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انتقال موشک های دوش پرتاب استینگر آمریکا به اوکراین
یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دولت بایدن درخصوص انتقال موشک های 
دوش پرتاب »اســتینگر« به اوکراین گفت وگو کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که 
»مسئله اســتینگر« هم زمان با گفت وگوی دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، درخصوص 
اینکه آیا این نوع موشک ها می توانند توسط یک »طرف ثالث« مثل استونی منتقل شوند یا خیر، 
مطرح شد.در میان بحبوبحه و تنش های کنونی بین روســیه و اوکراین، آمریکا و ناتو اعالم کردند 
که در جریان مذاکرات آینده با هیئت روســی در ژنو، به خواســته خود ادامه خواهند داد.روسیه 
چندی پیش، درخصوص تضمین های امنیتی، درخواســت ها و پیشنهادات خود را از آمریکا و ناتو 
فهرست کرده بود و تاکید کرد که کشورهای شوروی سابق نباید به این ائتالف نظامی اروپا بپیوندند. 
 آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد که این خواسته ها  کامال غیرمعقول و عبث است.
بلینکن، دیدگاه روســیه را مبنی بر اینکه اوکراین نیروهای روســی را تحریک کرده است، رد کرد. 
روســیه هزاران نیرو را در مرز با اوکراین گردآوری کرده اســت و پیش تــر والدیمیر پوتین، رییس 
 جمهوری روسیه، تاکید کرد که نیروهای این کشور )روســیه( می توانند آزادانه در هر نقطه از کشور 

حرکت کنند.
بلینکن با اشاره به الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، اظهار کرد: این تصور که اوکراین در چنین 
وضعیتی متجاوز اســت، »پوچ« تلقی می شود. این روسیه اســت که حدود هشت سال پیش به 
اوکراین حمله کرد.پوتین چنین گزارش ها و نظریاتی را تکذیب کرده است.بلینکن گفت: درصورت 
تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین، ما آماده هستیم تا قاطعانه پاسخ آن ها را بدهیم؛ گرچه اگر روسیه 
تمایل داشته باشد، راهکار دیپلماتیکی همچنان مقدور و ارجح است.هم زمان با اینکه پوتین به طور 
مداوم از ناتو درخواست کرده است که نفوذ خود را در جبهه شرقی روسیه گسترش ندهد، بلینکن، 
روســیه را به دلیل ایجاد روایت نادرست مبنی بر اینکه ناتو روســیه را تهدید می کند، مقصر خواند.
بلینکن خاطرنشان کرد: ناتو یک ائتالف دفاعی است، وظیفه این ائتالف محافظت است نه حمله.

 سخنگوی وزارت امور خارجه چین: 

پکن تمام قد از آلماتی حمایت خواهد کرد
 سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به شرایط متشنج قزاقستان که یکی از ۹ عضو سازمان 
همکاری  شانگهای )SCO( است، گفت: حفظ امنیت کشورهای عضو و ثبات منطقه ای همواره از 

اصول و ماموریت های این سازمان بوده است.
روزنامه گلوبال تایمز چین به نقل از وانگ ونبین، نوشــت: چین و دیگر اعضای سازمان همکاری 
شانگهای شرایط قزاقستان را به دقت تحت نظر داشته و آماده ایفای نقشی مثبت برای بازگرداندن 
ثبات به شــرایط هســتند.این اظهارات پکن در حالی مطرح شــد که قاســم جومارت توکایف، 
رییس جمهوری قزاقستان اعالم کرد که دولت این کشور »توانسته نظم را به قزاقستان بازگرداند.«

وانگ ونبین  گفت: چین متوجه شده که قزاقستان در حال انجام اقداماتی برای مقابله با تروریسم 
و محافظت از ثبات است. پکن از تمامی تالش های این کشور برای خاتمه بخشیدن به این شرایط 
حمایت کرده و مخالفت جدی خود را با اعمال خشونت نیروهای خارجی که به هرج و مرج در این 
منطقه منجر می شود، اعالم می دارد.این مقام ارشــد ادامه داد: چین به عنوان همسایه و شریک 
دائمی و جامع استراتژیک قزاقســتان، آماده اســت تا هر نوع حمایتی که این کشور برای غلبه بر 
مشکالتش نیاز داشته باشد، ارائه دهد. شی جینپینگ، رییس جمهوری چین نیز در بیانیه ای مجزا، 
بار دیگر بر آمادگی کشورش برای کمک به قزاقستان تاکید کرد. وی همچنین از توکایف برای اتخاذ 
اقدامات قاطعانه در برهه ای حساس برای خاتمه بخشیدن به ناآرامی ها و نشان  دادن مسئولیت 
یک دولتمرد نسبت به کشــورش و مردم آن، قدردانی کرد.ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری  
شانگهای نیز این نظرات را منعکس کرده و گفت که این اتحاد، اقدامات توکایف برای احیای ثبات 

داخلی را  بجا و به موقع ارزیابی می کند.

تغییراتی که زود از راه رسید؛

خانه تکانی در کابینه »رییسی«

به گزارش نامه نیوز، سیدابراهیم رییســی وقتی نامزد ریاست جمهور 
می شد، می دانست که با چالش های بســیاری مواجه خواهد بود؛ اما 
احتماال فکر نمی کرد که خودش با انتخاب هایــی که در چینش کابینه 
می کند، به این چالش ها دامن بزند. طی شش ماهی که از عمر دولت 
گذشته، تیم اقتصادی او ناهماهنگی های بسیاری را به نمایش گذاشته 
و بارها نشان داده که توانایی متناسب با دشواری های اقتصادی مملکت 

و وعده های دولت را ندارد.
اوضاع و احوال بورس، نــرخ دالر، ماجراهای بالتکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، توزیع بنزین و بودجه توام با کسری سال بعد تنها مصداقی از 

این موارد است.
از همین رو است که شایعات درباره تغییرات احتمالی کابینه باال گرفته و 
گمانه زنی هایی نیز آغاز شده است. یکی از جدی ترین تغییرات، مربوط 
به وزارت اقتصاد اســت. این طور که به نظر می رسد احسان خاندوزی 
یکی از چند مسئول اقتصادی کشور اســت که در اولین فرصت تغییر 
خواهد کرد. باالخره در این آشفته بازار که هر کدام از مسئوالن اقتصادی 
اعم از فرمانده و معاون و … دنبال مقصر جلوه دادن دیگری هستند، یک 
نفر قربانی خواهد شد و این طور که معلوم است آن یک نفر حداقل در 

این مرحله، خاندوزی است. 
»عصر ما« در این باره نوشــته اســت: »دعواهای تیم اقتصادی اخیر 
حسابی باال گرفته و زور خاندوزی قطعا به سایرین که یا فرمانده هستند 
و یا خود را فرمانده می بینند، نمی رسد. بر همین اساس شایعه رفتنی 
بودن خاندوزی دوباره مطرح شــده و گویا ابراهیم رییسی هم شخصا 
بدش نمی آید که او را کنار بگــذارد. آنچه باید بدانید اما این اســت که 
خاندوزی تصمیمی به اســتعفا ندارد و رفتن او صرفا با برکناری ممکن 
است؛ تصمیمی که بعید نیســت رییســی تا همین چند ماه مانده به 
پایان سال بگیرد. خالی از لطف نیست که بدانید اتفاقا خاندوزی قبل 
از پیوستن به دولت این روزها را پیش بینی کرده و در جمعی خصوصی 
گفته بود، می داند با این تصمیــم از اینجا )مجلس( مانــده و از آنجا 
)دولت( رانده خواهد شد. درباره اینکه خاندوزی جایش را به چه کسی 
می دهد البته حرف بسیار است. برخی از محمدرضا فرزین نام می برند 

و برخی دیگر هم از سیدشمس الدین حسینی.

سعید محمد در وزارت راه
این اما تنهــا تغییر احتمالی در کابینه ســیزدهم نیســت. پیش تر در 
»جهان صنعت« به تغییرات احتمالی در وزارت راه وشهرسازی اشاره کرده 
و نوشته شده بود که بر اساس شنیده ها رستم قاسمی به دلیل بیماری 
به زودی از این وزارتخانه خواهد رفت. گمانه رفتن او از آن موقع تا حاال 
تقویت هم شده است. گزینه جایگزین او نیز همچنان که در آن گزارش 

نوشته بودیم، سعید محمد است.

شمس الدین حسینی، جایگزین میرکاظمی
تغییرات در کابینه رییســی اما به همین جا هم ختم نمی شود. آن طور 

که در فضای رسانه ای پیچیده، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، 
وزارت نفت و بانک مرکزی نیز آبستن تغییراتی هستند. »اعتمادآنالین« 
در گزارشی با اشاره به انتقاداتی که در جریان تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
متوجه سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه شده، از 
احتمال تغییر او نوشته است. بر اساس این گزارش گزینه جایگزین او 
سید شمس الدین حسینی است. او هم سابقه نمایندگی دارد و هم کار 
اجرایی کرده و قبال تصدی وزارت اقتصاد را تجربه کرده است. البته این 
امر به شرطی محقق می شود که شمس الدین حسینی جای خاندوزی 

را نگرفته باشد.

غضنفری به جای فاطمی امین
تغییراتی که احتماال در وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خواهد خورد 
نیز ناشی از این وضعیت آشــفته بازار خودرو و ناتوانی فاطمی امین در 
ساماندهی آن است. این طور که به نظر می رسد هیچ بعید نیست که او 
جایش را به مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت و رییس کنونی صندوق 

توسعه ملی بدهد.

استاندار جوان در قامت وزیر نفت
وزارت نفت نیز این طور که گفته می شود، دست خوش تغییراتی است. 

باالخره این کندی در روند فروش نفت و فقدان برنامه های قابل توجه 
برای افزایش سهم ایران در بازار نفت چیزی نیست که بتوان از کنار آن 
گذشــت. طبق شــایعات و زمزمه های موجود اما جایگزین او، مهدی 
دوستی استاندار جوان هرمزگان اســت که گویا گمانه ها در مورد  بر تن 

کردن ردای وزارت نفت را افزایش داده است.

شیبانی در ساختمان میرداماد
طبق اخبار غیررسمی و گمانه زنی های رسانه ای بانک مرکزی نیز از گزند 
تحوالت در کابینه بی بهره نخواهد ماند. آن طور که رســانه ها نوشته اند: 
»حضور ابراهیم شــیبانی در کنار تیم مذاکره کننده از یک ســو و ثبات 
در بازار ارز و سیاست های ارزی مناســب در دوران وی از عوامل تقویت 
گمانه زنی ها مبنی بر حضور این مدیر اقتصاددان در ساختمان میرداماد 

و در رأس بانک مرکزی است.«

منتظر مذاکرات
تغییر مذکور در بانک مرکزی و ســایر بخش هــای اقتصادی دولت به 
زودی کلید خواهد خورد؛ اما احتماال بعد از آنکه دولت رییســی و تیم 
مذاکره کننده آن در وین تکلیف احیای برجام را روشن کرده و خود را از 

یک چالش جدی و بین المللی خالص کنند.

مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: روز چهارشــنبه ۱۵ دی ماه یکی دیگر از 
طرح های جنجالی تسری، این بار با تغییر اسم به فوق 
العاده خاص کارکنان قوه قضاییه در دســتور مجلس 
بود. نزدیک هشــتاد نفر برای موفقیت ثبت نام کرده 
بودند و هفت نفر هم مخالــف!از روزهای قبل مرتب 
پیام و فشــار برای منصرف کردن مخالف ها آغاز شده 
بود و در مورد برخی هم موفق بود. این طرح ها به جای 
مقابله ریشه ای با تورم و کاهش قدرت خرید همه مردم 
بیشتر دنبال این است که نقطه ای و جزیره ای برخی را 
استثنا کند غافل از اینکه به دلیل تنگناهای مالی دولت، 
همین ها به تورم دامن می زند. یعنی چیزی که به دلیل 
تورم آغاز شده و جبران کاهش قدرت خرید کارکنان را 
دنبال می کند عمال به ضد خودش تبدیل می شــود و 

تورم زا خواهد بود.غیر از مورد اخیر برای برخی دیگر از 
دستگاه ها مثل جهاد کشــاورزی یا بازرسی هم اعالم 
وصول شده و برخی هم در راه بود.نارضایتی از حقوق ها 
به دلیل تورم متاسفانه در نظام اداری فراگیر است و از 
سازمان مالیاتی و گمرک و پرســتاران و راهداران و... 
همه را در برگرفته است.اینجا هم عرض کردم اگرچه 
وضعیت کارمندان دولت از نظر سختی معیشت قابل 
درک است و البته برخی مشاغل سخت و شبانه روزی 
قابل درک تر اما به هم ریختن نظام مالی دولت از طریق 
استثناها که اولی نبود و آخری هم نخواهد بود، دردی را 
دوا نمی کند.باید فکر چاره بود که آن هم کاهش جدی 
نرخ تورم برای همه هشتاد و پنج میلیون نفر ایرانی و 
تالش برای جبران کمترین حقوق ها و توجه به سختی 
مشاغل از طریق شورای حقوق و دستمزد دولت است.

توجه کنیم همه مردم کارمند نیستند ؛ اما فشار افزایش 
حقوق های دولتی از طریق تشــدید کسری و تورم از 
جیب همه جبران خواهد شد!متاسفانه از چهارشنبه 
سیل فحش و ناســزا و نفرین و ناله به تلفنم از طریق 
کارکنان شریف قوه قضاییه روان است و بنده و احتماال 
دو مخالف دیگری که صحبت کردنــد را بعد از آمریکا 
و اسراییل دشمن شــماره یک خود می دانند؛ اما باید 
عرض کنم بنده معلم کوچک دانشگاه عهد بسته ام غیر 

از حق و مصلحت عموم نگویم .

