشاوره 
خانواده، پاسخگویی به مسائل شرعی، غرفه کودک و نوجوان در ۵۰ بقعه متبرکه به ارائه خدمات فرهنگی و 
مذهبی می پردازند. وی گفت: در ۱۳ امامزاده در استان اصفهان ویژه برنامه های کشوری تحویل سال برگزار 
می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: در آستان مقدس 
۴۹ امامزاده نیز خدمات اسکان را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.حجت االسالم  روان تاکید کرد: تقویت 
باور های دینی و مذهبی مسافران نوروزی و ایجاد بستر حضور قشر های مختلف مردم در آستان مقدس 

امامزادگان واجب التعظیم از دیگر اهداف اجرای طرح »آرامش بهاری« است.

 جمع آوری 39 میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی 
در جشن نیکوکاری اصفهان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به آغاز جشن نیکوکاری با 
شــعار »عیدی برای همه« همزمان با سراسر کشور در اصفهان از دوازدهم اســفند، گفت: این برنامه 
تا پایان سال ادامه خواهد داشت و از زمان شــروع این رویداد ملی معنوی از محل کمک های نقدی 
و غیرنقدی خیران و نیکوکاران تاکنون ۳۹ میلیارد تومان جمع آوری شــده است.در سال گذشته ۳۹ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در ایام برگزاری این جشن جمع آوری و بین مددجویان توزیع شدکه امسال 
نیز مردم خیر اصفهان، مانند سال گذشــته همکاری خوبی کردند و با هدایای نقدی و غیرنقدی خود 
زمینه تامین مایحتاج نیازمندان و مایه شادی خانواده های تحت حمایت را فراهم آورده اند.حمیدرضا 
طاهری، بیش از ۱۳۱ هزار خانوار را تحت پوشش این نهاد دانست و گفت: اصفهان در جذب کمک های 
مردمی جزو استان های برتر کشور به شمار می رود و این برتری نشان از نهادینه شدن صحیح فرهنگ 

انفاق در بین مردم استان است.

بررسی پرونده بیش از 30زندانی زندان مرکزی اصفهان
با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها ورسیدگی به مسائل ومشــکالت زندانیان در جلسه ای با حضور 
مقامات تعزیرات حکومتی استان های تهران و اصفهان و محکومان تعزیرات حکومتی زندان مرکزی اصفهان 
مشکالت خود را مطرح کردند.در این بررســی ها پس از ارفاق های قانونی بیش از ۳۰ زندانی زندان مرکزی 
اصفهان شامل تسهیالت قضایی از جمله تخفیف مجازات، عفو، اشتغال، برای کار و پایان حبس و آزادی شدند.

 کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی و مغناطیس 
در دانشگاه صنعتی برگزار می شود

هفتمین دوره کنفرانس ملی دوســاالنه پیشرفت های ابررســانای و مغناطیس به میزبانی دانشکده 
فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ به طور برخط در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار 
می شود.حمیده شاکری پور، دبیر علمی این کنفرانس با بیان این خبر گفت: مجموعه کنفرانس های 
ملی دوساالنه پیشرفت های ابررسانایی و مغناطیس برای اولین بار درسال ۱۳۸۷ با هدف گردهمایی 
پژوهشگران جهت بحث در مورد آخرین دستاورد های تحقیقاتی این شاخه مهم از فیزیک ماده چگال 
آغاز شد. شاکری پور، با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد مهم علمی خاطر نشان کرد: این کنفرانس، 
افتخار حضور اساتید سرشناس داخلی و بین المللی همچون، دکتر آنتونی جی. لگت )برنده جایزه نوبل 
۲۰۰۳ فیزیک در ابررسانایی و ابرشارگی( و دیگر نخبگان بین المللی علم فیزیک، را در سابقه خود دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در روزهای پایانی سال 
میزبان خبرنگاران  بود  تا ضمن تشکر از اصحاب رسانه 
در راســتای انعکاس مطالبات پلیس های تخصصی در راستای کاهش 
آسیب ها و بهبود شرایط امنیتی اســتان اصفهان به ارائه عملکرد نیروی 

انتظامی در سال ۱۴۰۰ بپردازد.
سردار محمدرضا میرحیدری افزود: وضعیت کنونی استان اصفهان در همه 
آیتم های امنیتی مطلوب است، به رغم همه دشمنی ها در زمینه امنیت 
زدایی به واسطه هوشیاری مردم و هماهنگی مسئوالن شرایط خوبی را 
شاهد هســتیم.وی اضافه کرد: اقدامات پلیس در جهت حفظ آرامش 
آحاد مختلف جامعه منجر به کاهش ۴۱ درصدی ســرقت های خشن و 
۴۷ درصدی سرقت های به عنف شــده است.سردار میرحیدری با بیان 
اینکه در ۳۰ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان اصفهان اجرا 
شده، گفت: این طرح با مشارکت دســتگاه قضایی اجرایی شده است.

وی با اشــاره به اجرای ۱۶ مرحله طرح قدس در اســتان اصفهان گفت: 
این طرح در مناطق حاشــیه ای و با هدف کاهش آسیب ها انجام شده 
است.فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای ۱۲ مرحله طرح 
ذوالفقار در استان اصفهان ابراز داشت: این طرح با همکاری بسیج و سپاه 

پاسداران اجرایی شده است.

شناسایی و انهدام ۷۷ باند بزرگ مواد مخدر در اصفهان
وی با بیان اینکه شناسایی ۷۷ باند بزرگ مواد مخدر در استان اصفهان 
با افزایش ۲۰ درصدی کشــفیات را در ســال جاری داشته ایم، تصریح 
کرد:سردار میرحیدری با بیان اینکه طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
در استان اصفهان با ســهمیه یک هزار و ۲۰۰ نفری در حال انجام است، 
ابراز داشت: در اســتان اصفهان کمپ های ماده ۱۶ فعال نبوده است که 
مشکالتی را ایجاد کرد و با هماهنگی دستگاه قضایی سه مرکز ماده ۱۵ 
را به ماده ۱۶ تبدیل کرده ایم.وی با اشاره به کاهش ۹ درصدی سرقت در 
استان اصفهان افزود: در زمینه دســتگیری سارقان نیز با افزایش چهار 
درصدی رو به رو بوده ایم.فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ارزش 
ریالی اموال مسروقه مسترد شده در سال جاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد 
ریال بوده که غالب این اموال طال و وســایل با ارزش بوده است که البته 

اخیرا سارقان به وسایل خانه نیز روی آورده اند.

استفاده از سالح های مجاز در عروسی و عزا ممنوع است
وی با اشاره به رشد ۷ درصدی ســالح های غیر مجاز در استان اصفهان 
افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته تشــدید برخــورد را با افراد 
فعال در این زمینه داریم، در این زمینه ۶ شهرستان را به عنوان شهرستان 

هدف در دستور کار دادیم و طرحی را به زودی اجرایی خواهیم کرد.سردار 
میرحیدری ادامه داد: کسانی که سالح مجاز دارند و در درگیری های فردی 
و قومی و مراسم های عزا و عروسی استفاده کنند، جمع آوری خواهد شد.

رشد 2۸ درصدی شناسایی اتباع غیر مجاز
وی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی شناسایی و ممانعت از ورود اتباع غیر 
مجاز در اســتان اصفهان گفت: این افراد غیر مجاز منجــر به افزایش 
آسیب ها می شوند، این افراد در بســیاری از مراکز صنعتی، کشاورزی 
و دامداری به کار گرفته می شــوند که خطر آفرین هستند چرا که بدون 
شناســنامه هســتند و فاقد مجوز و قابلیت پیگیری را نداریم.فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان در ارتباط بــا مبارزه با قاچاق کاال در اســتان 
اصفهان گفت: در این زمینه رشد ۱۷۰ درصدی مبارزه با قاچاق سوخت را 
داشتیم که چهار هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال ارزش کشفیات در این زمینه 
بوده اســت.وی در خصوص فعالیت های پلیس فتا در استان اصفهان 
نیز گفت: کشــف به وقوع جرم در این زمینه ۹۸ درصد است و افزایش 
۳۷ درصدی کشف جرائم را در این زمینه داشته ایم.سردار میرحیدری 
در ارتباط با حوزه راهنمایی و رانندگی در ســال جاری نیز ابراز داشــت: 
کاهش ۱۰ درصدی متوفیان را در تصادفات درون شهری داشته ایم که 
در این زمینه باید موتورسواران نسبت به تامین امنیت جانی خود توجه 
داشته باشند.وی ادامه داد: بهبود فرهنگ ترافیکی باید مورد توجه باشد 
و عابران پیاده نیز در حین عبور از معابر نسبت به امنیت جانی خود توجه 

الزم را داشته باشند.

نیاز فوری اصالح معابر شهری در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه معابر شهری در اصفهان 
کانالیزه نیست و این امر منجر به ایجاد حادثه شــده است، افزود: در 
شهرداری جلساتی را برای ایمن سازی فوری معابر در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه میزان فوتی های تصادفات برون شهری در تصادفات ۵ 
درصد افزایش یافته است، گفت: در آزادراه کاشان-قم شاهد تصادفات 
زیاد فوتی هســتیم که در ایــن زمینه تذکراتی برای نصب نیوجرســی 
داشــته ایم که هنوز محقق نشــده اســت.وی افزود: روکش آسفالت 
نامناسب، شانه های خاکی غیر استاندارد، چاله های موجود در محورها 
همه منجر به تشــدید تصادفات در اســتان اصفهان شده است.سردار 
میرحیدری با اشــاره به افزایش ۱۰ درصدی دستگیری اراذل و اوباش 
گفت: میزان اخطار و احضار نیز ۴۰ درصد افزایش داشته و در عید نوروز 
همه این افراد را تحت کنترل داریم مگر آنکه تضمین کنند که دســت از 
رذالت بردارند.وی تصریح کرد: اصل هدف پلیس اصالح اراذل و اوباش 
است اما کسانی که سرکشی می کنند مورد برخورد جدی قرار می گیرند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در ادامه در خصوص چهارشنبه آخر 
سال نیز گفت: این ســنت از دیرباز در کشور مرسوم بوده است، ما برای 
شادمانی مردم کمک خواهیم کرد تا جشنی به صورت سنتی در کشور 

به خوبی برگزار شود.