تاوان مخالفت نماینده مجلس با یک طرح 

سخنگوی شورای نگهبان:

تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا قانون برای اعالم موارد رد صالحیت نامزدهای انتخاباتی شفاف 
است،  گفت: ما همیشه از اصالح قانون انتخابات استقبال کردیم،طی یک ماه گذشته سه یا چهار نفر از اعضا بر این نکته اذعان داشتند اگر قانون درباره اعالم دالیل 
رد صالحیت نامزدهای انتخابات تغییر کند ما نیز مطیــع قانون خواهیم بود، معتقدیم که قوانین انتخابات باید اصالح شــود. هادی طحان نظیف درباره آخرین 
وضعیت بررسی رتبه بندی معلمان در شورا اظهار کرد: طرح رتبه بندی معلمان به شورا ارسال شده و در حال رسیدگی هستیم.طحان نظیف تصریح کرد: این مصوبه 
ماهیتش الیحه است که طبیعتا اگر الیحه باشد بخشی از بار مالی را دولت تقبل می کند ولی در مورد بخشی دیگر ما سواالت و ابهاماتی داریم که در حال بررسی 
هستیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیت ا... جنتی از ریاست شــورا کنار می رود؟ گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست این شایعات را تایید 
نمی کنیم. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موضوعی مرسوم است که با هدف افزایش کیفیت فرآیند قانون 
گذاری انجام می شود.وی همچنین درباره شایعات درخصوص بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه شــورای نگهبان کامال شفاف است و همه هزینه ها و مصارف  

تحت نظارت دستگاه های نظارتی و دبیر و اعضای شوراست و در این سال ها هیچ تخلفی نداشته ایم.

دردسرهای خودروی 
صفرکیلومتر آقای نماینده

خبر روز

 واکنش سایت نزدیک به جبهه پایداری
 در مورد توهین  »اولیانوف« به »ظریف«

ســایت خبری نزدیک به جبهه پایداری به توئیت دیپلمات روس علیه ظریف واکنش نشان داد.
رجانیوز نوشــت: میخاییل اولیانوف در پاســخ به توئیت کاربری خطاب به او کــه گفته بود »دکتر 
ظریف درمورد نقش منفی روسیه در مذاکرات برجام درســت گفته بود«، نوشت: »شما مختارید 
که بر اساس نظرات شخص دیگری که تحت تاثیر دندان درد، سردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را 
گمراه کنید.«این اهانت از سوی یک دیپلمات درجه چندم به مقام ارشد سابق وزارت خارجه باید با 
تذکر و هشدار جدی دستگاه رسمی دیپلماسی روبه رو شود.انتقادات داخلی جریان های سیاسی 
کشور مستقل از مواضع ســایر کشــورها بوده و هیچ دیپلمات خارجی از هیچ کشوری حق چنین 

اظهارنظرهایی را ندارد.

فرزند سفیر 40 ساله فلسطین در ایران جایگزین او می شود
منابع مطلع خبر داده اند که در پایان ماموریت ۴ دهه ای صالح زواوی ســفیر فلســطین در ایران، 
فرزند او عهده دار مسئولیت سفارت می شود.هفته قبل وزارت خارجه ایران خبر داد که صالح زواوی 
سفیر فلسطین در ایران در پایان ماموریتش با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران دیدار کرده 
است.حاال منابع مطلع می گویند که فرزند صالح زواوی که به نظر می رسد دختر او باشد قرار است 

جایگزین او و عهده دار مسئولیت سفارت فلسطین در ایران شود.

اسم »حاج قاسم« شب پره ها را فراری می دهد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به حذف صفحه اش از اینستاگرام با توجه به انتشار پستی 
درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد که اسم حاج قاسم شب پره ها را فراری می دهد.
محمدمهدی اسماعیلی گفت: امپریالیسم رسانه ای از اســم اسطوره های ایرانی هم هراس دارد.

این اقدام پیش تر واکنش تند وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان را نیز به همراه داشت تا 
آنجا که عیسی زارع پور در نامه ای خطاب به مدیران پلتفرم های متا و اینستاگرام با محکوم کردن 
سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام، خواستار پایان دادن به این سانسور 

و بازگرداندن حساب ها و پست های تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.
همچنین به باور فواد ایزدی، فعال سیاســی و عضو هیئت علمی دانشــگاه تهــران هم این اقدام 

اینستاگرام، غلط بودن ذهنیت آزادی رسانه و آزادی بیان در غرب را اثبات کرد.

روایتی از طلبگی رییسی در دیار »طالی سبز«
معاون امور مجلس رییس جمهور با اشاره به ابعاد مختلف حضور میدانی مدیران دولت سیزدهم 
در قالب سفرهای استانی در جمع مردم گفت که برکات این سفرها با بررسی میدانی و شناسایی 
مشکالت در حال نمایان شدن است.سید محمد حســینی در همایش رفسنجان شناسی در تاالر 
خیام این شهر افزود: دستاوردهای این سفرها از ابعاد مختلف فراوان است و می تواند زمینه حل 
مشکالت را تسریع بخشــد.وی در ادامه همچنین با تشــریح ظرفیت های شهرستان رفسنجان، 
سابقه فرهنگی و انقالبی مردم این دیار را در دوران پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی و نیز دفاع 
مقدس بیان و تاکید کرد: رفسنجان به طالی سبز معروف است و روحیه انقالبی و والیتمداری مردم 
آن نیز زبانزد است؛ این دیار به قم ثانی و فاتحان اروند شهرت دارند.حسینی گفت: شخصیت هایی 
مانند آیت ا... خزعلی، آیت ا... طاهری خرم آبادی، شهید بهشتی، آیت ا... مشکینی و حضرت امام 
خامنه ای در دوران شکل گیری انقالب اسالمی به این منطقه می آمدند و در سخنرانی برای مردم و 
ایجاد روحیه انقالبی بسیار موثر بودند.به گفته وی، آیت ا... رییسی نیز در دوران طلبگی در رفسنجان 

حضور داشته است.

کافه سیاست

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از کیفیت خودروهای 
تولیدی در کشور، گفت: در این زمینه دیگر ما 
نمی توانیم با دولت و خودروســازان جنگ 
کنیم، بنده یک پژو پــارس به قیمت 33۵ 
میلیون تومان خریده ام یک هفته سوار شده 
ام دو هفته خراب بــوده و در تعمیرگاه بوده 
اســت و  با ۱۴ مورد نقص فنــی این خودرو 
به شرکت بازگشت داده شــده تا ایرادات را 

برطرف کنند.
روح ا... عباســپور  با بیان اینکه بنده نماینده 
مجلس بــوده ام و توانســته ام فریاد بزنم، 
مردم چگونــه می خواهند ایــن موضوعات 
را فریاد بزنند، ادامه داد: متاســفانه کیفیت 
خودروهای تولید داخل خوب نیســت و در 
بحث قیمت هم فروشــنده و هــم خریدار 
ناراضی هستند و ضرورت دارد دولت در این 

زمینه اقدامات جدی داشته باشد.
نماینده بوئین زهرا در مجلس با اعالم اینکه 
در نشستی که اعضای کمیســیون صنایع با 
آقای مخبر داشتیم، دغدغه هایی که در زمینه 
تولید خودرو وجود دارد را به وی اعالم کردیم، 
اضافه کرد: به اعتقاد بنده بــرای تنظیم بازار 
خودرو باید واردات خودرو به صورت کنترل 
شده انجام گیرد تا دست ســوداگران از این 
بازار قطع  و خودروســازان نیز حیات خود را 
در معرض تهدید ببیند تا اینکــه برای ادامه 
فعالیت و رقابت، کیفیت محصوالت خود را 

باالتر ببرند و قیمت ها را تعدیل کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با اشاره به مطالبات در بازار خودرو اظهار کرد: 
بخشــی از این مطالبات حبابی است چون 
قیمت کارخانه  با بازار چنــد میلیون و گاهی 
چندصد میلیــون تفــاوت دارد،  مردم برای 
حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید خودرو 
هســتند، اگر خودرو از حالت کاالی سرمایه 
ای با واردات محدود، دربیاید قطعا شــاهد 
اینگونه اتفاقات که هرگاه ثبت نامی از سوی 
خودرو سازان انجام می شود چندین میلیون 

نفر ثبت نام می کنند، نخواهیم بود.

بین الملل

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه )نوبت اول( 

با رعایت ماده ۴۶۲ قانون تجارت و مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته مصوب ۱3۱۱ به عموم بستانکاران تاجر ورشکسته »شرکت صنعتی 

توزین الکتریک« به شماره ثبت 3۹۱۶ که حکم ورشکســتگی آن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹3۹۰۰۰۸۶۲۲۹۰3 مورخه ۱۱ / ۸ / ۱۴۰۰  از شعبه 
۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشــان صادر گردیده و تاریخ توقف آن ، مورخه ۱۹ / ۱ / ۱3۹۴ اعالم شده است، آگهی و اخطار می دهد که در 

مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق انرا به انضمام فهرســتی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید، به دفتر دار 

محکمه تسلیم کرده و قبض دریافت دارند: 

-طلبکاران مقیم در مقر محکمه یکماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

-طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

-طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

شاهپور صلواتی - مدیر تصفیه 
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سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

 توسعه موسسات دانش بنیان در اصفهان
 با  کمک شرکت شهرک های صنعتی محقق می شود

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان از حمایت شرکت شهرک های صنعتی 
استان از موسسات دانش بنیان به منظور رفع موانع و توســعه در قالب تسهیالت ویژه خبر داد.احسان 
شهیر  افزود: طی  روزهای اخیر در کارگروه ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان، مسائل 
برخی موسسات دانش بنیان  بررسی و قرار شد، شرکت شهرک های صنعتی حداکثر مساعدت با آنان را 
داشته باشد تا این موسسات بتوانند فعالیت خود را  توسعه دهند.سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان تصریح کرد:حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی و ارائه 
تسهیالت خاص برای آن از ویژگی های مطرح شده مصوب در این کارگروه بود. وی ادامه داد: همچنین 
هشت شرکت استان اصفهان با اداره کل حفاظت محیط زیست بر سر استقرار در شعاع ۵۰ کیلومتری و 
داخل محدوده شهری  اختالف داشتند که قرار شد از محیط های صنعتی موجود که در شرکت شهرک ها 
وجود دارد و رده آالیندگی با آنها تطابق دارد، استفاده شود.شــهیر گفت: این اقدام در راستای  توسعه و  
ایجاد صنعت با شعاع ۵۰ کیلومتری و با هدف  حفظ محیط زیست و رفع  آالینده ها در این محدوده بوده 
است.وی همچنین به قطعی گاز برخی از تولید کنندگان  فلفل دلمه ای در اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
شرکت ها دچار مشکل قطعی گاز شــده بودند که علت آن بدهی به شرکت گاز بود که مقرر شد به صورت 

تقسیطی بدهی معوقه ۱۲ ماهه  پرداخت شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 مسئوالن به جای برگزاری جلسات، زمان را صرف 
اجرای مصوبات کنند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه از جلسات چهار جانبه 
احیای زاینده رود گفت: مشکل این گونه جلسات آن اســت که موضوعاتی در آن ها مطرح می شود که 
در گذشته هم به کرات مطرح  شــده بود و تصمیمات مرتبط با آن ها هم گرفته  شد و حتی دستگاه های 
مجری هم مشخص  شده اند. اسفندیار امینی اظهار کرد: در جلسه اخیر هم کمیته چهار جانبه ای با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رییس جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و مسئوالن آب 
منطقه ای برگزار شد که قرار بود مباحثی مرتبط با نقشه راه و تصمیمات برای احیای زاینده رود اتخاذ شود از 
طرفی موضوع برداشت آب شرب و غیر شرب از سوی شرکت آبفا، توقف بارگذاری ها، جلوگیری از احداث 
طرح ها، تعادل بخشی تامین آب و... از جمله موارد مورد بحث این جلسه بود اما در رابطه با هرکدام از این 
موضوعات دستگاه های مربوطه از قبل تصمیم خود را گرفته بودند. وی تاکید کرد: تکلیف همه این موارد 
مشخص شده و اینکه چرا این مسائل مجددا  در جلســات مطرح می شود برای ما سوال است. ضمن 
آنکه برگزاری برخی از این جلسات مصوبات گذشته را هم از بین می برد. امینی خاطرنشان کرد: اعتراض 
کشاورزان آن است که چرا مسئوالن زمانی که موضوعات بررسی شده و تصمیمات گرفته شده است، وقت 

را برای مباحث تکراری هدر می دهند، بهتر است در جهت اجرایی شدن مصوبات اقدام شود.

توقیف 1۵ میلیارد ریال لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان
در بازرسی از واحد تجاری ۲۶۰۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق و بدون مجوز بهداشت کشف و توقیف شد.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: با دستور معاون دادستان مبنی بر بازرسی از واحد صنفی 
واحد تجاری در شهر اصفهان، بازرسان مبارزه با قاچاق کاالی این مدیریت به همراه عوامل پلیس امنیت 
اقتصادی از این محل بازرسی کردند.جواد محمدی فشارکی افزود: در بازرسی از این واحد متخلف ۲۶۰۰ 
قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق، بدون هرگونه پروانه و مجوز بهداشت کشف وتوقیف شد.وی گفت: ارزش 

محموله قاچاق ۱۵ میلیارد ریال برآورد و برای رسیدگی به پرونده تحویل پلیس آگاهی شد.

انتقادرییسانجمنصنفیدفاترمسافرتیوهواییاصفهانازدریافتمالیاتبرارزشافزودهازبلیتها؛

رکود شدید در انتظار ایرالین های داخلی

رییس انجمــن صنفی دفاتر مســافرتی و هوایی اســتان اصفهان با 
اشاره به گالیه مردم نسبت به اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت 
هواپیما و تاثیر منفی این سیاســت بر صنعت گردشگری، اظهار کرد: 
انتظار داشــتیم با افزایش ظرفیت مســافران هواپیماها از ۶۰ به ۱۰۰ 
درصد، شاهد روند معکوس قیمت بلیت ها باشــیم، اما متاسفانه نه 
تنها شاهد کاهش بلیت هواپیماها نیســتیم، بلکه بار ۹ درصد مالیات 

بر ارزش افزوده باعث افزایش قیمت بلیت هواپیماها شده است.
سید محسن رناسی افزود: این مالیات به طور میانگین باعث افزایش 
۲۰۰ هزار تومانی قیمت پروازهای داخلی در مسیرهای رفت  و برگشت 
می شود و در پروازهای خارجی نیز قیمت ها از ۴۵۰ هزار تومان به باال 

افزایش می یابد.
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و هوایی استان اصفهان تصریح 
کرد: با این تصمیم شاهد رکود خرید بلیت پروازهای هوایی و همچنین 
رکود مسافران هوایی خواهیم بود و به نوعی این تصمیم اتفاق بدی در 

صنعت هوانوردی کشور است.
وی ادامه داد: گفته می شود در بحث گردشــگری تورهای ورودی به 
کشور معاف از پرداخت مالیات شــده اند، همچنین هتل های زیر سه 

ستاره نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
رناســی با تاکید بر اینکه دریافت ۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده 
موجب ضربه اساسی بر جذب مســافران هوایی می شود، اظهار کرد: 
اگرچه قرار بود با افزایش ظرفیت مســافران پروازهای هوایی شاهد 
کاهش ۱۵ درصد قیمت بلیت ها باشــیم، اما متاسفانه این اتفاق رخ 
نداد.وی گفت: در حال حاضــر باالترین نرخ پروازهای داخلی مربوط 
به مسیر مشــهد - بندرعباس حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و 
مسیر اصفهان - مشهد یک میلیون و ۳۰ هزار تومان است، همچنین 
باالترین هزینه سفرهای خارجی مربوط به مقصد کاناداست که هزینه 
بلیت آن حدود ۷۰ میلیون تومان بود که با این سیاست جدید، مالیات 

بر ارزش آن رقم باال خواهد بود.
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و هوایی استان اصفهان با بیان 
اینکه پیش از این در مســیرهای خارجی با توجه به افزایش نرخ دالر 
دچار ضعف بودیم و استقبال از آن کاهش یافته بود، گفت: تنها انگیزه 
سفرهای خارجی دالر ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومانی بوده که اکنون سهمیه آن 
به ۲ هزار دالر کاهش یافته اســت، اما با توجه به کاهش تفاوت نرخ 
دالر آزاد و دولتی، انگیزه سفرهای خارجی کمتر شده و شاهد رکود این 

ســفرها خواهیم بود. وی با بیان اینکه اگرچه عطش بازار برای سفر 
همچنان وجود دارد، اما پیش بینی می شود سفرهای خارجی کاهش 
یابد و همچنین ســفرهای داخلی نیز با شــیب مالیم، اما نه با شدت 
سفرهای خارجی کمتر شــود، تاکید کرد: به نظر می رسد این تصمیم 
باعث می شــود تا ایرالین های خارجی تا حدودی تقویت شــوند، اما 

ایرالین های داخلی ضعیف تر خواهند شد. 
رناسی با اعتقاد بر اینکه اگرچه هزینه سفرهای هوایی رو به افزایش 
است، اما ناوگان حمل ونقل هوایی همچنان قدیمی و فرسوده است، 
اظهار کرد: متاســفانه امروز بیشــتر ایرالین ها به دلیل تحریم ها یک 
هواپیمای خود را به عنوان لوازم یدکی دیگر هواپیماهای خود استفاده 
می کنند، همچنین اگر قرار باشــد الســتیک هواپیما هر شــش ماه 
یک بار تعویض شود، به دلیل تحریم ها به ۹ ماه می رسد، از سوی دیگر 
خدمات تورهای هوایی روز به روز ضعیف تر می شــود، اما هزینه آن را 

مسافران تقبل می کنند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد اجرای این سیاســت تنها کمک کننده 
ذخایر درآمدی دولت برای جبران کسری بودجه است و هیچ خدماتی 

به صنعت هواپیمایی کشور اضافه نخواهد کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
با اشاره به مشکالت فضای کســب وکار کنونی کشور، 
اظهار کرد: یکی از مشکالت فضای کار و تولید، نوسانات 
قیمت هاســت که اجازه نمی دهد فضای کســب وکار 
مشخص و شفاف باشد.عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید 
بر اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از بزرگ ترین مشکالت 
واحدهای اقتصادی در تمام بخش هاســت، تصریح 
کرد: از ســوی دیگر تغییرات پی درپی دستورالعمل ها، 
مشکالتی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده و به دلیل 
فســاد اداری در بخش های مختلف نه تنها کار افراد در 
ادارات حل نمی شود، بلکه این شــرایط انگیزه را برای 

بهبود فضای کسب وکار و گســترش سرمایه گذاری ها 
کاهش داده است.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران با انتقاد از سیستم بانکی کشور، ادامه داد:  یکی 
از مواردی که موجب بهبود فضای کســب وکار می شود، 
تسهیالت بانک هاســت که متاســفانه درصد سپرده 
بانک ها نســبت به درصدی که وام می پردازند، بسیار 
متغیر  اســت که این بر فضای کســب وکار تاثیر منفی 
گذاشته است.وی با اشاره به اینکه باید نگاه ویژه ای به 
مشــکالت اصفهان به عنوان استانی اقتصادی داشت، 
تاکید کرد: مشــکالت واحدهای تولیدی و اقتصادی 
این اســتان همواره می تواند بر اقتصاد کشــور اثرگذار 
باشد. سهل آبادی با اشــاره بر اینکه همواره یک استان 
بزرگ اقتصادی و صنعتی در حوزه کســب وکار نیز باید 
به صورت کیفی پیش رود، توضیح داد: در حال حاضر 
میزان تقاضای کار در اصفهان به دلیل افزایش مهاجرت 

به آن باالست، از ســوی دیگر این استان قابلیت های 
بســیاری در بخش های مختلف دارد و مــا باید از این 
پتانســیل ها به صورت هماهنــگ بهره ببریــم. وی با 
اعتقاد بر اینکه با وجود کرونا هنوز بهترین بخش برای 
سرمایه گذاری در اصفهان حوزه گردشگری و خدمات 
اســت، گفت: به طورقطع بعد از کرونا، شــاهد هجوم 
گردشگران به اصفهان خواهیم بود که البته از امروز باید 
زیرساخت های توسعه گردشگری را مهیا و زمینه های 
جذب ســرمایه گذاری و تسهیل ســرمایه گذاری را در 
استان آماده کنیم. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران با تاکید بر اینکه امروز دیگــر اصفهان گنجایش 
توسعه صنعت را ندارد و باید به ســمت صنعت سبز و 
گردشگری حرکت کنیم، گفت: اگر به این سمت برویم 
به طورقطع به جایگاه بهتری در حوزه کسب وکار دست 

می یابیم.

رییس خانه صمت استان اصفهان مطرح کرد:

نوسان قیمت ها؛ مانعی برای فضای کسب وکار شفاف 

رییس اداره مسافر اداره راهداری استان:

اصفهان با کمبود  راننده در 
بخش حمل و نقل مسافر 

مواجه  است

خبر روز

انتظارداشتیمباافزایشظرفیتمسافرانهواپیماها
از۶۰به۱۰۰درصد،شاهدروندمعکوسقیمتبلیتها
باشیم،امامتاسفانهنهتنهاشاهدکاهشبلیتهواپیماها
نیستیم،بلکهبار۹درصدمالیاتبرارزشافزودهباعث

افزایشقیمتبلیتهواپیماهاشدهاست

خبر مهم برای سهامداران شپنا ؛

افزایش سرمایه شپنا  ثبت شد
بر اساس اطالعیه منتشر شده در کدال، شــرکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( مجوز ثبت افزایش 
سرمایه خود را منتشر کرد. این افزایش سرمایه ۸۳ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بود 
و سرمایه این شرکت را از ۷٫۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳٫۹ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد 
داد.شپنا هفته گذشته را با قیمت ۶۰۸ تومانی به پایان رساند که نشان از بازدهی مثبت چهار درصدی 
این نماد در یک ماه اخیر دارد.شرکت پاالیش نفت اصفهان در ماه آذر ۱۶۹ میلیارد تومان درآمد داشته 
است. مجموع درآمد ۹ ماه نخست شــپنا یک هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته، رشد ناچیزی داشته است.

سیلوی بهارستان؛ بزرگ ترین سیلوی فالت مرکزی ایران
در سیلو های بخش دولتی و خصوصی استان اصفهان ظرفیت ذخیره سازی ۶۰۰ هزار تن گندم در سال 
فراهم است.به گزارش روابط عمومی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان، محسن ضیائی گفت: 
۳۵۰ هزار تن از این ظرفیت اسمی ذخیره سازی گندم در سه ســیلوی بخش دولتی و ۲۵۰ هزار تن 
هم در ۲۰ سیلو و انبارکارخانه های آردسازی بخش خصوصی این استان فراهم است. مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان ، میزان ذخیره سازی گندم این استان را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: 
گندم مورد نیاز کارخانه های آرد سازی در این استان براساس نیاز تامین است.محسن ضیائی، سیلوی 
شهید موسوی شهر جدید بهارستان اصفهان را بزرگ ترین ســیلوی بتنی و روباز فالت مرکزی ایران 
معرفی کرد و گفت: این سیلو در مجموع از ظرفیت ۳۰۰ هزار تن ذخیره سازی گندم برخوردار است که 

۲۰۰ هزارتن آن به صورت روباز و بقیه در انبار بتنی ذخیره سازی می شود.

تغییر نرخ اجاره در اصفهان 
بنا بر داده های دیوار، لیستی از متوســط اجاره آپارتمان در برخی از محالت اصفهان به همراه درصد 
افزایش قیمت در یک سال گذشته به دست آمده است.بر اساس آگهی های دیوار و اجاره مسکن در 
اصفهان، فهرستی از متوسط قیمت اجاره آپارتمان در برخی از محالت اصفهان در یک سال گذشته )آذر 
۹۹ – ۱۴۰۰( به دست آمده است.بر این اســاس، ملک شهر با ۷۵ درصد افزایش نرخ اجاره آپارتمان 
در یک سال گذشته، بیشترین افزایش نرخ اجاره را در بین محالت داشته است. همچنین محالت 
برازنده با افزایش ۶۵ درصدی و خانه اصفهان با افزایش ۶۳ درصدی از دیگر محالتی هستند که رشد 
اجاره بهای زیادی را ثبت کرده اند.متوسط اجاره مسکن در محله برازنده در آذر ۹۹ ۲٫۹ میلیون تومان 
بوده که در آذر ۱۴۰۰ به متوسط اجاره ۴٫۸ میلیون تومان رسیده است.شاهین شهر با متوسط اجاره ۴٫۴ 

میلیون تومان در آذر ۱۴۰۰، رشد ۶۱ درصدی را ثبت کرده است.

 قلع و قمع 20 هزار مترمربع ساخت و ساز غیر مجاز 
در اراضی کشاورزی کاشان

رییس اداره جهاد کشاورزی کاشــان از قلع و قمع ۲۰ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی 
کشاورزی کاشان خبر داد. رضا مظلومی، ضمن اشاره به اجرای احکام قلع و مستحدثات غیرمجاز در 
اراضی کشاورزی در کاشان اظهار داشت: با توجه به اخذ دستور قضایی در منطقه دشت ناجی آباد، بالغ 
بر ۲۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و با صرف نظر از موضوع مالکیت قلع و 
قمع شد.وی با بیان اینکه با افرادی که غیرمجاز دیوارکشی انجام دادند ، مذاکرات صورت گرفت افزود: 
نام بردگان با پذیرش قانون در تامین ماشین آالت کمال همکاری داشتند و اظهار کردند به دلیل عدم 
آگاهی و با توصیه های غلط کارشناسان ثبتی و نقشه برداری بخش خصوصی که با ادارات ثبت اسناد 

همکاری دارند مبنی بر ضرورت دیوارکشی برای اخذ سند اقدام به ساخت و ساز کردند.

با مسئولان

کافه اقتصاد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیش بینی نشــدن اعتبار به منظور احیای رودخانه زاینده رود و مقابله با پدیده فرونشست زمین در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، اظهار کرد: با بررسی هایی که در الیحه بودجه انجام داده ام، ظاهرا ردیف بودجه ای برای احیای زاینده رود و فرونشست زمین پیش بینی نشده است که البته 
پس از بررسی در کمیسیون های مختلف اگر مورد یا موضوعی در الیحه بودجه فراموش شده باشــد، می توان به آن اضافه کرد. اصغر سلیمی افزود: با توجه به 
حساسیت موضوع فرونشست زمین در کشور و به ویژه در اســتان اصفهان و موضوع کم آبی و احیای رودخانه زاینده رود، الزم است در این باره تمهیدات خاصی 
اندیشیده شود و ردیف بودجه ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته شود تا بتوانیم با کارهای علمی از فرونشست زمین جلوگیری و رودخانه زاینده رود را نیز احیا 
کنیم. انتظار داریم دولت و مجلس در این باره جدیت بیشتری از خود نشان دهند. نماینده مردم سمیرم در مجلس، تصریح کرد: الیحه بودجه مشکالتی دارد و 
هنوز روی موضوع صادرات و قیمت نفت ابهاماتی وجود دارد که باید ببینیم درآینده به چه سمتی پیش می رود. سال گذشته هم پیش بینی هایی درباره قیمت 

نفت و میزان فروش آن در بودجه انجام شده بود که محقق نشد.

پیش بینی ردیف بودجه برای احیای زاینده رود ضروری است

ابتکار عجیب یک 
دامدار

یک دامدار اهل ترکیه در فصل 
زمســتان عینک ســه بعدی 
به چشــمان گاوهایش زد تا 
آنها فکر کننــد در مزرعه قدم 
می زننــد. وی مدعی شــد با 
این کار از گاوها شیر بیشتری 

دوشیده است.

وز عکس ر

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده استان اصفهان با بیان اینکه تعداد 
رانندگان بخش حمل و نقل مسافر در استان 
اصفهان حــدود ۱۵ درصد کاهــش پیدا کرده 
است،گفت: در زمان حاضر با کمبود راننده در 
بخش حمل و نقل مســافر مواجه هستیم.