خبرخوان جامعه

رییس امور رفاهی و پشــتیبانی اداره  کل آموزش و 
پرورش اصفهان از پیش بینی ۴۰۰ مدرسه در استان 
برای اسکان مســافران فرهنگی در تعطیالت نوروز 
۱۴۰۱ خبر داد.علیرضا عابدی افزود: از این تعداد ۲ 
هزار کالس در قالب ۲۰۰ مدرسه در کالنشهر اصفهان 
در نظر گرفته شــده و ســایر مدارس کــه احتمال 
افزایش آنهــا در صورت ازدحام و تراکم مســافران 
وجود دارد در دیگر شــهرهای بزرگ استان از جمله 
کاشان، شــهرضا، نجف آباد، نایین، خمینی شهر و 
میمه آماده شده است.وی اظهار داشت: بنا بر ابالغ 
شــیوه نامه هایی که به تازگی برای اسکان مسافران 

ویژه فرهنگیان به استان ابالغ شده است، ستادهای 
اسکان در همه ورودی های شمال، جنوب، شرق و 
غرب استان از هفته جاری دایر خواهد شد.رییس 
امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان افزود: امکان ثبت نام مســافران فرهنگی 
برای اســکان به ۲ شــیوه حضوری )با مراجعه به 
ستادهای اســکان( و اینترنتی ) از طریق سامانه( 
از ۲۵ اسفند امسال تا ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۱ فراهم 
شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد: برای اسکان 
مسافران با توجه به شــرایط خاص به لحاظ ادامه 
داشــتن کرونا و تاکیــد بر رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی، مدرسه هایی برای پذیرش در نظر گرفته 
شد که از لحاظ بهداشتی شــرایط مناسبی داشته 
باشــد.عابدی اضافه کرد: مدرســه ها به سه دسته 
»الف«، »ب« و »ویژه« دســته بندی شدند که نوع 

»الف« مدارسی هستند که در هر کالس یک تخته 
فرش، یک دســتگاه یخچــال و تلویزیون بصورت 
اختصاصی وجود دارد و حمام، آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی، عمومی اســت.به گفته وی، گروه»ب« 
مدرسه هایی هستند که هر کالس یک تخته فرش 
دارد و یخچال، تلویزیون و سایر امکانات بهداشتی 

در آنها مشترک است.
رییس امــور رفاهی و پشــتیبانی اداره کل آموزش 
و پــرورش اصفهان، مــدارس »ویژه« را شــامل 
مدرســه هایی دانســت که در هــر اتاق وســایل 
اختصاصی شامل تلویزیون، یخچال و دیگر امکانات 
وجود دارد و گفت: یک سری مراکز آموزشی و رفاهی 
یا خانه معلم هم در نظر گرفته شــده که به صورت 
ســوئیت و دارای امکانات و تجهیزات اختصاصی 

است.

رییس امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

400 مدرسه در اصفهان میزبان مسافران فرهنگی در نوروز خواهد بود

توزیع 30 هزار بسته 
معیشتی با همراهی 
ارتش و خیریه امام 

محمد باقر)ع( 
امیر میهن دوســت، ارشــد 
نظامــی ارتــش در منطقــه 
اصفهان گفــت: در ایــن گام 
۳۰ هزار بســته معیشــتی با 
همکاری خیران تهیه شــده و 
نیرو های مســلح اصفهان در 
بسته بندی همیار خیریه امام 

محمد باقر)ع( توزیع کردند.

نخبگان اصفهانی در مسیر تامین امنیت؛

کاهش چشمگیر سرقت ها؛ رهاورد دانش بنیان ها
با تولید انبوه سیســتم مه پاش امنیتی در یکی از شرکت های دانش بنیان مســتقر در شهرک علمی 
وتحقیقاتی اصفهان، آمار های سرقت های مسلحانه در استان کاهش چشمگیری داشته است. سرهنگ 
حسین ترکیان، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: امسال با تکیه بر دانش شرکت های دانش 
بنیان در تولید سیســتم های امنیتی مانند دستگاه های مه ساز، شیشــه های ضد گلوله، دوربین های 
مداربسته و ... هیچ گونه سرقت مسلحانه دراستان گزارش نشده است.مدیرعامل بزرگ ترین تولید کننده 
دستگاه های مه ساز امنیتی کشور  نیز گفت: با راه اندازی خط تولید این گونه محصوالت تاکنون بیش از 
چهار هزار واحد صنفی طال وجواهر در کشور مجهز به این سامانه هوشمند شدند.سهیل ساعدی افزود: 
این دستگاه قادر است با تولید مه غلیظ و متراکم در کمتر از سه ثانیه دید سارقان را برای هرگونه سرقت 
و یا عملیات خرابکارانه محدود کند.با فعال شدن این سیســتم در کشور از یازده فقره سرقت مسلحانه 

جلوگیری شده است.

کالهبرداری سایبری در پوشش قالی شویی و نظافت منزل
رییس پلیس فتای استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال، تبلیغات گسترده ای 
از سمت کالهبرداران و سارقان سایبری تحت عنوان قالی شویی و نظافت منزل در شبکه های اجتماعی 
و وب سایت های درج آگهی، صورت گرفته است.سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی با بیان اینکه اعالم 
قیمت های پایین از سوی تبهکاران، ترفندی برای فریب مردم است، افزود: معموال در این تبلیغات هیچ 
اشاره ای به آدرس کارگاه قالی شویی یا شرکت خدماتی نمی شود. به کارگیری نیروی خدماتی برای خانه 
تکانی از کانال ها و شبکه های اجتماعی امری اشــتباه است که شهروندان باید برای به کارگیری نیروی 
خدماتی در ایام خانه تکانی نوروز، از شرکت های خدماتی ثبت شده استفاده کنند.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان ادامه داد: با توجه به افزایش مشتریان این صنف در روزهای پایانی سال، برخی شرکت ها 
با اجاره دفتر و تهیه اســناد جعلی، به فعالیت می پردازند و پس از جمع آوری فرش های شهروندان با 
تعطیل کردن دفتر، متواری می شوند.وی تصریح کرد: شــهروندان برای اطمینان از صحت آگهی های 
مندرج در مطبوعات، معابر عمومی و فضای مجازی برای نظافت خانه و قالی شویی به سایت اتحادیه 
قالی شویان و مراکز مجاز دارای پروانه خدمات منزل مراجعه کنند و حتما شماره تماس این مراکز را از 
سامانه ۱۱۸ دریافت کنند.سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام به کارگیری افراد برای 
نظافت، منزل را به هیچ عنوان ترک نکنند، مراقب اشیا و اموال قیمتی خود باشند و به درخواست های 

مشکوک و غیرمعقول افراد توجه نکنند.

کشف روغن موتورهای تقلبی در اصفهان
 جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: گزارش هایی مبنی بر توزیع روغن موتور تقلبی در برخی 
مراکز فروش و تعویض روغن موتور و ایراد خساراتی به وسایل نقلیه شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان شد که موضوع در دستورکار قرار گرفت.به گفته سرهنگ محمدرضا هاشمی فر، با انجام یکسری 
تحقیقات و اقدامات اطالعاتی مشخص شد فردی به صورت عمده در زمینه خرید روغن موتور های سوخته 
و فروش روغن موتور فعالیت می کند که هماهنگی های الزم قضایی برای بازرســی از انباری که روغن 
موتور ها در آنجا دپو می شوند انجام شد. گروهی از کارشناسان سازمان صمت و بازرسان اتحادیه تعویض 
روغن به همراه ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان از محل مورد نظر بازرسی و نمونه هایی از روغن 
موتور های آماده توزیع را به آزمایشگاه بردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با توجه به 
نظر کارشناسان مربوطه و جوابیه واصله از آزمایشگاه مشخص شد این فرد با مخلوط کردن روغن های 
سوخته با روغن های بی کیفیت و با بسته بندی غیرقانونی آن ها را توزیع می کرده است. ۶۰ هزار لیتر روغن 
موتور صنعتی تقلبی در محل کشف و انبار مربوطه طبق دستور قضاییی پلمب شد. در این خصوص متهم 

مربوطه نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وز عکس ر

ناجا

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

تمام ادارات دادگستری در 
نوروز به مردم خدمت رسانی 

می کنند

خبر روز

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان در 
آخرین جلسه شورای مدیران قضایی استان 
اصفهان با تاکید بر لزوم بررسی علل و عوامل 
افزایــش ورودی پرونده ها در اســتان اظهار 
داشت: از رؤسا و دادســتان های حوزه های 
قضایی درخواست داریم با بهره مندی از تمام 
ظرفیت ها از جمله دســتورالعمل رســیدگی 
به پرونده هــای قضایی و صــدور ابالغ برای 
همکاران دیگــر به منظور رســیدگی قضایی 
به پرونده های مســن و معوق برای کاهش 
پرونده هــای مانــده برنامه ریــزی کننــد. 
حجت االســالم اســدا... جعفری ادامه داد: 
ثبت تمــام پرونده های ثبت نشــده تا پایان 
ســال جاری، ســاماندهی اجرای احکام و 
رسیدگی و اجرای احکام پرونده ها، استفاده 
از ظرفیت های شهرســتانی و اســتانی برای 
احداث و تکمیل پروژه های ساختمانی نیمه 
تمام، نظــارت بر پرونده های کثیرالشــاکی، 
ســاماندهی پســت ها و رعایــت عدالت در 
توزیع نیــرو و امکانات در محاکم و دادســرا 
از دیگر موارد مهم در روزهای پایانی ســال به 
شمار می رود. رییس کل دادگستری استان 
اصفهان بر لزوم فعال شدن کشیک دادسراها 
و محاکم با حضور پزشکی قانونی، ثبت اسناد 
و تمام ادارات و ســازمان ها که به هر شکلی 
در مسیر تشکیل پرونده قضایی هستند، در 
ایام تعطیالت نوروز تاکید کرد و گفت: در ایام 
تعطیالت نوروز با فعال شدن کشیک باید به 
گونه ای عمل شود که عموم مردم و مسافران 
به ســهولت از خدمات قضایی بهره مند شده 
و در کمتریــن زمان ممکن درخواســت ها و 
اســتعالمات مربوط به پرونده ها پاسخ گفته 
شــود. جعفری خاطرنشــان کرد: کشــیک 
ادارات مرتبط با موضوع تغییر کاربری اراضی 
و تعرض بــه منابــع طبیعی از جملــه جهاد 
کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و 
کشــیک ویژه تصادفات ضمن هماهنگی و 
تشکیل جلسات موثر با بیمه ها در ایام نوروز 

نیز فعال می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان با اعالم اینکه در حال حاضر ذخیره خون استان کمتر از ۳ روز است، اظهار کرد: ذخیره مطلوب و استاندارد 
خون ۷ روز است و هم اکنون به همه گروه های خونی نیاز داریم.لطفعلی جعفری با اشــاره به نیاز مبرم به گروه های خونی O منفی و A مثبت در اصفهان، گفت: 
به طورکلی حدود ۹۰ درصد از مردم گروه خون مثبت دارند و کمتر از ۱۰ درصد گروه خون منفی دارند، ضمن اینکه برخی گروه های خون کمتر از سایر گروه های خونی 
است. به همین دلیل در حال حاضر به دو گروه خونی O منفی و A مثبت در اصفهان نیاز بیشتر و فوری داریم.مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان با 
اشاره به روزهای پایانی سال و مشغله های زیاد مردم، از آن ها خواست بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده های خونی را فراموش نکنند و با اهدای خون خود 
به یاری آن ها بشتابند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ساعت کاری مراکز انتقال خون تغییری نکرده است، خاطر نشان کرد: مرکز انتقال خون میدان خواجوی 
اصفهان در روز ۲۹ اسفند نیز دایر است. این مرکز در ایام نوروز نیز از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر دایر  و تنها روزهای اول، پنجم و سیزدهم فروردین تعطیل است.