حســین بیغمیان افزود: بخــش حمل ونقل 
مســافر در اســتان اصفهان به دلیل شــیوع 
کرونا بازیان گســترده  و کاهش درآمد شدید 
مواجه شده اســت. وی ادامه داد: تعدادی از 
مالکان هم به همین دلیل خودروهای خود را 
فروختند و یا واگذار کردند و یا در کارخانه های 
صنعتی مشغول فعالیت شدند و تعداد زیادی 
از رانندگان هم تغییر شغل دادند و فعالیت در 
بخش حمل ونقل بار را انتخاب کردند. رییس 
اداره مســافر اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده استان اصفهان اظهار داشت: فعالیت در 
بخش حمل ونقل جاده ای با توجه به وضعیت 
کنونــی و گرانی قطعات و الســتیک و روغن 
صرفه اقتصادی برای این افراد ندارد و بیشتر 
آن ها به همین دلیل ماشــین های خود را در 
صنایع فرســتادند.وی اضافه کرد: در صورت 
تشکیل ســتاد نوروزی در ســال جاری و لغو 
محدودیت های تردد در ایــام نوروز،  با کمبود 
راننده و ناوگان اتوبوســی در اســتان اصفهان 
مواجه خواهیم شد. بیغمیان خاطرنشان کرد: 
اســتان اصفهان درزمینه نــاوگان حمل ونقل 
مسافر و راننده در کشــور مقام اول را به خود 
اختصاص داده؛ اما با توجه به وضعیت کنونی 
احتمال بروز مشکالتی وجود دارد همان طور 
که در سال جاری درزمینه اعزام زائران اربعین 
با مشکل مواجه شدیم.وی بیان کرد: نسبت 
به پیش از شیوع کرونا تعداد سفرهای استان 
حدود ۲۵ درصد و تعداد مسافران حدود ۳۵ 
تا ۴۰ درصد کاهش داشــته اســت. بهبودی 
نســبی در نیمه دوم ســال با توجه به انجام 
واکسیناســیون، حاصل شــده اما همچنان 

مشکل وجود دارد.
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مسئول کانون  انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد :

مقاومت در برابر افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
مسائل و مشکالتی که کارگران فصلی یا کارگران ساختمانی با آن ها دست 
و پنجه نرم می کنند، قصه پر غصه ای است که بارها و بارها از تریبون های 
مختلف بیان شده، اما انگار تنها عادت به شنیدن این غم نامه داریم. پای 
درد دل شان که بنشــینی حرف های زیادی دارند از کم بودن دستمزدها، 
نداشتن بیمه، گرانی، رکود در ساختمان ســازی که موجب بیکاری آن ها 
شده تا هزار و یک مشــکل دیگر! کارگران ســاختمانی در چهارمحال و 
بختیاری در خوش بینانه ترین حالت ممکن از ابتدای خردادماه تا پایان 
آبان ماه شرایط کار برای آن ها فراهم اســت، البته این مسئله بدین معنا 
نیست که در این ایام نیز هر روز بر سرکار هستند، بلکه اگر شانس با آن ها 
یار باشد در ماه نیمی از آن را ســر کار بروند. تورم و گرانی این روزها  کمر 
بســیاری از افراد را در تامین هزینه های زندگی خم کرده اســت، در این 
میان شرایط برای افرادی که دستمزد آن ها بر اساس کار روزانه پرداخت 
می شود و حقوق ثابتی ندارند، سخت تر شده، اگر یک کارگر ساختمانی در 
طول سال و با احتساب روزهای تعطیل ۳۰ روز نیز بر سر کار باشد و روزانه 
نیز حدود ۳۰۰ هزار تومان دســتمزد دریافت کند، در ماه حقوق ماهیانه او 
حدود ۹ میلیون تومان می شود، در حالی که درآمد زیر ۱۰ میلیون تومان 
زیر خط فقر محسوب می شود، اما برخی کارگران ساختمانی در ماه شاید 
۱۰ روز بتوانند بر سر کار بروند. سرد شدن هوا در چهارمحال و بختیاری عمال 
صنعت ساختمان ســازی را به کما می برد، در این ایام مشکالت کارگران 
ساختمانی بیشتر از گذشته مشهود می شود، بسیاری از این کارگران سوز 
سرما را بر جان می خرند تا شاید امیدی باشد در این روزهای سرد کسی 
به دنبال کارگر باشد،بنابراین  درک کنید حال کارگری را که پس از گذراندن 
یک روز سخت و سرد باید شب با دست خالی به منزل برگردد. اگر فکری 
به حال کارگران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری نشود، این قشر زیر 
فشارهای اقتصادی برای تامین هزینه های خانواده بیشتر از گذشته دچار 
چالش می شوند و از ســفره ای که روز به روز در حال کوچک شدن است، 

چیزی باقی نخواند ماند.

وجود مقاومت در برابر افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
 مســئول کانون  انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی در چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه حمایت از قشــر کارگران ســاختمانی توســط 
مســئوالن ضعیف اســت، اظهار کرد: بارها و بارها اعالم شــده است که 
کارگران ساختمانی معروف به بیکاران فصلی هستند و با سرد شدن هوا 
و رکود در صنعت ساختمان ســازی عمال این کارگران نیز بیکار می شوند 
و درآمدی ندارند.نورا... نیکبخت افزود: به دنبال اجرای طرحی هستیم 
تا در آن کارگران ســاختمانی را در فصول ســرد ســال به سمت کارهای 

تولیدی با تشــکیل تعاونی ســوق دهیم، اما این کار نیازمند یک جایگاه 
ویژه اســت، دولتمردان باید یک نگاه ویژه به کارگران ساختمانی داشته 
باشند تا از وضعیت فعلی خارج شوند. نیکبخت با بیان اینکه در صنعت 
ساختمان سازی کارگران بیشــترین زحمت را متحمل می شوند، گفت: 
اما این افراد کمترین بهره را از این صنعت پرســود دارند. مسئول کانون  
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
اینکه در برابر افزایش دستمزد کارگران ساختمانی در سطح ملی مقاومت 
وجود دارد، توضیح داد: میانگین دستمزد روزانه یک کارگر باید روزانه ۳۰۰ 
هزار تومان باشد، اما در عمل این مبلغ به آن ها پرداخت نمی شود، گاهی 
دستمزد پرداخت شــده به آن ها روزانه ۱۵۰ هزار تومان است. وی افزود: 
اگر هر کارگر به طور میانگین در سال ۱۵۰ روز با درآمد روزانه ۳۰۰ هزار تومان 
کار کند، درآمد او در سال مبلغی معادل ۴۵ میلیون تومان می شود که اگر 
این مبلغ را تقسیم بر ۱۲ کنیم، به طور میانگین حقوق او کمتر از سه میلیون 
تومان در ماه خواهد شــد، با شــرایط اقتصادی فعلی این درآمد کفاف 
هزینه های این قشر  را نمی دهد، در بیشــتر موارد کارگران از مبلغ تعیین 
شده کمتر دریافت می کنند. نیکبخت با بیان اینکه دستمزد کارگران فصلی 
در چهارمحال و بختیاری یک چهارم استان های مجاور از جمله اصفهان و 
خوزستان است، یادآور شد: در استان های گرمسیر کارگران در طول سال 
می توانند بر سر کار بروند، اما در این استان عمال از آذرماه تا اردیبهشت سال 
آینده صنعت ساختمان سازی به علت سردی هوا دچار رکود شدید می شود. 
مسئول کانون  انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی در چهارمحال و 

بختیاری در خصوص پیگیری های صورت گرفته برای افزایش دستمزد 
کارگران ساختمانی، توضیح داد: از دو سال گذشته نامه نگاری های متعدد 
از سوی انجمن صنفی کارگران ساختمان اســتان انجام گرفت، در ابتدا 
مقاومت هایی از سوی مسئوالن استانی برای افزایش دستمزد کارگران 
وجود داشــت، اما خوشبختانه در حال تدوین یک شــیوه نامه دستمزد 
کارگران در استان هستیم تا دستمزدها به صورت قانونی افزایش پیدا کند.

حقوق کارگران ساختمانی پایین نیست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری در خصوص 
پایین بودن دستمزد کارگران ســاختمانی، اظهار کرد: دستمزد این قشر 
پایین نیست و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان خوب اســت، زیرا این قشر همانند 
سایر اقشار هزینه های جانبی از روی دستمزدشان کم نمی شود. حفیظ ا... 
فضلی بیان کرد: دستمزد کارگران ساختمانی توسط هیچ نهادی تعیین 
نمی شود، عموما بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما دستمزد بعد از پایان 
کار پرداخت می شود، البته این پرداخت در جایی ثبت نمی شود. فاضلی 
افزود: در چهارمحال و بختیاری کارگران ســاختمانی روزانه بین ۲۵۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان دســتمزد دریافت می کنند و فکر نمی کنم کسی  کمتر از 
این میزان پرداخت کند. وی با اشاره به حمایت ها از کارگران ساختمانی، 
توضیح داد: دولت در حال انجام بیمه این قشر است و سهم کارفرما باتوجه 
به اینکه این قشر کارفرمای ثابتی ندارند، توسط دولت و از محل درآمدهای 

حاصله از صدور پروانه های ساختمانی تامین و پرداخت می شود.

 درخواست 20 میلیارد ریال اعتبار 
برای تعمیر خانه های روستای سرآقاسید

مدیر پایگاه میراث فرهنگی قالع تاریخی چهارمحال و بختیاری با اشاره به خسارت های ناشی از زلزله 
۵.۷ ریشتری ۱۲ مهر ماه امسال به آثار تاریخی شهرستان کوهرنگ گفت: تعدادی از خانه های واقع شده 
در بافت تاریخی روستای سرآقاسید در اثر این زلزله دچار آسیب شدند که با توجه به بررسی های انجام 
شده، اعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی این خانه ها درخواست شده است.تاکنون 
مبلغی از سوی ستاد مدیریت بحران برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از زلزله اختصاص نیافته 
است. آیت ا... آزادگان اظهار داشت :به زودی با ابالغ ضوابط حفاظتی بافت تاریخی روستای سرآقاسید 
برای چگونگی اجرای تعمیرات و هزینه تسهیالت مســکن روستایی در این روستای تاریخی با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، هماهنگی های الزم انجام خواهد شد. وی تصریح کرد : برخی منابع قدمت 
این روستا را به هزاران سال پیش می دانند و در شجره نامه امامزاده حداقل ۶۳۳ سال سابقه تاریخی 
روستا اثبات شده است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی قالع تاریخی چهارمحال و بختیاری افزود:در اثر 
این زلزله بخش هایی از درب ورودی و دیوار های بخش جنوبی، شرقی و غربی قلعه تاریخی مشهدی 
محمد روستای محمدآباد دهناش در بخش بازفت این شهرستان هم تخریب شد. وی خاطر نشان 
کرد :برای انجام عملیات بازسازی و حفظ و نگهداری بخشی از قلعه تاریخی دهناش هم به ۷ میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.

 تامین 120 کیت تشخیص سویه امیکرون
 برای  چهارمحال و بختیاری

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در مرحله نخســت ۱۲۰ کیت تشخیص سویه امیکرون 
برای استان چهارمحال و بختیاری تامین شده است و در صورتی که موارد ابتال افزایش یابد کیت های 
بیشتری در اختیار این استان قرار می گیرد.سید راشد جزایری  اظهار داشت :کیت تشخیص آزمایش 
کرونا »پی سی آر« با تشخیص ســویه امیکرون متفاوت است، موارد مشــکوک به امیکرون برای 
تشخیص به آزمایشگاه های قطب و همچنین انستیتو پاستور ارسال می شود همچنین وجود سویه 

امیکرون در استان چهارمحال و بختیاری محرز شده است.

 تسریع در روند شناسایی زمین های مستعد 
جهت طرح نهضت ملی مسکن

فرماندار بروجن گفت: مکتب حاج قاسم ســلیمانی می تواند اثرگذاری بسیار باالیی بر تحقق اهداف 
بیانیه گام دوم انقالب داشته باشد، چرا که حاج قاسم سلیمانی تنها یک مجاهد نبود، بلکه همان طور 
که رهبر معظم انقالب اشاره کردند حاج قاسم سلیمانی یک مکتب و مدرسه ای است که باید از او درس 
آموخت. مسعود ملکی   اظهار داشت : بدون تردید حاج قاسم سلیمانی زنده است و زنده خواهد بود 
چرا که لحظه لحظه عمرش را در پی سربلندی اسالم، ایران و دفاع از حریم حرم صرف کرد و در همین 
راه به فیض عظیم شهادت رسید. وی ادامه داد :برگزاری نماز جماعت اول وقت در دستگاه های اجرایی 
شهرستان بروجن باید مهم شمرده شود و جلسات ادارات دولتی نباید با زمان برگزاری نماز جماعت 
اول وقت تداخل داشته باشد. ملکی فزود : اقامه نماز جماعت در دستگاه های اجرایی یکی از محور های 
ارزیابی ادارات دولتی به شمار می رود و در این راستا کمیته بررسی و ارزیابی اقامه نماز در ادارات دولتی 
تشکیل و روند بازدید های دوره ای فعال می شود. فرماندار بروجن تصریح کرد :باید مراکز دانشگاهی 
و علمی شهرستان بروجن برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرستان اقدام اثرگذار 
داشته باشند و ارتباط خود را با دستگاه های اجرایی و رسانه های گروهی افزایش دهند. وی خاطرنشان 
کرد :اداره راه و شهرسازی، شهرداری ها و اعضای شورا های اسالمی شهرستان نسبت به تسریع در روند 

شناسایی و معرفی زمین های مستعد برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/71 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2651 مورخ 1400/08/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای  
احمد يحيی آبادی به شناسنامه شماره 3 کدملی 0602604079 صادره ساوه فرزند 
علی در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 14/42 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 77 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمد رضا پيروز نيا 
)مالک رسمی( خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19

م الف: 1245876  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/72 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آرای شــاره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکيت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060302018000910 مورخ  1400/08/23 کالسه پرونده 
1400114402018000016  اميد کرباسيون فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه 
7144 و کدملی 1282854747  نسبت به ششــدانگ يک باب کارگاه  به مساحت 
1867/11 متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320  اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد اصفهان بخش 16 حــوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای مالکيت 
مشاعی متقاضی به موجب سند شماره 85183 مورخ 1398/11/20 دفترخانه 96 