کمبود گروه خونی O منفی و A مثبت در اصفهان

یمنا
س: ا

عک

فرمانده انتظامی استان:

امنیت اصفهان شرایط مطلوبی دارد



دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: ۲۲۰ اخطارکتبی در پی سه مرحله عملیات نظارت و بازرسی در طول سال بویژه در زمان پیک شیوع کرونا انجام 
گرفت.در زمان افزایش محدودیت های کرونایی، شمار بازرسی ها بیشتر می شد و به ویژه در زمان الزام به تعطیلی اماکن برای جلوگیری از تخلف ها، گروه های 
گشت و بازرسی، فعالیت های محسوس و غیرمحسوس خود را بیشتر کردند.در مرحله نخست بازدید ها و نظارت های امسال یک هزار و ۳۰۰ باشگاه و در دور دوم 
و سوم ۳۶۰ باشگاه بازرسی شدند.به گفته وی، امسال ۴۶ باشگاه نیز به دلیل بی توجهی به مسائل بهداشتی و شیوه نامه های جلوگیری از شیوع ویروس پلمب 
شدند.مهدی محمدی، با اشاره به همکاری مشترک ستاد نظارت اداره کل ورزش و جوانان و مرکز بهداشت اصفهان با این هیئت در اجرای طرح های نظارت بر 
اماکن ورزشی گفت: با توجه به ادامه همه گیری کووید-۱۹، تعامل باشگاه ها و ورزشکاران برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی ضروری است.حدود ۳۷۵ هزار 

ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه در استان اصفهان فعالیت دارند.

صدور۲۲۰ اخطار کتبی برای باشگاه های ورزشی متخلف دراصفهان
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درد دلی که منجر به انتخاب سرمربی رئال مادرید شد!
کارلو آنچلوتی ایتالیایی در اواخر یــک روز بعد از ظهر ماه می  با خوزه آنخل ســانچز، مدیر رئال 
مادرید تماس گرفت تا گپ و گفتی دوستانه با او داشته باشد. نشریه گاتزتا دالاسپورت در گزارشی 
مدعی شد این دو نفر از گذشته و ســال های قبل روابط بســیار صمیمانه ای با یکدیگر داشته و 
این دوستی را حفظ کرده اند. ســانچز و آنچلوتی در این تماس درباره موارد متعددی از جمله در 
دسترس بودن چند بازیکن مازاد لیست رئال مادرید و فرصت های پیش رو برای دو طرف در بازار 
نقل و انتقاالت صحبت کردند.در واقع کارلو آنچلوتی می خواست برای تیمش اورتون برای فصل 
بعد وارد عمل شــده و در صورت امکان، بازیکنانی از رئال مادرید را نیز انتخاب کند. در پایان این 
تماس، سرمربی ایتالیایی از سانچز ســوال کرد که پس از جدایی زین الدین زیدان، برنامه رئال 

مادرید برای یافتن سرمربی جدید چگونه پیش می رود.
مدیر رئال مادرید نیز با اشاره به مشــکالت تیم در این مســیر و نگرانی های موجود در پایتخت 
اسپانیا، ناامیدی خود از شرایط را پنهان نکرد. همان لحظه بود که کارلو آنچلوتی شخصا پیشنهاد 
بازگشت خود به مادرید را داد و سانچز را غافلگیر کرد. مدیر رئال مادرید بالفاصله درخواست چند 
دقیقه زمان کرد تا ایــن ایده را با فلورنتینو پرز در میان بگذارد. مذاکرات ســرعت گرفت و تنها در 
عرض سه روز، آنچلوتی به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی شده و دومین دوره حضور 
خود روی نیمکت این تیم را آغاز کرد. ســرمربی ایتالیایی تا امروز که کارنامه فوق العاده ای در 
مادرید داشته و با وجود قرعه دشوار تقابل با پاری سن ژرمن، تیمش را به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا هدایت کرده است. همچنین رئال مادرید در صدر جدول اللیگا قرار داشته و 

تیم کارلتو به وضوح بخت اول قهرمانی است.

پیولی:

 یوونتوس قطعا مدعی قهرمانی است
میالن این هفته در دیداری دشوار و در شــرایطی که در نیمه دوم نمایش چندان خوبی از خود ارائه 

نداد، با تک گل کالولو از سد امپولی گذشت و با یک بازی بیشتر نسبت به اینتر در صدر 
جدول قرار گرفت. استفانو پیولی در پایان این دیدار در مورد کورس قهرمانی و البته 
عملکرد تیمش در این دیدار صحبت کرده است.اســتفانو پیولی گفت:»ما باید 
همیشه بازی بعدی را به مثابه مهم ترین مسابقه در نظر بگیریم. جدول فعلی 

زیبا به نظر می رسد، اما جایگاه های تیم ها قطعی نیست و هنوز بازی هایی 
تا ادامه فصل باقی مانده اســت. فکر می کنم عادالنه بود که تعداد 

مسابقات تیم ها یکسان می شد، اما این مسئله از کنترل ما خارج 
است. در مقابل امپولی نمایش خوبی داشته، جریان مسابقه را 
کنترل کردیم و زیاد ریسک نکردیم. امپولی با ارسال پاس های 
خود برای ما مشکل ساز شد و ما نیز هنگام آغاز بازی سازی از 
عقب مرتکب اشتباهاتی شدیم، اما در امور دفاعی خوب عمل 
کردیم. ما مقابل امپولی به طور کامل بر بازی تسلط نداشتیم، 
اما جریان مسابقه را کنترل کردیم. در شروع نیمه دوم کمی 
کند عمــل کردیم و این عدم تحرک به ایــن معنی بود که 
نمی توانستیم آن گزینه های مناسبی برای ارسال پاس 
را پیدا کنیم.  نتایج درخشان اخیر یوونتوس؟ قطعا این 
تیم نیز در کورس قهرمانی قرار دارد. ۲۷ امتیاز تا پایان 
فصل مانده و یوونتوس به شکل فوق العاده ای نتیجه 
می گیرد. من تمــام پنج تیم برتر جــدول را در کورس 

قهرمانی می بینم.«

اسکوچیچ: 

اززندگیوکاردرایرانلذتمیبرم

دراگان اسکوچیچ سرمربی ایران است،  مهرداد میرزایی
تیم او در حالی به جام جهانی قطر رفت که 
کمتر کســی انتظارش را داشت.اســکوچیچ حاال از زندگی در ایران و 
انتظارات از ایران در جام جهانی می گوید.زمانی که دراگان اسکوچیچ 
در فوریه ۲۰۲۰ سرمربی ایران شــد، این تیم در مقدماتی جام جهانی 

قطر در موقعیت بسیار بدی  قرار داشت. 
آن ها در چهار بازی اول تنها ۶ امتیاز کســب کردند و مارک ویلموتس 
سرمربی سابق بلژیکی از هدایت تیم ملی ایران جدا شد. ایران در دو 
دوره قبلی جام جهانی حضور داشــته است و در کشــوری که فوتبال 
در آن بسیار محبوب است، تصور نمی شــد به قطر راه نیابد. به همین 
دلیل تصمیم گرفتند دراگان اســکوچیچ ۵۳ ســاله، بازیکن و مربی 
سابق ریژکا که از سال ۲۰۱۳ هدایت ۴ تیم ملوان، فوالد، خونه به خونه 
و صنعت نفت را در ایران بر عهده داشــت، به عنوان سرمربی تیم ملی 

ایران منصوب کنند.
تیم ملی ایران به لطف اســکوچیچ، وارد یک سری پیروزی شد و در 
پایان دی به مقام اول گروه خود و صعود به جام جهانی دست یافت. 
ایران باید دو بازی آخر مقدماتی را در پایان ماه انجام دهد؛ اما تغییری 

در وضعیت این تیم ایجاد نخواهد کرد. 
طبق آخریــن رده بندی فیفا، ایران در رده بیســت و یکــم قرار دارد و 
تعداد بیشتری از بازیکنان این کشور در باشگاه های قدرتمند اروپایی 
بازی می کنند و اسکوچیچ امیدوار اســت ایران در جام جهانی آینده 

به گونه ای موفق شود که تا به حال نبوده است. 
او از زندگی و کار در ایران بســیار لذت می برد، اما اگر واقعا با ایران در 
قطر موفق شــود، به راحتی ممکن اســت به اروپا برگردد و باشگاهی 
احتماال اسپانیایی را اداره کند. اســکوچیچ به غیر از ریژکا، برای الس 

پالماس و کامپوستال بازی کرد.

از شرایط کاری خودتان در تیم ملی ایران بگویید؟
پس از مربی گری در ریجکا و اینتربلوک اسلوونی، ابتدا به کویت و به 
باشگاه العربی و سپس به عربســتان سعودی رفتم و در النصر بودم. 
النصر از بزرگ ترین باشــگاه ها در عربستان ســعودی است. بعد از 

فعالیت در باشگاه های ایرانی سرمربی تیم ملی ایران شدم. 
ایران نه تنها در آسیا مهم است، بلکه در رده بندی فیفا در رده بیست و 
یکم قرار دارد. این را در نظر بگیرید که صربستان در آن لیست بیست 
و پنجم است و روسیه در رتبه ۳۵ قرار دارد و دیگر تیم های ملی را هم 

در نظر نمی گیریم. 

شــما تقریبا در 1۰ سال گذشــته مربی چهار باشــگاه در ایران 
بوده اید، بدیهی اســت که نتایج به قدری خوب بوده است که 

سرمربی ایران شدید.
من کمی کمتر از ۱۰ سال  مربی بودم. مستمر نبود، 

اما نتایج خوب بود. فکر می کنم در بیشتر 
این باشــگاه ها اثر گذاشــته ام و مردم 

متوجه شده اند که می توانند تیم ملی 
را در مسابقات مقدماتی هدایت کنم. 
وقتی خود را در یک کشور می بینید، 
موقعیت هــای مختلفی برای شــما 

ایجاد می شود. 
آمدن به ایران ســخت اســت، اما وقتی 

می آیی و  وقتی می بینند که خوب هستی و 
از تو قدردانی می کنند، آن وقت خودت را در آن 

بازار جا می دهی.

زمانی که سرمربی ایران شدید، تنها دو همکار 
ز  کرواسی به خدمت گرفتید، ماریو تات، کمک ا

مربی و مالدن ژگانجر، مربی دروازه بانان. یعنی 
آنقدر با شــرایط فوتبال ایران آشــنایی دارید که 

نیازی به دستیاران بیشتری از کرواسی نبود؟
در واقع، من همیشــه افراد زیادی را از کرواسی 
با خود آورده ام، اما در آســیا شما مربیان زیادی 
دارید کــه می خواهند کمک کننــد و می خواهند 

خودشان را آموزش دهند. 
بنابراین من یک کادر ترکیبــی دارم. در کادرفنی 

من نام های بزرگی چون وحید هاشــمیان، بازیکن 
سابق بایرن مونیخ و کریم باقری حضور دارند. آن ها 

در ایران اسطوره هستند. 
در صورت نیاز می توان کمک مربی بیشتری گرفت؛ اما در 
این شرایط نیازی نبود. من چند سال پیش با چند نفر در 

ایران کار کردم، می دانستم باکیفیت هستند، بنابراین 
نیازی به آوردن افراد نبود. 

 وحید هاشــمیان برای بایــرن بازی می کــرد، آیا 
می خواستید با او نظم آلمانی را به تیم ملی بیاورید؟

من چنین منظوری نداشتم. می دانستم هاشمیان درک 
اروپایی از فوتبال دارد، فکــر می کردم به اندازه کافی برای 

کادرفنی ما خوب است و بس.

ایران شــما را پس از جدایی مارک 
ویلموتس از تیــم ملی به خدمت 
گرفــت زیرا او در چهــار بازی 
ابتدایــی مقدماتــی جام 
جهانــی نتایج بدی کســب 
کرد. با توجه به اینکه در آن 
زمان تقریبا هیــچ کس باور 
نمی کرد که ایــران به جام جهانی 
برود چقــدر به خاطــر آن ماموریت 

غیرممکن احساس فشار کردید؟
من هرگز به عدم موفقیت فکر نمی کنم زیرا فکر 
می کنم بالغ شده ام و به اندازه کافی خوب هستم. 
ما این نتایج را از صفر به دست آوردیم. شرایطی بود 
که حق اشتباه نداشتیم و اجازه نداشتیم در مسابقات 
مقدماتی حتی یک امتیاز هم از دســت بدهیم. باور 
داشتم که می توانیم این کار را انجام دهیم، به خودم 
و کادرفنی ایمان داشــتم، تیــم ملی خوبــی داریم. 
 معتقد بودم که به اندازه کافی خوب هستم که این کار را 

انجام دهم.

آیا فکر کرده اید با موفقیت در مسابقات جام جهانی با 
ایران، فرصــت کار در یکی از لیگ های اروپایی را داشــته 
باشــید؟ قبال  گفته اید که اگر می توانســتید انتخاب کنید، 

اسپانیا بود.
به این موضوع فکر نکردم. تیم ملی ایران در سطحی است که 
من برای آن تالش کرده ام. تیم ملی ایران آنقدر بزرگ است که 
اشتهای من را برآورده کند و افتخار می کنم که سرمربی چنین 
تیم ملی هستم. من به این فکر نکردم که چگونه ایران سکوی 

پرشی برای من است. 

خبر روز

»یامگا« در دربی تاریخ سازی خواهد کرد؟
لیگ بیست و یکم در شرایطی در جریان اســت که کوین یامگا، خرید تابستانی استقالل یکی از 
بهترین بازیکنان این فصل بوده و با ثبت ۱۰ گل و ۳ پاس گل آمار درخشانی را در جمع شاگردان 
فرهاد مجیدی از خود به جای گذاشــته و در یک قدمی صدر جدول گلزنان لیگ قرار دارد.یامگا 
در مصاف با صنعت نفت آبادان در نقش گلساز درخشــید و توانست گل ۳ امتیازی تیمش را در 
مصاف با حریف آبادانی برای امیرحسین حسین زاده بسازد تا در آستانه  دربی ۹۸، آمادگی فنی 

باالی خود را نشان بدهد.
در تاریخچه دربی، پرسپولیس ۴ گلزن خارجی داشته )ایمون زاید ۳ گل، بشار رسن ۲ گل، عیسی 
ترائوره و جری بنگستون ۱ گل( اما برخالف سرخ پوشان، هیچ کدام از بازیکنان خارجی استقالل 
موفق به گلزنی در دربی نشده اند. آمادگی باالی کوین یامگا ، هواداران استقالل را امیدوار به آن 
کرده که این ستاره  فرانسوی بتواند طلسم شکنی کند و اولین گلزن استقالل در تاریخ دربی تهران 
شود.البته که به جز یامگا، ژستد و آمانوف دو خارجی دیگر استقالل در کنار سیلوا این فرصت را 

دارند تا در این مسابقه  به اولین گلزن خارجی آبی ها در تاریخ دربی بدل شوند.

رزاق پور - نکونام؛ مالقات بعد از انتقال نافرجام
ابوالفضل رزاق پور ،عملکرد قابل قبولی را در ترکیب تیم تراکتور ارائه کرد.در روز شکســت تراکتور 
مقابل فوالد، ابوالفضل رزاق پور موفق شد عملکرد خوبی را ارائه و نمایش قبلی در ورزشگاه بنیان 
دیزل برابر ســپاهان را جبران کند.نکته جالب درباره تقابل رزاق پور با فوالد، انتقال نافرجام او به 
جمع سرخ پوشان اهوازی در پنجره زمســتانی بود. در دوره نقل و انتقاالت، او مورد توجه جواد 
نکونام قرار داشت و حتی این باشگاه نامه رسمی برای انتقال این بازیکن را هم ارسال کرد اما با 

مخالفت تراکتور، رزاق پور در این تیم ماندنی شد.
با این حال این ماجرا باعث شد تا رزاق پور با انگیزه بیشتری وارد زمین شود و در فرآیند هجومی 
هم پرتالش باشد. البته در این بازی نمایش خوب رزاق به کسب امتیاز برای تراکتور منجر نشد 

و حاال او امیدوار خواهد بود تا در بازی های بعدی اثر خود را بگذارد.

هافبک پیکان:

 می خواهیم سال 14۰۰ را با برد تمام کنیم
غالمرضا ثابت ایمانی،  هافبک جوان پیکان درباره تســاوی تیمش مقابل گل گهر سیرجان بیان 
کرد: کل هفته را روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کرده بودیم و موقعیت هم داشتیم و به نظرم 
نتیجه مساوی عادالنه بود. گرچه ما رفته بودیم که با ۳ امتیاز برگردیم.این بازیکن در مورد جایگاه 
هفتمی پیکان در جدول رده بندی نظرش را اینگونه بیان کرد: حق مان باالتر از این حرف هاست و 

در چند هفته اخیر بدشانسی آوردیم و حداقل باید دو برد کسب می کردیم.
وی در مورد صحبت مجتبی حســینی در کنفرانس خبری مبنی بر اینکــه برای زدن ضربه آخر 
ســرمربی نمی تواند کاری بکند و این موضوع به کیفیت بازیکن برمی گردد، گفت: ایشــان کامال 
درست گفته است. مربی تاکتیک ها را به ما گوشــزد می کند و ضربه آخر به کیفیت فنی بازیکن 
بر می گردد و مربی نمی تواند برنامه ریــزی کند. باید تمرینات را بیشــتر کنیم تا توپ های مان 

تبدیل به گل شود.
هافبک پیکان که یکی از پدیده های این تیم است در پاسخ به این سوال که آیا از عملکردش در 
این فصل تا به اینجای کار راضی بوده یا خیر توضیح داد: راضی هستم ولی خیلی بیشتر از خودم 

توقع دارم و امیدوارم در آینده بیشتر از این خودم را ثابت کنم  .
ثابت ایمانی در پایان در مورد دیدار  بعدی  افزود: عزم مان را جزم کرده ایم که آخرین بازی سال 
۱۴۰۰ را با برد تمام کنیم و با توجه به شناختی که از تیم خودمان و صنعت نفت آبادان داریم برای 

سه امتیاز می رویم.

مستطیل سبز

مربی سابق تیم فوتبال ذوب   آهن:

 ذوب   آهن می تواند جزو
۶ تیم نخست جدول لیگ 

برتر قرار گیرد
مربی ســابق تیم فوتبال ذوب   آهن اصفهان با 
اشاره به بهبود شرایط تیم فوتبال ذوب آهن در 
هفته های گذشــته و پیروزی ایــن تیم مقابل 
آلومینیوم اظهار داشت: ذوب آهن این دیدار را 
خیلی خوب شروع کرد و این شروع خوب منجر 
به کسب پیروزی شــد. از پیروزی ذوب آهن و 
درخشش یک بازیکن اصفهانی در ترکیب تیم 
خیلی خوشحال هستم و بابت درخشش محمد 
حسین اســالمی به آکادمی فوتبال ذوب   آهن 
تبریک می  گویم.حسن اســتکی ادامه داد: در 
فوتبال ایران، شرایط تیم ها خیلی به وضعیت 
آنها در جدول بستگی دارد. ذوب آهن در خیلی 
از مســابقات این فصل خوب بــازی می کرد 
و موقعیت گل زیادی داشــت؛ امــا توپ های 
این تیم به گل تبدیل نمی شــد. از سوی دیگر 
اشــتباهات داوری در برخــی مســابقات هم 
خیلی به تیم ضربه زد. مربی سابق تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به پیروزی های اخیر 
این تیم خاطر نشان کرد: زمانی  که تیم روی ریل 
پیروزی قرار می گیرد، اتفاقات فوتبالی بسیاری 
هم به نفع آن ها رقم می خورد. مانند اشتباهی 
که مدافع آلومینیوم روی گل نخست ذوب آهن 
انجام داد و بازیکن ذوب   آهن هم خیلی خوب 
این توپ را به گل تبدیل کرد. این اتفاقات ناشی 
از انرژی و جو مثبت و خوبی است که با بردهای 
متوالی ســمت تیم می آید. ذوب   آهن با ادامه 
این روند می تواند بین ۶ تیم باالی جدول قرار 
بگیرد. وی درباره تیم آلومینیوم نیز تصریح کرد: 
تیم آلومینیوم خیلی شــرایطش با نیم فصل 
نخســت که حتی به صدر جدول هم رسیدند 
متفاوت بود و این بازی اصال شــرایط یک تیم 
لیگ برتری را نداشت و کامال تحت تاثیر بازی 
تیم ذوب   آهن قرار گرفته بود. اســتکی با اشاره 
به پیروزی های متوالی ذوب   آهن خاطر نشان 
کرد: این نتایج خوب در ادامه راه خیلی می تواند 
به تیم کمــک کند. زمانی که تیــم روی نوار برد 
می افتد، حتی بازیکنان هم دیگر دوست ندارند 

که شکست بخورند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

ذوب آهن؛ فاتح دربی 
نصف جهان

تیم های ذوب آهــن اصفهان و فوالد 
مبارکه ســپاهان در آخریــن دیدار 
مرحله دوم لیگ برتر بســکتبال به 
مصاف هم رفتند کــه در پایان ذوب 
آهن با نتیجه ۸۴ بــر ۶۱ به پیروزی 

رسید.

 مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر فوتسال زنان به 
پایان رسید و چهار تیم نصر فردیس، پیکان تهران، 
ملی حفاری اهواز و مس رفسنجان به نیمه نهایی 
صعود کردند. دور رفت این مرحله چهارشنبه، ۲۵ 
اسفند و دور برگشت چهارشنبه، ۱۰ فروردین برگزار 

می شود.  
فاطمه شریف، سرمربی نصر به دیدارهای مرحله 
یک چهارم نهایی اشــاره و بیان کــرد: بعد از اینکه 
مرحلــه مقدماتی بــا ۱۲ بازی به صــورت رفت و 
برگشت به پایان رسید، هشت تیمی که به پلی آف 
صعود کردنــد، تمام توان شــان را بــه کار بردند.  
مسابقات سطح خوبی داشــت و ما خوشبختانه 
موفق شدیم در بازی رفت با نتیجه سه بر یک و در 
بازی برگشت که در زمین خودمان بود، با پنج گل 
برنده شویم و در مجموع با حساب هشت بر یک 

به نیمه نهایی صعود کنیم.
وی در مــورد رویارویــی با ملی حفــاری اهواز در 
مرحله نیمه نهایی گفت: با حفاری در دور مقدماتی 
همگروه بودیم و در بازی رفــت که میزبان بودیم 
این تیم را شکست دادیم؛ اما در بازی برگشت به 
خاطر اینکه خیلی از بازیکنــان مان به کرونا مبتال 
شده بودند، حاضر نشــدیم و باخت فنی  ما اعالم 
شد. حفاری سال های سال در لیگ حضور داشته 
و پرافتخارترین تیم لیگ از نظر سال های حضور و 
مقام های کسب شده است ضمن اینکه بازیکنان 
باتجربه خوبی دارد. تمام تــالش مان را می کنیم 
تا از این مرحله هــم با موفقیت عبــور کنیم و به 

فینال برسیم.  
شــریف در مورد تعطیلی لیگ به دلیل حضور تیم 
ملی در تورنمنت کافا و بازی دوســتانه با روسیه 

و حواشــی پیش آمده در اردوهای ملی گفت: هر 
بار که لیگ مــا دچار وقفه می شــد، تیم هایی که 
بازیکنان ملی پوش بیشــتری داشــتند، بیشتر 
متضرر شــدند.  تیم مــا، پیــکان و ملی حفاری 
بیشترین آســیب را دیدند چون نمی شد با تعداد 
کمی از بازیکنان تمرینات را ادامه داد و مجبور به 
تعطیلی می شــدیم. در تیم ما که هشت بازیکن 
ملی پوش داشــتیم  دو بــار مجبور بــه تعطیلی 
تمرینات شــدیم. این مقداری تیم ها را از شرایط 

اوج آمادگی دور می کرد.