دولت آباد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1246670 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

مفاد آراء
10/73 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تسليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060302018000907 مورخ  1400/08/18  و رای اصالحی 
بــه شــماره 140060302018001473 مــورخ 1400/09/29 کالســه پرونده 
1400114402018000017  محمدرضا مدد کن فرزند غالمحســين به شــماره 
شناســنامه 718  و کدملی 1285834496  نسبت به ششــدانگ يک باب کارگاه  
به مساحت 380/05 متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320  اصلی واقع 
در منطقه صنعتی دولت آبــاد اصفهان بخش 16 حوزه ثبت دولــت آباد برخوار در 
ازای مالکيت مشاعی متقاضی به موجب سند شماره 87858 مورخ 1399/08/10 

دفترخانه 96 دولت آباد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1246676 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

مفاد آراء
10/74 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001468 مــورخ 1400/09/27  آقای بختيار 
رسولی ريزی فرزند رسول نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت 138/47 
 متر مربع مفروز از پــالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245235 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/75 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 

 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140060302015001443 مــورخ 1400/09/23  آقای محمد 
 طاهر زاده فرزند عباسعلی نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 277/22 

متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 

م الف: 1245466 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

10/76 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند،

مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001086 مورخ 1400/04/10 آقای سعيد شفيعی 
فرزند عبدالحميد نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 356/80 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245485 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/77 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در
 روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند،
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001460 مورخ 1400/09/24  خانم زهرا صفری 
ريزی فرزند خدا رحم نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 166/93 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 

م الف: 1245361 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

10/78 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001419 مورخ 1400/09/20 خانم آزاده  عبدی 
ريزی فرزند يداله  نســبت به يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 200/27 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
2- راي شــماره 140060302015001420 مــورخ 1400/09/20 خانم صديقه 
سليميان ريزی فرزند يداله  نسبت به چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 200/27 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1246153 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

تحدید حدود اختصاصی
10/79 آگهی تحديد حدود اختصاصی قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان جزء حوزه 

ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران
بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحديد حدود ابنيه و امالک مشروحه ذيل 
واقع در حوزه ثبتی باغبهادران از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد  
آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اعالم می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يک از صاحبان امالک 
يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک  آنها با حدو د اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبود اند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تعيين حدود فقط تا سی روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86- اصالحی آيين نامه قانون ثبت اعتراض بايد کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک باغبهادران تســليم گردد. معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره، دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و 

گواهی آن را به اين اداره تحويل نمايد.
بخش 9 ثبت اصفهان

1- ابنيه و امالک واقع در وشمندجان باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذيل:
285 فرعی- احمدرضا لباف فرزند رضا نسبت به ششدانگ قسمتی از يکبابخانه و باغ 

متصله به مساحت 549/62 متر مربع جهت الحاق با پالک 168/281 
برای روز شنبه مورخ 1400/11/16 

تاريخ انتشار: روز يکشنبه مورخ 1400/10/19 
م الف: 1246791 حميد سعيدی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران



یکشنبه 19 دی  1400 / 06 جمادی الثانی 1443 / 09 ژانویه  2022 / شماره 3440
با اجرای پایش شبانه واحدهای آالینده شرق اصفهان صورت گرفت؛

 صدور 5 اخطار  زیست محیطی و پلمب 4 واحد آالینده
در اصفهان

در پی برنامه پایش شبانه واحدهای آالینده شرق اصفهان ۵ اخطار زیست محیطی صادر و ۴ واحد 
آلینده محیط زیست پلمب شدند.رییس اداره حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: در پی اجرای 
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به پتانســیل آالیندگی واحدها در شــرق اصفهان 
واحدهای صنعتی این منطقه مورد بازدید شبانه کارشناسان این اداره قرار گرفت و  طی آن ۵ اخطار 

زیست محیطی صادر شد.
محمود قهرمانــی ادامه داد: در برنامه پایش شــبانه واحدهای آالینده شــرق اصفهان واحدهای 
آجرپزی مستقر در شرق، واحدهای قیر، ایزوگام و ریخته گری مورد پایش قرار گرفت که طی آن 
۵ اخطار زیست محیطی صادر و همچنین پلمب دو واحد آجرپزی، یک واحد تولید آسفالت و یک 
واحد بسته بندی قیر به دلیل شدت آالیندگی در شهرستان های اصفهان و کوهپایه به استناد حکم 
قضایی انجام شد.وی بیان کرد: منطقه شرق اصفهان با وجود داشتن اکوسیستم شکننده زیست 
محیطی، محل فعالیت واحدهای دارای پتانسیل آالیندگی باالست که میراث عدم توجه به مسائل 

زیست محیطی در استقرار واحدهای صنعتی طی دهه های قبل است.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تعداد مبتالیان به امیکرون در اصفهان به 31 نفر رسید
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به وضعیت شــیوع نوع امیکرون کرونا در 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در حال حاضر ۳۱ نفر در این 

شهرستان ها به امیکرون مبتال شده اند.
پژمان عقدک  اظهار کرد: این آمار به تفکیک شهرستان به این صورت است که در شهر اصفهان ۱۸ نفر، 
در فالورجان پنج نفر، خمینی شهر سه نفر، مبارکه دو نفر و در شهرستان های بویین میاندشت، نطنز 
و شهرضا نیز هر کدام یک نفر به امیکرون مبتال شدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه سویه امیکرون کرونا نیز مانند دیگر سویه های این بیماری قابل تکثیر است، گفت: پیش 
بینی ما این است که از اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه امیکرون سویه غالب بیماری کرونا در اصفهان 
خواهد بود. عقدک گفت: این بیماری در صورت عدم رعایت شیوه نامه ها و همچنین عدم انجام سه 
دوز واکسیناسیون به صورت ابتالی خانوادگی خودنمایی خواهد کرد.عقدک با اشاره به اینکه هر روز 
از یک درصد تست های انجام شده کرونا در اصفهان تست امیکرون نیز گرفته می شود، گفت: باید 
توجه داشت که در حال حاضر تعداد کیت های تشخیص اولیه امیکرون در اصفهان محدود است و 

تشخیص نهایی نیز در تهران انجام می شود.

 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه  اصفهان 
در جمع 300 دانشگاه برتر جهان

بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای، متعاقب موفقیت نادر رهنما و مهدی کارگرفرد و قرار 
گرفتن آن ها در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه 
اصفهان برای نخستین بار به عنوان تنها موسسه علمی از ایران در بین ۳۰۰ نهاد علمی مرتبط با علوم 
ورزشی و توانبخشی ورزشــی جهان با کســب رتبه ۲۷۱ جهانی در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفت.

شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۱ تعداد ۴۶۰ دانشگاه که دارای ۵۱۵ دانشکده و یا بخش مرتبط با 
علوم ورزشی از سراسر جهان بودند در نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این موفقیت در حالی است که در داخل کشــور بیش از یک صد دانشکده، گروه و موسسه علمی و 
دانشگاهی مرتبط با علوم ورزشی فعالیت می کنند.

درراستایجلوگیریازموازیکاریدستگاههایاجراییوخیرینصورتمیگیرد؛

 تشکیل قرارگاه جامع محرومیت زدایی در اصفهان

 صبح دیروز جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان 
با حضور معاون سیاســی امنیتی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، 
مدیرکل بهزیستی استان و اعضای شورا در استانداری برگزار و بر تشکیل 
قــرارگاه جامع محرومیت زدایی تاکید شــد.معاون سیاســی امنیتی 
استانداری اصفهان با اشــاره به اهمیت جذب مشارکت های مردمی و 
محرومیت زدایی، گفت: بر اساس احادیث و روایت، تکلیف شرعی وجود 
دارد تا محرومین، در محرومیت نمانند. محمدرضا جان نثاری افزود: عالوه 
بر اینکه این کار، یک تکلیف شرعی است و مبانی شرعی محکمی دارد، 
از لحاظ قانونی نیز وجود قانون مصوب مجلس برای امر مشارکت های 
مردمی بهزیستی، بســیاری از نگرانی ها برای موسسات را از بین برده و 
همچنین از لحاظ وجدانی نیز از مسائل مهمی است که نباید از آن غفلت 
کرد. وی با تاکید بر تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی در استان، گفت: در 
تشکیل این قرارگاه تمام دستگاه های خدمت رسان باید در ذیل ساختار 
اســتانداری قرار گرفته و همه حوزه های مرتبط حضور داشته باشند چرا 
که تشکیل قرارگاه جامع محرومیت زدایی می تواند بسیاری از ادارات و 
خیرین را از موازی کاری خارج کند.  معاون سیاسی امنیتی استانداری 
اصفهان، گفت: با تشــکیل بانــک اطالعاتی جامع از تمــام مددجویان 
بهزیســتی، کمیته امداد و ... تمام اقدامات و رسیدگی به محرومین و 
نیازمندان واقعی مورد رصد قرار گرفته و خدمات با عدالت بیشتری ارائه 
خواهد شد. جان نثاری خاطرنشان کرد: در این راستا، بین دستگاه های 

ذی ربط، حد فاصل مشخص شده و از موازی کاری جلوگیری می شود. 
وی همچنین با اشاره به جذب و جلب مشارکت های مردمی، اظهار کرد: 
بهزیســتی، حلقه واســط بین خیران و نیازمندان جامعه است که باید 
ضمن حفظ عزت نفس و حرمت مســتضعفان، نیات خیرین و مردم 
را در راستای کمک به محرومان عملی ســازند. معاون سیاسی امنیتی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: برای جذب مشارکت از کارخانه، مجتمع 
و شرکت های برخوردار اقتصادی، باید ردیف بودجه تعیین کرد تا چندین 
برابر مشارکت های عموم مردم، تزریق مالی به بهزیستی داشته باشند. 
جان نثاری، بهزیســتی را امین مردم دانســت و گفت: جذب مشارکت 
مردمی، وظیفه عموم مردم است و هر کسی که خود را مسلمان می داند، 
باید به این مهم اهتمام داشته باشد. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز 
گفت: دفتر مشارکت های مردمی بهزیستی استان نسبت به اجرای برنامه 
و طرح های نوآورانه و هدایت مشارکت اقشار گوناگون جامعه، اعم از عموم 
مردم، ســازمان های دولتی و غیردولتی و موسســات خیریه اقدامات 
مختلفی انجام داده است. ولی ا... نصر، به اجرای طرح شکرانه سالمت 
توسط بهزیستی در راستای جذب کمک های نقدی برای مددجویان تحت 
پوشش اشاره کرد و گفت: کارمندان دســتگاه های اجرایی می توانند در 
صورت اعالم رضایت پنج رقم آخر حقوق ماهیانه خود را به بهزیستی اهدا 
کنند تا این مبلغ از حساب آنها کسر و جهت مسکن، جهیزیه، تحصیل و 

اشتغال مددجویان بهزیستی هزینه شود.  

معاونمرکزبهداشتشمارهدواصفهانخبرداد:
تکذیب کلیپ انباشت زباله های 

عفونی در مراکز بهداشتی
 معاون مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهان گفــت: کلیپ

 منتشر شده از تجمع زباله های عفونی در مراکز بهداشتی 
 قابــل پذیرش نیســت و بــه هیچ عنــوان ایــن زباله ها 
عفونی نبــوده و ویال هــای واکســن تزریقــی کرونا به 

همشهریان است.
محمدباقــر رضاعلی در خصوص کلیپ منتشــر شــده از 
انباشت و دپوی زباله های عفونی و خطرناک پسماندهای 
بیمارســتانی رها شــده در محوطه مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهــان در فضای مجــازی، اظهار کــرد: این کلیپ 
منتشر شده و موارد اعالم شــده قابل پذیرش نیست و به 
هیچ عنوان این زباله ها عفونی نبوده اســت؛ این زباله ها 
ویال های واکســن تزریقی کرونا به همشهریان است که 
مطابق دســتورالعمل این ویال ها را در این جعبه های زرد 

رنگ قرار دادیم.
وی اضافه کرد: باید این ویال هر چنــد روز یک بار از مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون جمع آوری شــوند و این زباله ها 
عفونی و خطرناک نیســتند و مطابــق برنامه ریزی ها این 
ویال های واکسن از همه مراکز تجمیعی واکسیناسیون در 
شهرستان اصفهان در مراکز بهداشت یک و دو جمع آوری 

می شوند.
معــاون مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهــان تاکید کرد: 
این ویال ها بعد از جمع آوری از مراکز واکسیناســیون در 
جعبه هــای زرد رنگ ویال واکســن ریخته می شــود و با 
هماهنگی با مرکز بهداشت استان اصفهان برای خرد کردن 

و دفع نهایی ارسال می شوند.
رضاعلی تصریح کرد: برای جمــع آوری زباله های عفونی 
مراکز بهداشتی با چند شــرکت  قرارداد داریم و سرنگ ها، 
سرســوزن ها، پنبه و پدهای الکلی تحویل این شرکت ها 
داده می شــود، معموال نیروهای این شــرکت ها روزانه به 
مراکز واکسیناســیون برای جمع آوری این موارد مراجعه 
دارند. وی خاطرنشــان کرد: اما ویال های واکســن اصال 
عفونی نیستند و بیشتر جنبه حراستی برای تحویل نهایی و 
معدوم شدن دارند تا در آینده مشکلی وجود نداشته باشد، 
بنابراین قبل از دفع نهایی برای شــمارش و تحویل نهایی 
ابتدا به مراکز بهداشت یک و دو شهرستان اصفهان تحویل 

داده می شوند.

خبرخوان جامعه

گلباران مزار شهدای 
حادثه هواپیمای 

اوکراین
 دومین سالگرد شهدای حادثه 
هواپیمــای اوکراینــی صبح  
جمعه  در گلســتان شــهدای 

اصفهان برگزار شد.