آسیبی که اردوی تیم ملی فوتسال زنان به لیگ زد!
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 احیای بافت فرسوده و تاریخی
 به کمک دانش بنیان ها در دستور کار است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در سی و چهارمین و آخرین جلسه علنی سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر لزوم توجه به جوانان اظهار داشت: در ابتدای انقالب کارهایی ماندگار همچون 
ایجاد تعاونی ویژه ای برای دیپلمه های بیکار انجام شد که امروز نیز دستگاه های متولی باید چنین کاری 
انقالبی و جهادی انجام دهند تا جوانان تحصیل کرده دانشگاهی صاحب شغل شوند.محمدنور صالحی 
افزود: در راستای حمل و نقل عمومی با مشارکت بخش خصوصی یک دستگاه اتوبوس برقی خریداری 
شد که هفت جایگاه شارژ خودرو و اتوبوس برقی در دستور کار است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: افتتاحیه ها را اغلب منطقه به منطقه انجام خواهیم داد تا انگیزه برای فعالیت بیشتر شود و افتتاح 
۴۴ پروژه با سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد تومانی در دستور کار است.وی با بیان ضرورت آمدگی پروژه ها در 
هنگام برگزاری مراسم افتتاح، گفت: پروژه ها بعد از افتتاح باید امکان بهره برداری و فعالیت را بعد از یکی 
دو روز داشته باشند و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کنند.نورصالحی خاطر نشان کرد: زمان درج 
شده در سامانه سیگمای شهرداری باید توسط روابط عمومی شهرداری به عنوان زمان برگزاری مراسم 
افتتاح در نظر گرفته شد تا مردم اطالع پیدا کنند.وی ادامه داد: توجه به بافت های تاریخی و فرسوده و 
عنایت به ظرفیت مجموعه های دانش بنیان و استارت آپ ها از دیگر برنامه های در دستور کار شوراست.

در میدان امام علی )ع( انجام می شود؛

ساماندهی دست فروشان در 3 روز پایان سال
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی 
سال، دست فروشی در سطح شهر به دلیل نبود استانداردها قوت می گیرد.روح ا... ابوطالبی ادامه داد: 
تجربه سال های قبل نشان داده که در سه روز پایانی سال تعداد دست فروشان افزایش می یابد و حتی 
از شهرهای اطراف، برای این موضوع به اصفهان می آیند که بخش عمده ای از آنها در معبر عالمه مجلسی 
واقع در منطقه سه شــهرداری بساط می کنند.مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خاطر نشان کرد: برای امسال نیز طرح ساماندهی همچون سال های گذشته در میدان امام علی 
)ع( در نظر گرفته شده است تا فروش اجناس توسط این افراد از نظر بهداشتی و استاندارد اجناس، 
بدون مشکل باشد و شهروندان نیز بتوانند بدون مشکل ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای دیگر شهروندان، 
خرید خود را انجام دهند.وی تصریح کرد: برنامه ریزی ها و هماهنگی های الزم توســط دستگاه های 
ذی ربط جهت ساماندهی دست فروشان انجام شده است و برای سه روز پایانی سال طرح ساماندهی 
آنها طبق ضوابط و مجوزهای الزم در میدان امام علی )ع( اجرایی خواهد شد.ابوطالبی افزود: در گذشته 
معضل دست فروشان به حدی بود که خیابان عالمه مجلسی مسدود می شد و مشکالتی همچون مختل 
شدن دسترسی اورژانس و خودروهای امدادی را به همراه داشت.وی اضافه کرد: دیگر دست فروشان 
نیز توسط ماموران اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان به سمت میدان امام 
علی )ع( یا دیگر مراکز و بازارهای روز که ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری مشخص می کند، برای جلوگیری از گره های ترافیکی، هدایت می شوند.

عضو سیزدهم شورای اسالمی شهر اصفهان سوگند یاد کرد
مراسم تحلیف عضو سیزدهم شــورای اسالمی شــهر اصفهان برگزار شد.احمد شــریعتی  در آغاز 
سی وچهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر در مراسم تحلیف خود پس از قرائت سوگندنامه، اظهار 
کرد: خداوند را شاکر  هستم که توفیق داد تا بار دیگر در عرصه خدمت به مردم حضور داشته باشم.وی 
با بیان این که امروز روز بزرگداشت شهداست، افزود: در جوار شهدا نیز سوگند یاد کردم، زیرا سرافرازی 
نظام جمهوری اسالمی ایران به یمن خون شهداست.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: همیشه 
در راستای گره گشایی از مشکالت مردم در تالش هستم و در این عرصه از خداوند طلب یاری می کنم.

در جلسه هم اندیشی شورای مشورتی بانوان مطرح شد؛

تدوین منشور شهر زندگی تا پایان فروردین ۱۴۰۱

جلسه هم اندیشی شورای مشــورتی بانوان با مدیران بانو در شهرداری با 
حضور عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر، مدیرکل حوزه شهردار 
و مشــاور فرهنگی شــهردار اصفهان بعدازظهر شــنبه برگزار شد.فرزانه 
کالهدوزان، عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در این جلسه 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: شعار این دوره مدیریت شهری 
و شورای شهر،» اصفهان من شــهر زندگی« است.وی با بیان اینکه شهر 
زندگی زمانی محقق می شود که دختران، مادران و زنان سالم، شاد میدان 
دار باشــند و نقش های خود را ایفا کنند، گفت: در این راستا حضور بانوان 
فعال در بدنه مدیریت شهری نقش بسزایی دارند، بنابراین تحقق این مهم 
جز با همکاری و همیاری مدیران بانو در بدنه شهرداری میسر نیست.عضو 
هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در درجه نخست 
هم اندیشی و همفکری برای رفع مشکالت و سپس تصمیم سازی برای 
ارائه راهکارهای جدید به تحقق شــهر زندگی کمک می کند.کالهدوزان 
خاطرنشــان کرد: طی بازدیدهایی که از مناطق مختلف شهری داشتیم 
خوشبختانه بانوان فعال و پرتالشی مسئولیت های کلیدی را برعهده گرفته  

و به خوبی نقش خود را ایفا کرده اند.

استفاده از تجربیات بانوان برای رفع معضالت شهری
مهدی سلطان آقایی، مدیر کل حوزه شــهردار اصفهان نیز در این جلسه 

اظهار کرد: شهردار اصفهان به منظور هم اندیشی بانوان در اداره امور شهر، 
شورای مشورتی بانوان را تشکیل داد.وی، هدف اصلی این جلسه را ابتدا 
آشنایی شورای بانوان شــهردار با مدیران بانوی فعال و دارای منصب در 
شهرداری دانســت و گفت: اســتفاده از تجربه ها پیرامون مسائل بانوان 
خاصه در موضوعات شــهری، بررسی فرآیند شــهری و پروژه های ویژه 
بانوان که می تواند در سطح شهر تعریف شود از جمله اهداف تشکیل این 
شوراست.مدیر کل حوزه شــهردار اصفهان تصریح کرد: شورای مشورتی 
بانوان باید تالش کنند اتفاقات خوبی برای بانوان شهر در عمل انجام شود 
در واقع باید این حس به بانوان شهر منتقل شود که فرآیندها با توجه به آنها 
صورت گرفته است. سلطان آقایی خاطرنشان کرد: شورای مشورتی بانوان 
شهرداری به ریاست فرزانه کالهدوزان، عضو هیئت رییسه شورای اسالمی 
شهر و متشکل از پنج نفر بانو شامل منصوره سادات مرتضوی بانوی فعال 
در حوزه فرهنگی اجتماعی شهر، مائده کاویانی دارای مسئولیت متعدد 
فرهنگی در شهرداری، مریم آقایی دارای مسؤلیت مدیریت باغ های بانوان، 
وجیهه پیکری از فعاالن حوزه شهری و سمانه مقصودی از افراد تاثیرگذار 
شهر است؛ در این جمع افرادی با تجربه ای هستند که باید تجارب آنها برای 
رفع معضالت شهر استخراج شود. وحید ملتجی، مشاور شهردار اصفهان در 
حوزه فرهنگ و رسانه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شعار »اصفهان من، 
شهر زندگی« بر پایه مبنایی اســتوار است، اظهار کرد: منشور شهر زندگی 

به همراه شــاخصه های آن تا اواخر فروردین ماه ۱۴۰۱ منتشر می شود.
وی افزود: یکی از نکات بسیار مهم در این منشــور »خانواده« است، در 
واقع حوزه خانواده در این دوره پررنگ دیده خواهد شود، وقتی صحبت از 
پررنگ شدن مسئله خانواده می کنیم که کامال مرتبط با زندگی است، همه 
ابعاد مرتبط با آن را مدنظر قرار خواهیم داد. مشاور شهردار اصفهان در حوزه 
فرهنگ و رسانه تصریح کرد: مدیران بانو در شهرداری با این نوع نگاه که قرار 
است مسئله خانواده پررنگ دیده شود، تامل و پیشنهادات خود را در این 
زمینه ارائه کنند؛ ما نیز در میز فرهنگی شهرداری اصفهان این موضوعات و 
پیشنهادات را بررسی می کنیم و پس از کارشناسی مسائل، روند تصویب 
و اجرای آن محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: البته فقط نگاه زنانه 
به موضوع خانواده نداشته باشید، زیرا شهردار و شورای اسالمی شهر در 
این رابطه افق باالتری را پیش بینی کرده اند. ملتجی در خصوص وضعیت 
چهارباغ، گفت: از چهار ماه گذشته طرح گذر چهارباغ در دست بررسی است 
که چندین محور دارد و قرار اســت خانواده به عنوان محور اصلی جامعه 
مخاطب گذر چهارباغ باشــد که ناخودآگاه بســیاری از موضوعات مثل 
ناهنجاری ها و آسیب ها از بین می رود و این محور به چهارباغ زندگی تبدیل 
می شود. وی اظهار کرد: مدیریت جدید گذر چهارباغ باید بتواند موانعی که 
برای حضور خانواده در چهارباغ بوده را برطرف کند و نسبت به رویدادهای 

جدید برای حضور بیشتر خانواده تالش کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان از 
اختصاص اعتبار و کمک بالعوض به طرح های فرهنگی 
و اجتماعی در این اســتان خبرداد. حجت االســالم 
والمســلمین رمضانعلی معتمدی در نشست خبری 
ارائه عملکرد پایان سال ۱۴۰۰ اداره کل و فرهنگ ارشاد 
اسالمی استان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی اظهار داشت: با توجه به آنکه دولت سیزدهم 
یک دولت مردمی است یکی از اقدامات بسیار اساسی 
که به صورت زیرســاختی در استان انجام شده بحث 
تبیین کتاب و نقشــه راه و برنامه عملکردی برای پنج 

سال آینده است که سال شروع آن ســال ۱۴۰۰ بوده 
اســت.  این برنامه به سطح اســتان ابالغ شده و در 
ســال ۱۴۰۰ که ســال نخســت اجرای آن بوده به 8۰ 
درصد از آن چیزی که پیش بینی می کردیم، دســت 
یافتیم.وی افزود: نشســت های فصلی بــا مدیران 
مطبوعات و رسانه ها، جلسات آموزشی برای مدیران و 
مطبوعات در سطح استان و ارتباط مستقیم و مردمی 
با تمامی فعاالن عرصه رســانه و مطبوعات در عرصه 
مطبوعات انجام شده اســت.وی ادامه داد:حمایت 
مالی در دونوبــت روز خبرنــگاران بــرای خبرنگار و 
برگزاری جشنواره مطبوعات انجام شده که اکنون نیز 
موسســات فرهنگی و قرآنی و گروه های مردم نهاد و 
مراکزی که شناسه ملی دارند می توانند برای کاهش 
آســیب اجتماعی و پیشــگیری از آن طرح به ارشاد 

ارائه دهند کــه از آن حمایت می کنیــم.وی پیرامون 
آسیب های اجتماعی گفت: افرادی که دارای موسسه و 
یا انجمن های دارای شناسه ملی هستند، می توانند با 
ارائه طرح های فرهنگی، هنری و اجتماعی در راستای 
پیشگیری و رفع آسیب های اجتماعی با ارائه طرح به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با بررسی طرح توسط 
حوزه علمیه اصفهان، سازمان تبلیغات و ارشاد اسالمی 
کمک بالعوض به ایــن طرح ها پرداخت می شــود. 
معتمدی بــا بیان اینکه تــا ســقف ۱۰۰ میلیون برای 
طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای هر 
طرح در نظر گرفته شده است، افزود: تعداد ۱۲۲انجمن 
ادبی فعال در سطح استان داریم که اینها شامل باشگاه 
کتاب و کتابخوانی، کارگاه های نویســندگی، نشست 

شعر و داستان و...می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

طرح های فرهنگی در رفع آسیب های اجتماعی کمک بالعوض می گیرند

 از چهار ماه گذشته طرح گذر چهارباغ در دست بررسی 
است که چندین محور دارد و قرار است خانواده به 
عنوان محور اصلی جامعه مخاطب گذر چهارباغ باشد 
که ناخودآگاه بسیاری از موضوعات مثل ناهنجاری ها و 

آسیب ها از بین می رود

وقتی حال بناهای تاریخی در اصفهان ناخوش است؛

زخم های جدید بر پیکر پل خواجو
زخم های جدیدی بر پیکر پل خواجوی اصفهان نقش بســته که البته مســئوالن میراث فرهنگی 
اصفهان احتمال می دهند که این زخم ها تازه نباشد.سازه های پل های تاریخی بستر زاینده رود به 
دلیل خشکی رودخانه سال هاست که سست شــده و هر روز فرو می رود. فرونشست نیز نمکی بر 
زخم جنگ خشکسالی با پل های تاریخی اصفهان اســت که هر روز ترکی جدید بر پیکر این پل ها 
نمایان می کند. هر چند مســئوالن میراث فرهنگی اصفهان ترک های ایجاد شده بر روی پل های 
تاریخی را جدید نمی دانند و اعتقاد دارند این ترک ها قدیمی است، اما هر رهگذری که از روی پل های 

تاریخی اصفهان عبور می کند متوجه حال ناخوش این پل ها می شود.
اگر از بالیای طبیعی فرونشســت و خشکســالی بگذریم به قصه پر غصه نامهربانی شهروندان با 
این پل های تاریخی می رســیم، نامالیمت هایی که یک روز با شکستن در پشت بام سی و سه پل 
خودنمایی می کند و روز دیگر با آتش روشن کردن در داالن ها توسط کارتن خواب ها، یادگاری نویسی 
مهمانان و شهروندان این شهر که دیگر جای خود دارد.اما این روز ها به اعتقاد برخی از دوستداران 
میراث فرهنگی و بنا های تاریخی در اصفهان پل های تاریخی این شــهر و به ویژه پل خواجو دچار 
زخم های جدیدی شده که هنوز علت آن مشخص نیست.شــهروندان اصفهانی نیز بر این موضوع 
صحه گذاشــته و بر این باورند زخم های جدید بر روی بدنه پل های تاریخــی اصفهان و به ویژه پل 
خواجو سرباز کرده است.علی یگانه نسب در این باره می گوید: اخیرا  حین عبور از پل تاریخی خواجو 
شاهد برخی آسیب هایی می شوم که در گذشته وجود نداشت. نمی دانم این زخم ها چگونه ایجاد 
شده، شاید ناشی از تجمعات آبی در بستر زاینده رود باشد و شاید برخی افرادی که علم کافی در زمینه 

تاریخ ندارند،  عامل ایجاد این شرایط شده باشند.
مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان   گفت: بدنه پل خواجو آســیب جدی جدیدی ندیده و به 
نظر می رسد این آسیب ها تخریب بوده است.به گفته علی محمد فصیحی نائینی، اما شرایط فعلی 
پل های تاریخی اصفهان نیازمند مرمت است و باید این امر هر چه زودتر انجام شود.مسئول پایش 
پل های تاریخی اصفهان اظهار کرد:  پل های تاریخی نیازمند حفاظت بیشتری هستند، اما به دلیل 
اینکه این پل ها معبر عمومی هستند نمی توانیم آن ها را ببندیم و شهرداری باید در این زمینه تمهیدات 
ویژه تری بیندیشــد. وی افزود:  یگان حفاظت ما به صورت مرتب و دائــم وضعیت پل ها را پایش 
می کند و تخریب جدیدی اتفاق نیفتاده است از ســویی به دلیل کمبود نیرو و اعتبار قادر به تامین 

نیروی مورد نیاز برای حفاظت پل های تاریخی نیستیم.
این روز هــا بنا های تاریخی که پیشــینه تمدن هزاران ســاله ایرانیان را در آجر بــه آجر خود دارند 
دستخوش نامهربانی ها و نامالیمت هایی شــده اند که جبران آن عمری به درازای نوح می خواهد و 

صبری به صبوری ایوب.

ساعات کاری مراکز گردشگری ناژوان در نوروز 1401
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ساعات کاری زیرمجموعه های گردشگری این طرح در نوروز ۱۴۰۱ را 
اعالم کرد.مهدی قائلی اظهار کرد: مجموعه باغ پرندگان به عنوان یکی از بزرگ ترین باغ های پرندگان 
کشور از ساعت 8 تا ۱۷:۳۰ میزبان گردشگران خواهد بود.وی با بیان این که ساعات کاری باغ گیاهان 
استوایی یا همان باغ موزه پروانه ها نیز هر روز از ساعت 8 تا ۲۰ تعریف شده است، افزود: مجموعه 

هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان از ساعت 8:۳۰ الی ۲۰:۳۰ پذیرای عالقه مندان می شود.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشــاره به ارتباط خوب و موثر مجموعه ناژوان با آکواریوم اصفهان، 
افزود: شهروندان و عالقه مندان به تماشــای دنیای زیر آب می توانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۲۱ از 

مجموعه آکواریوم استفاده کنند.
وی با بیان این که موزه بی نظیر صدف ها نیز هر روز از ســاعت 8:۳۰ تــا ۲۰:۳۰ میزبان عالقه مندان 
خواهد بود، گفت: مجموعه شــهربازی و کارتینگ ناژوان هر روز از ســاعت ۱۰ صبح تا ۲۳ پذیرای 

خانواده هاست.

با مسئولان

خبرخوان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان مطرح کرد:

لزوم تدوین قانونی مدون 
برای ایمنی بازار اصفهان

خبر روز

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با بیان این که برای 
کاهش حوادث در روزهای پایانی سال نکات 
ایمنی باید رعایت شــود، اظهار کرد: از جمله 
مواردی که کسبه باید رعایت کنند می توان به 
وجود الزامی کپســول آتش نشانی مناسب 
مانند کپسول شــش کیلوگرمی پودر و گاز در 
هر واحد تجاری و وجود الزامی کلید محافظ 
جان در مدار بــرای جلوگیری از نشــت برق 
اشــاره کرد.ابراهیــم مطلبی با بیــان این که 
برای برخــی صنوف، موارد ایمنــی به صورت 
اختصاصی تعریف می شــود، ادامــه داد: به 
عنوان مثال فروشــگاه های پوشــاک نباید 
اجناس خود را در مجاورت ســیم های برق و 
المپ های پرمصرف قرار دهنــد و حداقل ۵۰ 
ســانتی متر فاصله بین آن باید رعایت شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
استفاده از سیستم های گرمایشی غیرمتعارف 
مانند»پیک نیــک« و بخاری هــای بــدون 
دودکش ممکن اســت موجــب گازگرفتگی 
شــود.وی اســتفاده از وســایل اســتاندارد 
را راهــکاری برای کاهش حوادث دانســت و 
گفت: پیشــنهاد می کنیم شــهروندان برای 
کاهش حوادث از وسایل استاندارد همچون 
هیترهای برقی و کولرگازی هــای دومنظوره 
گرمایشی و سرمایشی استفاده کنند.مطلبی 
تصریح کرد: یکی از چالش های اساســی در 
اصفهان ایمنی بازار بزرگ این کالن شهر است 
که بیشترین نقش را در این ارتباط، اتاق اصناف 
اصفهان دارد و چندین ســال اســت که اتاق 
اصناف برای ایمنی مغازه ها همکاری نداشته 
اســت.وی با بیان اینکه اخیرا برای افزایش 
ایمنی بازار، رایزنی هایی با اتاق اصناف انجام 
و نقاط مشترکی حاصل شــده است، افزود: 
در بازدیدهای مشــترک از واحدهای صنفی 
بازار بزرگ اصفهان با همــکاری اتاق اصناف، 
موارد غیرایمن به مالــکان واحدهای صنفی 

اعالم شد.