هشدار پلیس راهور درباره استفاده از الستیک های فرسوده
رییس پلیس راه اســتان اصفهان با اشاره به ســردی هوا و لغزندگی جاده ها هشــدار داد رانندگان از 
الستیک های فرسوده و غیراستاندارد اســتفاده نکنند.  ســرهنگ اصغر زارع گفت: »فصل زمستان 
فرا رسیده است و ســردی هوا و لغزندگی 
جاده ها به مرور بیشتر خواهد شد، بنابراین 
رانندگان در نظر داشــته باشند استفاده از 
الستیک های فرســوده و بدون آج و شیار 
مناسب، ممنوع بوده و با رانندگان خاطی 
برخورد خواهد شد.«وی ادامه داد: »یکی 
از مهم ترین نکات درخصوص الستیک ها، 
عمق آج آنهاست. ارتفاع آج در الستیک نو 
باید بیش از 9میلی متر باشد. درصورتی که 
این ارتفاع بــه کمتر از ۲میلی متر برســد، 
توصیه می شود الستیک تعویض شــود.«رییس پلیس راه اصفهان با اشاره به مناطق برف گیر استان 
افزود: »رانندگان باید در شرایط برف و یخبندان از الستیک های یخ شکن یا زنجیر چرخ استفاده کنند، در 
غیر این صورت به دلیل کم بودن اصطکاک الستیک ها با سطح آسفالت، احتمال سرخوردن و چرخش 

خودرو به اطراف افزایش خواهد یافت و منجر به تصادف خواهد شد.«

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری سارق باتری خودروها در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری سارق باطری خودروها در عملیات کارآگاهان پایگاه 
غرب این پلیس و اعتراف متهم به ۲۲ فقره ســرقت خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در 
پی شکایت یکی از شهروندان ساکن در منطقه غرب شهر اصفهان مبنی بر سرقت باتری خودروی وی 
کارآگاهان با بررسی دقیق و هوشمندانه و جمع آوری مدارک و مستندات الزم به یکی از سارقان سابقه 
دار قطعات و محتویات داخل خودرو مظنون و دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: با رصد 
هوشمندانه متهم در نهایت مشخص شد وی توسط ماموران کالنتری ۲۰ فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان دستگیر و به زندان اصفهان معرفی شده است که بالفاصله کارآگاهان متهم را از زندان تحویل 
گرفته و تحقیقات علمی و تخصصی خود از این سارق را آغاز کردند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
عنوان داشت: متهم که در برابر مستندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به بزه انتسابی خود 
معترف و به ۲۲ فقره سرقت باتری خودرو و فروش آنها به متصدی یک واحد ضایعات فروشی اقرار کرد 
که در ادامه با راهنمایی های وی، مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و هر دو متهم برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضیی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر خبر داد:

دستگیری مرد اسیدپاش در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از دستگیری مردی که به هفت شهروند اسید پاشیده بود، خبر 
داد.سرهنگ علی صادقی گفت: عصر روز سه شنبه ۱۴ دی ماه یک مورد اسیدپاشی به مرکز فرماندهی 
عملیات پلیس ۱۱۰ گزارش شد، که در این حادثه فرد عاشق پیشه که جواب رد شنیده بود در خیابان نظامی 
شاهین شهر اقدام به خودسوزی با اسید کرده بود که با دخالت شهروندان رو به رو شد. این فرد به هفت 
نفر از کسانی که قصد نجات وی را داشتند اسید پاشیده است که چهار نفر از آنها آسیب سطحی دیده و سه 
نفر نیز دچار سوختگی شده و به بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان منتقل شدند.این پرونده در دستور 
کار پلیس قرار گرفت و بعد از عملیات ویژه پلیسی مرد ۴۵ ساله که مرتکب اسید پاشی شده بود توسط 

عوامل انتظامی شهرستان دستگیر و با دستور دادستان شهرستان شاهین شهر و میمه بازداشت شد.

وز عکس ر

ناـجاـ

کارکنان اداری دادگستری 
اصفهان؛ ناراضی از حقوق پایین

خبر روز

حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان اداری دادگســتری 
معتقدند که زیر سایه حقوق و مزایای قضات، 
اســمی از آن ها برده نمی شــود و متاسفانه 
تاکنون شــاهد هیچ اقدام مثبتی از ســوی 
مسئوالن در خصوص رسیدگی به وضعیت شان 
نبوده اند.این کارکنان اعالم کردند هیچ مزایایی 
برای کارمنــدان اداری در نظر گرفته نشــده 
است. حتی آن ها ایاب و ذهابی ندارند، اضافه 
کار ناچیــز و امکانات اداری فرســوده دارند. 
توجه بــه وضعیت اقتصــادی کارکنان اداری 
قوه قضاییــه، دریافت حقــوق ناچیز با وجود 
حجم بــاالی کار، در نظر گرفتــن مزایا، قرار 
گرفتن در زمره مشــاغل ســخت و زیان آور، 
امکان ارتقای شغل، سپردن یک یا چند پست 
مهم در ستاد و دادگستری های کل به کارکنان 
اداری و ایجاد معاونتی خاص برای پیگیری 
امورات و مشــکالت آنها، ایجاد رابطه تعاملی 
بین مسئوالن دستگاه قضا و کارکنان اداری، 
پیگیری تصویب و اجرای الیحه جامع اداری 
اســتخدامی قوه قضاییه که مدت هاست در 
دولت معطل مانده است ازجمله خواسته های 
کارکنان اداری دادگستری است. این کارکنان 
اداری دادگســتری اصفهــان بــه برگشــت 
خوردن »طرح تســری« که مربوط به ایجاد 
عدالت درباره »میــزان حقوق دریافتی« بین 
کارمندان هم رده و مشــابه در دســتگاه قضا 
با ســایر کارمندان بخش های دولتی اســت 
اعتراض دارند. دادستان اصفهان در اعتراض 
به صحبت های نماینــده اصفهان درخصوص 
تبعیض قائل نشــدن در حقــوق کارکنان قوه 
قضاییه گفت:به آقای طغیانی نماینده محترم 
بفرمایید عدالت این نیست که همه را یکسان 
ببینیم عدالت این اســت که هر چیزی را در 
موضع خودش قــرار دهیم.علــی اصفهانی 
افزود: آیا قضات و کارمندان شریف دستگاه 
قضایی که جان و مال و عرض و آبروی مردم 
در دست آنهاست با کارمندان سایر دستگاه ها 
قابل مقایسه اند. وی  گفت: آیا اینکه در منابع 
فقهی ما از قول معصوم علیهم السالم تاکید به 
تامین کامل این قشر از بیت المال شده است، 

مال امروز و دیروز است؟

دفتر بررسی حوادث سازمان هواپیمایی کشوری، در گزارش اولیه خود برخورد 
موتور شماره یک به باند را علت اصلی ســانحه هوایی پرواز مشهد - اصفهان 

اعالم کرد.
روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ پرواز ۷۳۷ کاسپین با ۱۱۰ مسافر هنگام فرود در 
فرودگاه اصفهان به علت نقص در چرخ هواپیما از باند خارج شد.پس از وقوع 
سانحه، نمایندگان دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری 
به همراه یک تیم متخصص از شــرکت هواپیمایی بالفاصله در محل حاضر 
شده و اقدامات اولیه برای ارزیابی شدت سانحه انجام گرفت و دستگاه های 
ثبت و ضبط اطالعات پروازی از روی هواپیما پیاده شــد و برای بازخوانی به 
تهران انتقال یافت.با استفاده از تجهیزات پایگاه نیروی هوایی ارتش، فرودگاه 
اصفهان، مدیریت بحران شــهر تالش شــد که هواپیما از کنار باند به محوطه 
پارکینگ فرودگاه منتقل شــود تا تعمیرات الزم روی هواپیما صورت گیرد  که 
این مهم تا روز جمعه طول کشیده است.در گزارش اولیه دفتر بررسی سوانح و 
 B ۷۳۷ حوادث سازمان هواپیمایی کشوری آمده است که هواپیمای بوئینگ
در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه از طریق مســیر ورودی LABOT IN وارد باند ۲۵ 
راست فرودگاه اصفهان شد و با هدایت کمک خلبان روی این باند فرود آمد.

پس از تماس چرخ ها با آسفالت باند فرودگاه، ارابه فرود سمت چپ هواپیما 
دچار نقص و لرزش نامتعارف و در نهایت منجر به برخورد موتور شماره یک به 
باند و بروز جرقه در محفظه بیرونی موتور شــد.در این هنگام خلبان عهده دار 
هدایت هواپیما شده و با گرفتن ترمز سمت راست سعی در جلوگیری از خروج 
هواپیما از باند را داشت که موفق به منحرف نشــدن هواپیما به سمت چپ و 

توقف در روبه روی TWYD شد.
پس از آن خلبان دستور تخلیه اضطراری مسافران از درب های خروجی جلو 
و عقب را صادر کرد که به علت عجله مســافران، 9نفر دچار مصدومیت جزئی 

شدند که شش نفر از آن ها برای ادامه درمان به دو بیمارستان در شهر اصفهان 
منتقل و باقی مانده نیز سرپایی مداوا شدند.با وقوع این سانحه و بسته شدن 

باند ۲۵ راست، بقیه پرواز ها از باند ۲۵ چپ ادامه یافت.
پس از وقوع ســانحه، نمایندگان دفتر بررســی حوادث هواپیمایی کشوری 
به همراه یک تیم متخصص از شــرکت هواپیمایی مربــوط با حضور در محل 
و ارزیابی شــدت ســانحه، دســتگاه های ثبت اطالعات پــروازی را از روی 
هواپیما خارج و برای بازخوانی به تهران منتقل کردند.اطالعیه وقوع ســانحه 
)Notification( به ایکائو، مرجع صالحیت دار بررسی سوانح در کشور سازنده 
و طراح هواپیما )NTSB( ارسال شــد و با توجه به تکرار حادثه مشابه در این 
نوع هواپیما، پیگیری های الزم برای انجام اقدامات اصالحی از سوی کارخانه 
ســازنده و صدور توصیه های الزم به شــرکت های هواپیمایی داخلی صورت 
گرفت.تحقیقات نهایی صورت گرفته در رابطه با این ســانحه در حال بررسی 

است و گزارش نهایی آن به زودی منتشر می شود.

گزارش اولیه سانحه هوایی پرواز مشهد- اصفهان



رییس فدراسیون کشتی:

 یا پول کشتی را بدهید یا برکنارم کنید
به تازگی نشستی با حضور وزیر ورزش و چند تن از معاونانش بعد از مراســم عزاداری حضرت فاطمه )س( در شرکت توسعه و تجهیز برگزار شد.در این جلسه 
علیرضا دبیر ، رییس فدراسیون کشتی هم حضور داشته و با انتقاد از عدم رسیدگی به نامه های ارسالی فدراسیون کشتی در رابطه با شورای برون مرزی، شرکت 
توسعه و ...  به طلبی که فدراسیون کشتی از محل بودجه از وزارت ورزش داشته، اشاره کرده و خطاب به حمید سجادی گفته است: »یا برکنارم کنید یا پول کشتی 
را بدهید و کارهایش را پیگیری کنید. تا زمانی که اینجا هستم، محکم برای حق کشتی می ایستم، چون در المپیک ها و بازی های آسیایی، تمام مدال ها را کشتی 
می گیرد، اما اکنون حتی نامه ارزی هم پیگیری نشده است. کارهای مالی و نامه هایی که به شرکت توسعه و شورای برون مرزی باید زده می شد انجام نشده و 
وزارتخانه معاون ورزش قهرمانی ندارد که به کارهای مربوط به این حوزه رســیدگی کند«. دبیر همچنین با اشاره به حضور حمید سجادی در مجموعه ایران مال، 
مدعی شده که وزیر با کشتی زاویه دارد و اکنون 14 میلیارد از محل بودجه کشتی در وزارت ورزش پرداخت نشده و وزارتخانه می  گوید بودجه  ندارد. وی همچنین 

در این جلسه گفته است: »چند دهه است که حق کشتی را نداده اند، در حالی که ورزش اول کشور است«.
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مشتری جدید برای ستاره بارسا؛ رقابت سیتی با لیورپول
باشگاه منچسترسیتی به جمع باشــگاه هایی پیوســت که قصد دارند برای جذب گاوی، ستاره 
جوان بارســلونا، اقدام کنند.در روزهای اخیر شایعات بســیاری درباره عالقه باشگاه های بزرگ 
اروپایی به جذب گاوی و ارائه پیشنهادهای هنگفت به این بازیکن منتشر شده است.این بازیکن 
17 ساله از اولین باری که پیراهن این باشــگاه را به تن کرد بازی درخشانی را از خود به نمایش 
گذاشت و به یکی از بازیکنان اصلی ترکیب ثابت بارســا تحت هدایت ژاوی تبدیل شد.این پایان 
ماجرا نبود و درخشش گاوی باعث شــد که لوییز انریکه او را به تیم ملی اسپانیا نیز دعوت کند تا 
او در سن 17 سالگی به یکی از ســتاره های این تیم نیز تبدیل شود.حاال ال ناسیونال خبر داده که 
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در حال بررسی شــرایط این بازیکن است و قصد دارد بند فسخ 
50 میلیون یورویی این بازیکن را پرداخت کند و او را به خدمت بگیرد.تقریبا همه از شرایط مالی 
دشوار بارســلونا و نیاز این باشــگاه به پول خبر دارند. این تیم نیاز به فروش بازیکنانش دارد تا 
بتواند قراردادهای بازیکنان جدیدی که به خدمت می گیرد را به ثبت برســاند. آنها در حال حاضر 
با فران تورس، مهاجم سابق منچسترسیتی، قراردادی امضا کردند؛ اما به دلیل عبور از محدودیت 
پرداخت دستمزد تعیین شده از سوی اللیگا قادر به ثبت این قرارداد و استفاده از این بازیکن در 
دیدارهای پیش رو نیستند. با این حال در روزهای اخیر گفته شده بود که گاوی قصد دارد به زودی 
قراردادش را با بارسا تمدید کند. هرچند ژاوی در کنفرانس خبری اخیر  مدعی شد که این باشگاه 
باید پیش از ارائه پیشنهاد جدید به گاوی و دیگر ستاره های تیم، شرایط مالی خود را بررسی کند.

کونته:

 تاتنهام باید با بلندپروازی  من سازگار شود
آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام، می گوید این باشگاه باید برای موفقیت طوالنی مدت با بلندپروازی 
او سازگار شــود.کونته در ماه نوامبر جانشین نونو اسپیریتو سانتو شــد و قرارداد او با باشگاه تاتنهام 
تنها 18 ماه یعنی تا پایان فصل آینده است.این مربی ایتالیایی پس از شکست در دیدار رفت مرحله 
نیمه نهایی جام اتحادیه  برابر چلسی مدعی شــد که تاتنهام تیمی معمولی است و حاال می گوید که 
پروژه بزرگی برای ســاختن تیمی قدرتمند در این باشــگاه کلید خورده و او از همراهی با این پروژه 
خوشحال است.کونته در این باره گفت:» من قراردادی برای این فصل و فصل بعد امضا کردم. فکر 
می کنم این تصمیمی بود که من و باشــگاه با هم گرفتیم. به نظرم نیازی بــه قرارداد بلندمدت برای 
ایجاد اطمینان کاری وجود ندارد. فکر می کنم این باشــگاه باید کار من را تحسین و سپس اقدام به 

تمدید قرارداد با من کند، اگر نشــان دهم که شایستگی آن را دارم.« این مربی 
سابق اینتر درباره شرایط حضورش در تاتنهام ادامه داد:» من مربی ای نیستم 
که قرارداد طوالنی بخواهم. این موضوع منصفانه هم نیســت چون به خوبی 

می دانم که مربی درجه یکی هســتم و دستمزد قابل توجهی برای 
باشگاه دارم. از پیشرفت تاتنهام 

اســتقبال می کنم و به همین 
دلیل تصمیم به تمدید قرارداد 

گرفتم. مشکلی با مدت قراردادم 
ندارم چون تاتنهام باید 120 درصد مطمئن باشــد که می خواهد 
با من کار کند.«وی درباره شرایطی که خودش برای ادامه کار با 
این باشگاه لندنی دارد، اضافه کرد:» من از این که با این گروه 
کار می کنم خوشحال هستم چون آنها باعث شدند که گزینه های 
بسیاری پیش روی من قرار بگیرد. اما در عین حال می دانید که 

باشگاه باید دیدگاه من را بداند، در جریان نظرم درباره موقعیت ها 
قرار بگیرد و بتواند با بلندپروازی من سازگار شود.«

مرحله نخست لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در ایستگاه پایانی؛

جدال صدرنشینی در آزادی

مرحله نخســت لیــگ برتر بســکتبال 
 سمیه مصور

باشگاه های ایران در شرایطی عصر امروز  
به پایان می رســد که دو تیم ذوب آهن اصفهان و شــهرداری گرگان 
جدال ســخت و تنگاتنگی برای کســب صدرنشــینی گروه الف این 

رقابت ها در پیش دارند.
فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 24 مهر 
ســال جاری با حضور 16 تیم که در گروه الف و ب قرار گرفته بودند، 
آغاز شد. تیم های شهرداری گرگان، پاالیش نفت آبادان، ذوب آهن 
اصفهان، صنعت مس کرمان، کوچین آمل، خانه بسکتبال خوزستان، 
نیروی زمینی تهران و نظم آوران نوین ســیرجان در گروه »الف« با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم های مهرام تهران، شیمیدر قم، فوالد 
مبارکه ســپاهان اصفهان، اکســون تهران، صنعت مس رفسنجان، 
رعد پدافند تهران، صنایع پشــتیبانی ورزش هرمزگان و آویژه صنعت 
پارســای مشــهد در گروه »ب« مقابل یکدیگر قرار گرفتــه اند. در 
این دوره از مســابقات تیم های فوالد مبارکه ســپاهان و نظم آوران 
نوین ســیرجان تیم های تازه وارد لیگ بودند که پا به این مسابقات 

گذاشتند.
در ایــن دوره از رقابت ها، دو تیم ذوب آهن و ســپاهان نماینده های 
اصفهان محسوب می شــدند. سبزپوشــان اصفهانی یکی از قدیمی 
ترین تیم های این مســابقات به شــمار می رونــد  و چندین عنوان 
قهرمانی را برای دیــار زاینده رود بــه ارمغان آورده انــد. گاندوهای 
اصفهانی برای فصل جاری رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 
کشور بار دیگر با فرزاد کوهیان به توافق رسیدند تا این مربی اصفهانی 
ســکان هدایت ذوبی ها برای این فصل را برعهــده بگیرد. تیم ذوب 
آهن در این دوره از رقابت ها اگرچه یک روند نوســانی را پشــت سر 
گذاشــت و نتایج متفاوتی در کارنامه این تیم به ثبت رسید؛ اما عصر 
امروز برای کسب عنوان صدرنشینی در گروه الف این مسابقات باید 
به مصاف تیم شهرداری گرگان برود.شاگردان فرزاد کوهیان به دنبال 
کسب امتیاز این دیدار و صدرنشینی هستند تا در مرحله پلی آف کار 
راحت تری را پیش روی خود داشته باشند. تیم شهرداری گرگان هم 
اکنون با کســب 25 امتیاز در رده نخست ایســتاده و تیم ذوب آهن 
نیز با 24 امتیاز پشت ســر این تیم قرار گرفته است.این دیدار عصر 

امروز از ســاعت 15:00 در ســالن آزادی تهران برگزار می شود. نتیجه 
این دیدار در وضعیت سه تیم دیگر هم تاثیرگذار است و از جمله نظم 
آوران سیرجان که اصال برگزارکننده این دیدارها نیست. اگر ذوب آهن 
برنده  این دیدار باشــد تفاضل گل میان این تیم با شهرداری گرگان 
و نظم آوران سیرجان با مس کرمان تعیین کننده جایگاه های نهایی 
آنها خواهد بود در غیر این صورت طبق روال معمول، امتیازها تعیین 

کننده می شوند.
دیگر نماینده اصفهان در این مســابقات که جــزو تیم های تازه وارد 
لیگ به حساب می آمد عملکرد نسبتا خوبی را از خود به جای گذاشته 
است. تیم ســپاهان در پایان مرحله نخســت رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه های کشور با کسب 20 امتیاز در رده پنجم گروه »ب« 
ایستاده اســت. در این گروه تیم های مهرام و شیمیدر  هرکدام با 26 
امتیاز و تیم  صنعت مس رفسنجان با  21 امتیاز رده های اول تا سوم 
جدول رده بندی گروه »ب« رقابت های لیگ را به خود اختصاص داده 
اند. اکســون تهران و صنایع هرمزگان هم هر یک صاحب 17 امتیاز 

هستند و در رده های پایانی هفتم و هشتم جدول ایستاده اند.

خبر روز

سهراب و استقالل؛ بازگشت به روزهای خوب 
اســتقالل خوزســتان یک برد دیگر در رقابت هــای فوتبال قهرمانی دســته اول 
باشــگاه های کشــور را تجربه کرد. این بار در برابر شهرداری آســتارا و در هفته 
سیزدهم مسابقات. حاال استقالل خوزســتان 25 امتیازی و تیم سوم جدول 

اســت. در فاصله دو امتیازی با صدرنشــین و یک لیــگ یــک 
امتیازی با تیم دوم جدول. استقالل خوزستان در 
ابتدای فصل شرایطی داشــت که اگر امروز یکی 
از تیم های نیمه پایین جدول هم بــود جای انتقاد 
نبود به این خاطر که بحث فروش امتیاز ایــن تیم در میان بود و به 
طور یقین هزینه ای که این فصل استقالل خوزستان برای حضور در 
بازی های لیگ یک متحمل شده کمتر از دیگر تیم های مدعی صعود به لیگ 

یک است. 
اما ســهراب بختیاری زاده که بی تعارف پیش از این تجربه های ناموفقی در 
مربیگری داشته و این شاید به خاطر انتخاب های بد او اجتناب ناپذیر بوده در 
استقالل خوزستان نشان داد یک مربی آینده دار است و می تواند حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشــد. دســت کم تیم او تا به امروز در حد یکی از 
تیم های مدعی ظاهر شده اســت و با این روند شــانس زیادی برای صعود 
به لیگ برتر خواهد داشــت. همه این اتفاقات خوب برای استقالل خوزستان 
در حالی رخ داده که در هفته های ابتدایی جــدا از بحث عدم حضور این تیم در 
مســابقات و فروش امتیاز برخی دخالت ها حواشــی را برای تیم ایجاد کرد؛ اما 
سهراب بختیاری زاده در برابر آنها ایستادگی کرد تا استقالل خوزستان چهره یک 
تیم مدعی را به خود بگیرد. با سهراب بختیاری زاده استقالل خوزستان در 
حال بازگشت به روزهای خوب است. بدون شک اگر این تیم حمایت شود 
پتانسیل بازگشــت به لیگ برتر و حتی رقم زدن اتفاقات  خوب در سطح اول 

مسابقات فوتبال ایران را دارد.

سعودی ها بیخیال »سردار« نمی شوند!
باشگاه نیوکاسل انگلیس با مالکیت سعودی ها با پیشنهادی باالتر برای جذب مهاجم ملی پوش 
ایرانی زنیت وارد عمل شد.سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه زنیت سن پترزبورگ 
روسیه این روزها در نقل و انتقاالت زمستانی کانون توجه رسانه های اروپایی قرار دارد.آزمون پیش 
از این تنها مورد توجه لیون قرار داشت و حتی برخی از رسانه ها از توافق نهایی این بازیکن با باشگاه 
فرانســوی خبر داد که ســردار این موضوع را تکذیب کرد.در جدیدترین خبر در این زمینه ســایت 
»geordiebootboys« از تحرکات جدید نیوکاســل با مالکیت ســعودی ها برای شکاره ستاره 

ایرانی زنیت خبر داد.
به گزارش این رسانه انگلیسی باشگاه لیون بیشتر از 4 میلیون پوند برای جذب سردار آزمون مهیا 
نکرده و این مبلغ نتوانسته رضایت سران باشگاه روســی را جلب کند.به همین خاطر نیوکاسل که 
این روزها به دلیل مصدومیت کالوم ویلسون نیاز به مبرم به یک مهاجم گلزن دارد می خواهد به هر 

نحوی شده آزمون را به خدمت بگیرد.
به همین خاطر باشگاه نیوکاسل با مالکیت سعودی ها پیشنهاد باالتر نسبت به پیشنهاد لیون برای 
جذب ستاره تیم ملی ایران آماده کردند تا رضایت سران باشگاه زنیت را جلب کنند.طبق گزارش های 
رسیده باشگاه انگلیسی حاضر است بابت 6 ماه قرارداد باقی مانده آزمون به باشگاه روسی، مبلغ 5 
میلیون پوند را بپردازد تا رضایت نامه این بازیکن را کسب کند.آزمون از سال 201۹ برای زنیت بازی 
می کند و در مدت نزدیک به ۳ سال عملکرد درخشانی با تیم روسی داشته و تاکنون ۳ بار قهرمان 

لیگ شده و یک بار جایزه آقای گلی لیگ برتر را از آن کرده است.

مستطیل سبز

»زارع« به افتخار این تیم 
دست می زند 

قوی سپید از دوری از لیگ برتر خسته شده و به 
ستوه آمده و می خواهد با پرواز بر باالی مرداب 
انزلی به سوی آسمان لیگ برتر به سرعت هر چه 
تمام تر حرکت کند. پیروزی یک بر صفر ملوان 
در برابر شــمس آذر قزوین با گل امیر حسین 
یحیی زاده که در دقیقه 86 به ثمر رسید، ملوان 
را 27 امتیــازی کرد. این یعنــی امتیاز فرمول 
قهرمانی در لیگ یک. معدل دو امتیاز هر بازی 
و جمع امتیازات به عالوه یک. مازیار زارع، مربی 
جوان ملوان که در ابتدای راه قرار دارد به افتخار 
این تیم ایستاده دســت می زند. به خصوص 
که تیمش در دقایقی پایانی بازی به گل برتری 
رسید. این نشان می دهد شاگردان این مربی 
برای رسیدن به پیروزی تا لحظه ای که داور در 
سوت خود به عالمت پایان بازی ندمیده تالش 
خواهند کرد. آنها نشــان داده انــد که یک تیم 
مبارز هســتند و می خواهند این فصل به لیگ 
برتر صعود کنند.  نکته جالب در مورد تیم ملوان 
اینکه در بازی های خانگی برای کسب سه امتیاز 
همه توان وتالش خود را به کار می گیرد؛ اما در 
بازی های خارج از خانه برای کسب سه امتیاز 
ریسک نمی کند و با یک امتیاز هم راضی میدان 
را ترک می کند. این یعنی معدل دو امتیاز از هر 
بازی که تا کنون منجر به کسب 27 امتیاز برای 
تیم ملوان شده است.   این تیم جای دست زدن 
هم دارد. ملوان تنها تیم بدون باخت بازی ها در 
1۳ هفته سپری شده از بازی هاست. از سوی 
دیگر این تیم در مسابقات اخیر با دریافت 4 گل 
کمترین گل خورده را در بین تیم های حاضر در 
بازی ها داشته اســت و با این روند بدون شک 
شــانس زیادی برای قهرمانــی و هم چنین 

صعود مســتقیم به لیگ 
برتر خواهد داشت.