یکی از داوران رویداد هنری ساخت المان های نوروزی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان معتقد است: روح شادی و نوروز در آثار برگزیده در رویداد هنری ساخت 
المان های نوروزی وجود دارد و با نصب آن ها در نقاط مختلف شهر، این نشاط به شهروندان منتقل می شود. محمد فرخ نژاد با اشاره به رویداد هنری ویژه نوروز ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: این رویداد هنری، فراخوانی بوده اســت که در آن ۲۵ هنرمند با تعامل مفهومی تالش کرده اند تا شادی را مهمان چشمان مخاطبان کنند.این داور رویداد 
هنری ساخت المان های نوروزِی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان بر این باور است که تمام آثار برگزیده این رویداد، دارای ارزش های هنری هستند و از جمله 
مواردی که هیئت ارزشیابی این رویداد هنری بر آن تاکید داشته اند زیبایی شناسی اثر، سختی ساخت و اصالت اثر بوده است.فرخ نژاد ادامه داد: هدف از اجرای این 
رویداد هنری جریان سازی و ایجاد تکاپوی سازنده و مثبت در هنرمندان بوده اســت.این دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی و مجسمه ساز گفت: هیچ رویداد 
هنری عاری از مشکالت نیست، اما گروه اجرایی تمام توان خود را برای هماهنگی با شرایط موجود به کار بسته است تا فضا را مدیریت کند و رویدادی شایسته شأن 
اصفهان، هنرمندان آن و مردم شــهر برگزار کند.به گفته فرخ نژاد ،مجسمه های شهری که به صورت موقت در شــهر نصب خواهند شد به گونه ای طراحی شده اند که 

مخاطب عام به راحتی با آثار ارائه شده، ارتباط حسی برقرار کند.

توسعه نشاط در اصفهان با المان های نوروزی

نقش هنر بر دیوارهای 
نصف جهان

دیوارهــای بلنــد نصف جهــان به 
نقش هایــی از هنرمنــدان نقاش 
اصفهانــی منقــش می شــود تــا 
شــهر گنبدهای فیروزه ای در نگاه 
مخاطبان زیباتر شود. اصفهان این 
روزها با دیوارهــای بلندش به یک 
گالری بزرگ تبدیل شده است تا بار 
دیگر شاهد جلوه گری نقوش زیبا 
و ریشه دار در فرهنگ تاریخی این 

کالن شهر باشیم.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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برخی از افراد با »نه« گفتن دچار حس پشیمانی می شوند 
به همین دلیل ســعی می کنند خواسته کســی را رد نکنند؛ 
 اما به کمــک راه هــای مناســب می توانند ایــن حس را 

رفع کنند.
نه گفتن بدون احساس پشیمانی و گناه: شما می توانید 
حس گناه را بعد از نه گفتن در خودتان از بین ببرید؛ اما شاید 
ندانید که چگونه باید این کار را انجــام دهید. گاهی اوقات 
شرایط به گونه  ای است که نباید حرف طرف مقابل را قبول 
کنید. پس با خودتان کنار می آیید و »نه« می گویید؛ اما بعد 
از آن پشــیمان شــده و عذاب وجدان می گیرید. حال به 
نظرتان در چنین مواقعی باید چه کار کرد؟ در این قسمت در 

این مورد توضیح مفصل خواهیم داد.
دلیلی مهم برای نه گفتن به نبایدها: به این فکر کنید که
  بــه دردســر انداختــن خــود؛ باعــث ایجاد اســترس
  می شــود. بســیاری از افراد به دیگران نــه می گویند، به
  خاطر این که به آن ها کمک کننــد. در واقع می   خواهند آنها
  را راضی نگه دارند؛ اما خودشــان دچار استرس می شوند
  و به دردســر می افتند ولــی از اینکه نه بگوینــد و به طرف

  مقابــل صدمه بزنند هم می ترســند و دوســت نــدارد که
  دیگــری را ناراحت کنند.گاهی اوقات شــما بــا بله گفتن 
به دیگــری، خودتان را به دردســر می اندازید و احســاس 
 می کنید که مانند یک شــمع آب شــده اید و حتی ممکن
  اســت که از پس آن چیزی هم که قبول کرده اید بر نیایید 
 و هر دو طــرف دچار ضرر و زیان می شــوید. شــما مجبور 
 به راضی نگه داشــتن دیگران نیســتید؛ پس باید منطقی

 فکر کنید.
برای آنکه بدون ایجاد حس گناه و پشیمانی از کلمه »نه« 
استفاده کنید باید به خودتان زمان دهید و منطقی باشید: 
اولین مرحله برای نه گفتن بدون احساس پشیمانی و گناه 
این اســت که کمی به خودتان زمان بدهید.طرز فکر خود را 
تغییر دهید و به کســانی دقت کنید کــه خیلی راحت »نه« 
می گویند. مغز شــما در حالت طبیعی و نرمال ســعی دارد 
بگوید که اگر نه بگویید، دیگران را عصبانی کرده اید یا این که 
آن ها را از خودتان فراری می دهید و آنها دیگر نمی خواهند با 
شما دوست باشند یا این که دیگران را به دردسر انداخته اید؛ 

اما اصال این گونه نیست.

به نتیجه خوب بعدش فکر کنید: با خودتان فکر کنید که 
برای این نه گفتن دلیل داشته  اید و همین باعث شده؛ تا به 
طرف مقابل هم بیشتر کمک کنید و باعث می شود که او از 
کســی این درخواست را داشــته باشــد که توانایی انجام 

دادنش را دارد.
از دیگران الگــو بگیرید: یــاد بگیرید از کســانی که نه 
می گویند، الگو بگیرید. بعضی ها خیلی راحت نه می گویند 
و عذاب وجدان ندارند؛ پس پذیرش این مسئله اصال گناه یا 

اشتباه نیست.
برای خود محدودیت ایجاد کنید:ایجاد محدودیت به شما 
کمک می کند که حس گناه را بعــد از نه گفتن از بین ببرید. 
محدودیت ها بازتاب ارزش های شما هستند. برای این که 
ارزش های خود را بفهمید، باید محدودیت های تاثیر گذاری 
را ایجاد کنید. باید ســعی کنید که یک احساس امنیت در 
خودتان بــه وجود بیاوریــد و به خودتــان بفهمانید که چه 
محدودیت ها و استاندارد هایی در زندگی دارید.اگر کسی از 
شما درخواست داشت که مجبور بودید محدودیت  ها را کنار 

بگذارید، به او نه بگویید.

آشپزی

شیرینی برنجی 
مواد الزم: آرد برنج 400 گرم،پودر شکر 200 گرم، 

تخم مرغ 2 عدد، روغن مایع 120 گرم، بکینگ پودر یک قاشق 
چای خوری، وانیل یک دوم  قاشق چای خوری، پودر هل یک دوم 
قاشق چای خوری، گالب 2 قاشق غذاخوری، خرفه به مقدار دلخواه

طرز تهیه:  در ابتدای کار آرد برنج و پودر شکر را درون الک می ریزیم، سپس داخل یک کاسه 
جادار الک می کنیم. در ادامه بکینگ پودر را به همراه وانیل و پودر هل به کاسه اضافه کرده و مواد را 

مخلوط می کنیم.در این مرحله وسط مواد را باز  کرده و روغن مایع را اضافه می کنیم. در ادامه مواد را 
با دست به خوبی ورز می دهیم تا روغن مایع به طور کامل جذب آرد شود، سپس یکی از تخم مرغ ها را 
اضافه کرده و به خورد مواد می دهیم. پس از اینکه تخم مرغ کامال به خورد مواد رفت، تخم مرغ بعدی 
را اضافه کرده و به خوبی با مواد ترکیب می کنیم. در ادامه گالب را کم کم اضافه کرده و خمیر را به خوبی 
ورز می دهیم تا کامال منسجم و لطیف شده و به دست نچسبد. در این مرحله فر را با دمای 180 درجه 

سانتیگراد روشن می کنیم و اجازه می دهیم به طور کامل گرم شود. در همین حین سینی فر 
را با کاغذ روغنی می پوشانیم، سپس به اندازه یک گردو از خمیر بر می داریم و با دست گرد 

می کنیم.حاال خمیر گرد شده را درون سینی فر قرار می دهیم و با مهر دلخواه روی آن 
نقش می اندازیم. تمام خمیر را به همین صورت شکل داده و درون سینی فر 

می چینیم. در صورت تمایل مقداری خرفه هم برای تزیین روی خمیرها 
می پاشیم، سپس سینی را به مدت 12 تا 15 دقیقه درون 

فر قرار می دهیم تا شیرینی ها بپزند.

بهترین راه برای »نه« گفتن

روایتی متفاوت از یک اتفاق ملتهب معاصر آغاز اکران تازه ترین ساخته مهدویان از 2۵ اسفند
از پوستر فیلم »روز صفر« به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ملکان رونمایی 
شد.»روز صفر« فیلم تحسین شده منتقدان و تماشاگران سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر، از 25 اسفندماه در سینماهای سراسر کشور اکران 
می شود.امیر جدیدی، ساعد سهیلی، محمدرضا مالکی، مهدی قربانی، 
تینو صالحی، ناتالی لیندمان، رضا خدادادبیگی، حمیدرضا سلیمانی راد، 
میالد یزدانی، ابراهیم برزیده، امین گلستانه، سینا شفیعی، محمدعلی راچپوت، 
مژگان مخبرثابت گروه بازیگران »روز صفر« را تشکیل می دهند.

 از پوستر فیلم»مرد بازنده« به کارگردانی محمدحسین مهدویان، تهیه 
کنندگی امیر بنان و کامران حجازی و سرمایه گذاری مجتبی شاهزیدی 
رونمایی شد.جواد عزتی، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، آناهیتا درگاهی، 
مهدی زمین  پرداز، مجید نوروزی، امیرحسین هاشمی، امیر دژاکام، 
سجاد بابایی، منوچهر علی پور، شبنم قربانی، ونوس کانلی، ملیکا 
پازوکی گروه بازیگران »مرد بازنده« را تشکیل می دهند. این فیلم قرار است از 
25 اسفند اکران خود را آغاز کند.

رییس حراست شرکت ملی گاز ایران، در سفر به اصفهان و بازدید از مجموعه 
شــرکت گاز بر نقش تاثیرگذار نیروهای حراســت در حفاظــت و صیانت از 
تاسیسات گاز اســتان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، طی نشستی که با حضور حســین علیزاده، رییس حراست شرکت 
ملی گاز ایران و سرپرســت این شرکت برگزار  شد، مســائل و نکات امنیتی 
و اطالعاتی گاز اصفهان مورد بحث و بررســی قرار گرفته و نســبت به اتخاذ 
راهکارهای اجرایی در این خصوص اقدام شد. رییس حراست شرکت ملی 
گاز ایران ضمن ابراز رضایــت از عملکرد، برنامه ها و شــیوه های به کار گرفته 
شده در شرکت گاز اســتان اصفهان، با ارائه توصیه های حراستی در راستای 
ارتقای سیستم ها و مکانیزم های مورد استفاده در این زمینه به بحث و تبادل 
نظر پرداخت. وی، ضمن  بازدید از مجموعه شرکت گازاستان اصفهان، گفت: 
تاسیسات گوناگونی در شرکت ملی گاز ایران وجود دارد که حفاظت و صیانت 

از این تاسیسات به عهده کارکنان واحد حراست اســت. علیزاده، با اشاره به 
اهمیت صنعت گاز در خدمت رسانی به هموطنان در بخش های خانگی،صنعتی 
و عمومی، اظهار کرد: ما باید از این ذخایر خدادادی صیانت کنیم و فعالیت های 
واحد حراست این صنعت در ابعاد مختلف و با توجه به ماموریت های سازمان 
حراست دوچندان شده اســت. رییس حراست شرکت ملی گاز ایران، تاکید 
کرد: کارکنان واحدهای حراست در مجموعه شرکت های تابع ملی گاز ایران با 
وجود کمبود امکانات و افزایش تاسیسات در صنعت گاز، در سال های گذشته از 
این تأسیسات به خوبی حفاظت کرده اند. وی با بیان اینکه مهم ترین شاخصه 
یک نیروی حراستی، بحث اعتقادی و ایمانی است، افزود: اجرای قوانین و 
مقررات و پای بندی به مقررات، حفظ شأن، منزلت و تکریم همکاران و مشاوره 
به همکاران، مدیران و مســئوالن را می توان از ویژگی های شاخص نیروهای 

حراست دانست.

رییس واحد آهک سازی فوالد مبارکه گفت: برای اولین بار در واحد آهک سازی 
فوالد مبارکه تعمیرات هر دو کوره دوار ایــن واحد، به صورت هم زمان، طی 25 
روز، جهت ارتقا و تعویض کامل سیستم اتوماسیون و کنترل واحد آهک سازی 

انجام پذیرفت.
خشــایار پاســیار  اظهار کرد: برای اولین بار در واحد آهک سازی فوالد مبارکه 
تعمیرات هر دو کوره دوار ایــن واحد، به صورت هم زمــان، طی مدت 25 روز 
جهت ارتقا و تعویض کامل سیستم اتوماســیون و کنترل واحد آهک سازی و 
تنظیمات تخصصی کوره های دوار و اصالح سطح رینگ های ورودی و خروجی 
و غلتک های ساپورت کوره ها با روش ماشــین کاری پرتابل انجام پذیرفت. 
رییس واحد آهک ســازی همچنین تصریح کرد: طی 30 سال بهره برداری از 
این کوره ها، پروفیل رینگ ها و غلتک ها تحت تاثیر فشارهای کاری به شکلی 
از حالت دایروی خارج شــده بــود و در برخی نقاط تــا ۵mm در قطر نیاز به 
تراشکاری و سنگ زنی داشــت و این امر، طی قراردادی که در کمترین زمان 
ممکن با هماهنگی همکاران و مدیریت قســمت امور قراردادها منعقد شد، 

توسط شرکت پیمانکاری راندمان جنوب اجرا شد.
وی افزود: حجم این تعمیرات بالغ بر 12 هزار نفر ســاعت بود که بســیاری از 
فعالیت های این شــات دان با همکاری تیم توانمند تولیــد و تعمیرات واحد 
آهک سازی، دفتر فنی تعمیرات و تولید ناحیه آهن سازی، تعمیرات مرکزی، 
تعمیرگاه مرکزی و واحد نســوز نواحی و شرکت های مشاور و مجری داخلی 

و خارجی ازجمله ایریسا، آلیاژ جوش، ZMP و راندمان جنوب صورت گرفت.
پاســیار همچنین خاطرنشــان کرد: تنظیمات نهایی کوره ها با بررسی مجدد 
شرکت ZMP از فعالیت های اصالحی و وضعیت کوره ها در ابتدای سال 1401، 

در دستور کار قرار دارد.

انجام عملیات هر دو کوره با همکاری شرکت راندمان جنوب
علی رستمی، کارشــناس تعمیرات مکانیک واحد آهک سازی، در خصوص 
این تعمیرات افزود: با توجه به عیوب اساســی و متعدد بر روی بدنه کوره ها و 
گسترش آن ها ازجمله ترک های بدنه کوره و فشار زیاد بر سیستم متحرک و 
محرک کوره، بررسی الزم جهت رفع علت ایجاد عیوب با کمک مشاوران داخلی 
و خارجی از جمله شرکت آلیاژ جوش نماینده رسمی ZMP لهستان و شرکت 
راندمان جنوب صورت گرفت که بر اساس نتایج این بررسی، اقدامات اصالحی 
ازجمله تعویض غلتک ساپورت کوره 2، انجام عملیات resurfacing رینگ 
و غلتک ها و تعویض غلتک تراســت هر دو کوره با همکاری شــرکت راندمان 

جنوب انجام شد.

اجرای پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون با همکاری شرکت ایریسا
کارشــناس تعمیرات برق و ابزار دقیــق واحد آهک نیــز در خصوص پروژه 
ارتقای اتوماسیون واحد آهک خاطرنشان کرد: پیش از اجرای این تعمیرات 
برنامه ریزی شده به منظور عدم توقف ناحیه فوالدسازی و تامین دولومیت و 
آهک موردنیاز آن در زمان خاموشــی هر دو کوره واحد آهک، مدارات جدیدی 

طراحی و توسط کارکنان تعمیرات محلی اجرا شد که درنتیجه آن برق موردنیاز 
سیکل 6 واحد آهک تامین شد.

ســید عمادالدین میرکاظمی  اضافه کــرد: در اجرای پروژه ارتقای سیســتم 
اتوماسیون با همکاری شرکت ایریسا کلیه مدارات پراکنده و کنترلی واحد آهک 

حذف  و برنامه های جایگزین مطابق با تست های FAT پیاده سازی شد.
کارشــناس تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد آهک در ادامه به مزایای اجرای 
این پروژه اشاره کرد و افزود: افزایش قابلیت اطمینان، ایجاد امکان عیب یابی 
سریع، حذف کنترلرهای سخت افزاری، حذف ایرادات ایمنی و کنترلی سیستم 
قدیم، ایجاد سیســتم UPS، ســازماندهی کابل های کنترلی، به روزرسانی 
نقشه های ابزار دقیق و همچنین ایجاد امکان اجرای پروژه های کنترلی جدید 

از جمله مهم ترین مزایای اجرای این پروژه بود.

ثبت رکورد بی سابقه برای اولین بار در واحد آهک سازی فوالد مبارکه
علی زاهدی دســتجردی، کارشــناس تولید واحد آهک ســازی نیــز یادآور 
شــد: در این توقف تعمیراتی به دلیل بهره برداری مناســب و دقت در اجرای 
دستورالعمل ها در حین تولید و همچنین در گرم و سرد کردن کوره های دوار و 
بومی سازی و اجرای مناسب آجرهای نسوز، کمترین آسیب به نسوز کوره وارد 
شد؛ به گونه ای که رکورد بی ســابقه عمر کاری بیش از 3.5 سال تاکنون برای 
نســوز کوره های دوار برای اولین بار در واحد آهک سازی فوالد مبارکه به ثبت 
رسید. زاهدی دســتجردی افزود: پس از انجام عملیات سنگین و بی سابقه 
تعمیراتی ذکرشــده برروی خط تولید واحد آهک ســازی، تست و راه اندازی 
کامل کلیه تجهیزات واحد با سیســتم اتوماســیون جدید توسط تیم تولید با 
کمترین مشــکالت انجام پذیرفت؛ ضمن اینکه اســتارت مشعل ها و کنترل 
منحنی 72 ســاعته افزایش دمای کوره ها با رعایت تمام دســتورالعمل های 
 تولید هم اکنون مطابق برنامه تولید ماهانه و با کیفیت بسیار مناسب در حال

 بهره برداری است.

افزایش کیفیت محصوالت تولیدی با اجرای پروژه تعمیرات دو کوره
حسن شیبانی، شیفت فورمن شیفت C واحد آهک سازی نیز خاطرنشان کرد: 
در این توقف برج خنک کن کوره یک  تعویض شــد که این امر تاثیر مستقیم 
بر کیفیت و کمیت آهک تولیدی داشــت؛ به صورتی که باعث افزایش کیفیت 
محصول تولیدی نســبت به قبل از توقف و بهبود کیفیــت احتراق و کاهش 
آالینده های زیســت محیطی شــد.وی تاکید کرد: انجام اصالحات ســطوح 
رینگ ها و غلتک ها باعث شــناوری بهتر کوره های دوار و افزایش عمر بدنه و 
جلوگیری از توقفات اضطراری و درنتیجه بهره برداری مناســب و روان تر می 
شود. شیفت فورمن شیفت C واحد آهک سازی تصریح کرد: یکی از مزایای 
اجرای سیستم جدید اتوماسیون، عالوه بر کنترل بهتر سیستم )آالرم ها، رفع 
خطاهای ایجادشــده و...( باعث کنترل دقیق تر تجهیزات کنترل تناژ کوره ها 
)پوشرها( می شود و با کنترل دقیق تر و شیب کمتر آن ها باعث تولید محصولی 

کیفی خواهد شد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان فالورجان در خصوص آخرین وضعیت 
پروژه های عمرانی و ابنیه فنی این شهرســتان اظهار کرد: این اداره همسو با 
سیاست های اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در راستای افزایش 
ایمنی ســفر و همچنین کاهش تصادفات و تلفات انســانی ناشی از آن در 
شهرستان فالورجان با اهتمام ویژه عمل می کند.هوشنگ طایی  با بیان اینکه 
پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و ابنیه فنی مربوط به راه و شهرسازی در 
شهرستان فالورجان از نیمه گذشته است، گفت: از جمله این پروژه ها می توان 

به کمربندی پیربکران و پل خوانسارک به طول 2.5 کیلومتر اشاره کرد.   رییس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان فالورجان افزود: با تالش های به عمل آمده 
این پروژه دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و اعتبار آن نیز معادل 23.5 
میلیارد ریال است.وی بیان داشــت: احداث 4 کیلومتر از کمربندی جنوب 
غرب استان اصفهان با پیشرفت 60 درصدی و پل آبنیل با 75 درصد پیشرفت 
فیزیکی از دیگر پروژه های در دست احداث در این شهرستان است همچنین 

احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح کلیشاد نیز سال گذشته تکمیل شد.  

به همت امور فرهنگی دینی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان جشن 
تکلیف 130 نفر از فرزندان دختر و پســر کارکنان آبفای اســتان اصفهان 
در مجموعه فرهنگی همدانیان اصفهان برگزار شــد. در این مراسم که به 
مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار شد، نوجوانان شرکت کننده با حضور در 15 
غرفه  مختلف مجموعه همدانیان از جمله غرفه انســان و مراحل رشد او، 
تکلیف و شــرایط آن، توحید، نبوت، ثقلین، مرجعیت، فروع دین، نماز و 

نیایش و مسجد، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با چاه دنیا 
و رذایل اخالقی، آشنایی با فضائل اخالقی، آشنایی با دالیل اثبات معاد، 
جهنم و بهشت با آموزه های دینی و معارف اســالمی در سه حوزه عقاید، 
اخالق و احکام آشنا شــدند. این مراســم با اجرای برنامه های متنوع و 
مسابقات فرهنگی برای نوجوانان حاضر در مراسم ادامه یافت و در پایان 

با اقامه نماز ظهر و عصر با حضور نوجوانان پسر و دختر به پایان رسید.

رییس حراست شرکت ملی گاز ایران در اصفهان:

 حراست در صیانت ازاطالعات، تجهیزات و تاسیسات گازی
 نقش بی بدیل و موثری دارد

رییس واحد آهک سازی خبر داد:

 اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی هم زمان دو کوره دوار واحد
آهک سازی فوالد مبارکه

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان فالورجان اعالم کرد:

 پیشرفت باالی ۵۰ درصدی پروژه های راه سازی شهرستان فالورجان

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت گرفت؛

برگزاری جشن تکلیف 13۰ نفر از فرزندان کارکنان آبفای استان اصفهان

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