گاندوهای اصفهانی برای فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بار دیگر با فرزاد 
کوهیان به توافق رسیدند تا این مربی اصفهانی سکان 

هدایت ذوبی ها برای این فصل را برعهده بگیرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر مجسمه عجیب و 
جدید رونالدو در سواحل گوا

چنــد روز پــس از این کــه در کاالنگــوت گوا، 
مجســمه ای از کریســتیانو رونالــدو بــرای 
الهام بخشی جوان های هندی به نمایش درآمد، 
از یک مجسمه دیگر هم از فوق ستاره پرتغالی در 
سواحل گوا رونمایی شد.ظاهرا هندی ها خیلی 
میانه خوبی با مجسمه ســازی ندارند، چرا که 
مجسمه جدید رونالدو هم بیشتر شبیه مسوت 

اوزیل است تا رونالد

قهرمان وزنه برداری المپیک ریو در  مورد عملکرد خود 
در هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری بیان کرد: مسابقه 
اولم در لیگ بود  و  خودم را محک زدم. وزنم زیاد باال 
نیســت؛ اما به صالحدید کادر فنی ذوب آهن در یک 
وزن باالتر یعنی دسته 10۹ کیلوگرم وزنه زدم. در کل 
وضعیت بدنی ام خوب است و  حاال ببینیم در آینده 
چه پیش می آید.  البته هر چه جلوتر برویم وضعیتم 
بهتر  می شود. سهراب مرادی در مورد اینکه از عملکرد 
خود در لیگ راضی اســت یا خیر گفت: خوب بودم 
البته چون وزنم مقداری باال رفت، دســتانم کند کار 
کرد.وی در مورد برنامه خود برای بازی های آسیایی 
2022 بیان کرد: اول باید تکلیف فدراسیون مشخص 
شــود که چه برنامه ای دارند بعد ما برای آینده خود 

تصمیم می گیریم.  البتــه وزنم 102 کیلوگرم خواهم 
بود و در لیگ هم بنا به درخواســت کادرفنی تیم، در 
10۹ کیلوگرم وزنه زدم. قهرمان المپیک ریو در پاسخ 
به این پرسش که چه نظری نسبت به تغییرات اخیر 
فدراســیون وزنه برداری و بازنشســته شدن علی 
مرادی دارد؟ تصریح کرد: من هم مثل شما شنیدم 
که قرار است سرپرست بگذارند و حاال امیدوارم هر 
کسی که می آید به وزنه برداری کمک کند. مرادی در 
پاسخ به این پرســش که اگر تغییراتی در کادر فنی 
ایجاد شــود به اردو می آید یا باز هم می خواهد تنها 
تمرین کند؟ تصریح کرد: وقتی اردو نیست مجبورم 
در خانه تمرین کنم تا خودم را آمــاده نگه دارم. باید 
ببینیم که چــه اتفاقی می افتد و اگر بــه اردو دعوت 

شوم، به اردو می آیم در غیر این صورت در خانه تمرین 
می کنم و برای مسابقات آماده می شوم.وی  در مورد 
سطح قراردادهای لیگ گفت: از مسئوالن ذوب آهن 
تشکر می کنم. تیم در هفته گذشته، اول شد و تالش 
می کنیم در فینال هم بتواند مقام نخســت را کسب 
کند. امیدوارم کــه تیم های بیشــتری ورود کنند تا 
بحث مالی لیگ بهتر شــود و انگیزه  بیشتری برای 

وزنه برداران جوان  به وجود بیاید. 

کوچ »سهراب مرادی« به وزن المپیکی 102 کیلوگرم

عکس: خبر ورزشی
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مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

افزایش ایمنی سطح منطقه ۷ با احداث ایستگاه آتش نشانی
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: با توجه به تراکم ساخت و ساز در قسمت شمال منطقه هفت 
و نیاز به تامین ایمنی منطقه، معابر و ساختمان ها احداث ایستگاه آتش نشانی در جنوب میدان حج در 
دستور کار است.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: با توجه به وجود مجتمع ها و ساختمان های بلند مرتبه در 
میدان حج منطقه هفت احداث ایستگاه آتش نشانی سطح ایمنی منطقه را افزایش خواهد داد.وی با بیان 
اینکه هزینه این پروژه بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است، تصریح کرد: با توجه به تراکم ساخت 
و ساز در قسمت شمال منطقه هفت و نیاز به تامین ایمنی منطقه، معابر و ساختمان ها با هماهنگی های 
انجام شده با سازمان آتش نشانی ایستگاهی در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۵۰ متر مربع در جنوب میدان 
حج در حال احداث است. مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات فنی این ایستگاه 
خاطرنشان کرد: احداث آشیانه جهت استقرار ماشین ها و تجهیزات به مساحت ۴۲۰ مترمربع، زیرزمین 
به مساحت ۴۱۰ مترمربع، طبقه همکف با کاربری اداری به مساحت ۳۶۰ متر، اتاقک نگهبانی به مساحت 
۳۰ متر مربع و طبقه اول با کاربری اداری و استراحت پرسنل به مساحت ۳۸۰ متر مربع در دستور کار است.

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:

 شهرداری اصفهان »برگزیده« سیزدهمین جشنواره 
پژوهش و نوآوری شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: در سیزدهمین جشنواره پژوهش و 
نوآوری و هفتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شــهری و روستایی چهار طرح از شهرداری 
اصفهان حائز رتبه  برتر شد.ســعید ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به تعدد آثار ارسالی اصفهان در محورهای 
مختلف جشنواره و کسب رتبه های برتر، شهرداری اصفهان عنوان »شهرداری برگزیده« را در سیزدهمین 
جشنواره پژوهش و نوآوری و هفتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی کسب 
کرد.وی افزود: این جشنواره در قالب های کتاب، پایان نامه، مقاله، طرح نوآورانه و طرح پژوهشی برگزار 
شد که در این رویداد ۲۰۲۹ اثر از شهرداری اصفهان در سایت جشنواره ثبت و پس از فرآیند داوری، چهار 
اثر به عنوان رتبه برتر، ۱۳ اثر به عنوان رتبه برگزیده و ۲۹ اثر شایســته تقدیر به عنوان آثار منتخب معرفی 
شدند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: در این جشنواره چهار طرح 
شهرداری اصفهان در معاونت های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، شهرسازی و معماری، خدمات 

شهری و سازمان پسماند حائز رتبه برتر شد.

برگزاری تور گردشگری »مرکز–پیرامون«
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص تور گردشگری 
»مرکز _ پیرامون« گفت: مقصد این تور فقط شــهر نجف آباد نیست بلکه شهرســتان های پیربکران و 
خمینی شهر نیز در برنامه لحاظ شده است و شهرداری های این شهرستان ها باید اعالم آمادگی و همکاری 
کنند تا بازدید صورت بگیرد، ضمن اینکه به زودی شهرهای دیگر نیز به این برنامه اضافه می شود.علیرضا 
مساح با اشاره به نیم روزه بودن این تور گردشگری ادامه داد: مخاطبان تور گردشگری »مرکز _ پیرامون« 
شهروندان هســتند و با توجه به سند گردشــگری اصفهان در افق ۱۴۰۴ و نظرسنجی های انجام شده از 
همشهریان اصفهانی الزم اســت این نکته را مطرح کرد که خانواده نیاز به تفریح و گردش دارد و اگر این 
موضوع مورد توجه قرار نگیرد مشــکالت دیگری ایجاد می کند.مساح با اشــاره به اینکه هزینه های تور 
گردشگری »مرکز _ پیرامون« مقرون به صرفه و ارزان است، گفت: برای برگزاری این تور، پروتکل های 
بهداشتی و مسائل ایمنی رعایت می شــوند و اهداف فرهنگی لحاظ شده است.رییس اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: در شهرستان ها باید اشتغال زایی کرد تا 
مهاجرت کمتر شده و جاذبه های گردشگری معرفی شوند. تور گردشگری »مرکز _ پیرامون« نیز با توجه به 

چنین اهدافی طراحی شده است و تک بعدی نیست و تا نیمه اول اسفندماه ادامه دارد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
راهکارهای شورای ششم برای هوشمندسازی اصفهان 
اظهار داشت: شهر هوشــمند و شهرداری هوشمند دو 
مقوله مجزاســت؛ زمانی که صحبت از شهر هوشمند 
می کنیم، گام مهم آن مدیریت واحد شــهری است. 
چنانچه مدیریت واحد شــهری وجود نداشته باشد، 
هوشمندســازی نیز به معنای واقعی محقق نخواهد 
شد، البته تحقق مدیریت واحد شهری در حوزه اختیار 
نهادهای باالتر از جمله استانداری است که می تواند در 
این حوزه ورود کند و بر این اساس از استاندار اصفهان 

درخواســت کردیم ستادی تشکیل شــود و مباحث 
مرتبط با شهر هوشــمند به منظور اجرایی شدن مورد 
بررســی قرار گیــرد. ابوالفضل قربانی بــا بیان اینکه 
نکته حائز اهمیت این اســت که در هیــچ کجای دنیا 
نمی توان ادعا کرد شــهر هوشمند به طور کامل محقق 
شده است، اما اگر در حدود ۵۰ درصد نیز اقدام شود، 
موفقیت بســیار بزرگی حاصل شده اســت، افزود: 
در حال حاضر زیرســاخت های کالن شهر اصفهان در 
حوزه هوشمندســازی بسیار خوب اســت و از لحاظ 
سخت افزاری مشکل چندانی نداریم، اما با مشکالتی 
در زمینه نرم افزاری، دانش و فرهنگ رو به رو هستیم 
و معتقدم هوشمندسازی و هوشمند شدن باید در بین 
همگان چه کارکنان شهرداری و چه شهروندان اتفاق 
بیفتد تا به نتیجه برسد.نایب رییس شورای اسالمی 

شــهر اصفهان گفت: در حوزه شــهرداری هوشمند که 
متولی اصلی شــهر هوشــمند اســت، اقدامات باید 
به نحوی انجام شــود که امور شــهروندان در ارتباط با 
شهرداری و در هر زمینه ای بتواند به راحتی صورت گیرد 
و شهرداری ۲۴ ساعته ارائه خدمت کند. قربانی با اشاره 
به فواید هوشمندســازی سیستم های شهری گفت: 
نتیجه هوشمندسازی شهر کاهش هزینه ها، افزایش 
کیفیت، باال رفتن سرعت و ایجاد رضایتمندی بیشتر 
برای شهروندان است و بدین منظور باید سامانه هایی 
طراحی و اجرا کنیم که این ســامانه ها بتوانند ایفای 
خدمت کنند. هوشمندسازی در سطح گسترده مورد 
توجه بوده است؛ در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نیز پیش بینی 
یکپارچه شدن ســامانه ها انجام شــده، اما نیازمند 

بازنگری مجدد است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

 پیش بینی یکپارچه سازی  سامانه های هوشمند در  برنامه 1405

 ایده كاپ »چهارباغ آرامش و زندگی« 
چالش رقابتی برای ایده های شهروندی

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: از عموم شهروندان، کارشناسان 
و جامعه علمی کشور دعوت می کنیم تا ایده های خود برای تببین شخصیت چهارباغ دوست داشتنی 
اصفهان را از طریق ایده کاپ »چهار باغ زندگی« برای ما ارسال کنند.مجتبی شاه مرادی اظهار کرد: 
مدیریت جدید شهرداری اصفهان فعالیت خود را در مسیر تحقق شعار » اصفهان من، شهر زندگی« 
قرار داده اســت.وی افزود:  بر این اســاس با توجه به اینکه چهارباغ اصفهان یکی از خیابان های 
اصلی، مهم و خاطره ساز برای مردم نصف جهان است، در بســتر محقق ساختن این شعار به این 
خیابان تاریخی پرداخته ایم و از ایده های شهروندان در این راستا استقبال می کنیم. وی ادامه داد: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با همکاری مدیریت پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین، در ایده کاپ یازدهم  خود »چهارباغ زندگی« را مدنظر قرار داده است و بر این 
اساس از عموم شهروندان، کارشناسان و جامعه علمی دعوت می کنیم تا ایده های خود برای تبدیل 

چهارباغ به چهارباغ آرامش و زندگی را برای ما ارسال کنند.
وی خاطرنشــان کرد: شــهروندان می توانند طرح ها و ایده هــای مطلوب  و جدیــد مدنظر خود 
برای رســیدن به چهارباغ مطلوب و دوســت داشــتنی نصف جهان، از ابعاد مختلــف فرهنگی ، 
 اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را از طریق  میز خدمات غیرحضوری شــهرداری اصفهان به آدرس

 https://my.isfahan.ir  بخش ایده کاپ چهارباغ زندگی ثبت کنند. گفتنی است؛ مهلت  ارسال 
طرح و ایده برای ایده کاپ »چهارباغ زندگی« که با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان و مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری برگزار می شود، تا 

۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ است.

تشریح جزئیات جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان؛

جشنواره بین المللی نقاشی با »پوپک« می آید
جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان امســال برای اولین بار در سطح بین المللی برگزار می شود که 
رده سنی ۴ تا ۱۸سال می توانند نقاشی های خود را با موضوع »شهر من؛ شهر زندگی« به دبیرخانه 
جشنواره ارســال کنند. مدیر اجرایی برگزاری جشنواره بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان در 
این زمینه گفت: این جشنواره طی دو سال گذشته در ســطح ملی برگزار شد و امسال نیز در سطح 
بین المللی با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر و تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می شود.

 زهرا کاظمی افزود: جشــنواره بین المللی نقاشــی کودکان ونوجوانان دو ســال گذشته با عنوان 
»کمانک« برگزار شد که سال گذشته با ارسال ۷۰۰ اثر به دبیرخانه و داوری ۳۰۰ اثر، آثار راه یافته به 

مرحله نهایی در کتابی منتشر شد.
وی با اشــاره به اینکه آثار در گروه های ۴تا۶ســال، ۷تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ ســال مورد داوری قرار 
می گیرد، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره دســتیابی به نگاه کودکان به شهر است تا از 
دریچه نگاه کودکان بتوانیم هویت شهری را مورد بررسی قرار دهیم.کاظمی با تاکید بر تقویت حس 
تعلق و هویت شهری از دوران کودکی، بیان کرد: نقاشی بهترین ابزار برای بیان احساسات کودکان 

است و از این طریق می توان اهمیت شهر را در کودکان و نوجوانان نهادینه کرد.
وی با بیان اینکه کودکان کشورهای همسایه و شهرهای خواهرخوانده در این دوره از جشنواره نقاشی 
کودکان و نوجوان شــرکت خواهند کرد، ادامه داد: این جشنواره در نیمه دوم دی ماه اعالم می شود 
و از اول بهمن ماه، کودکان و نوجوانان می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند که جزئیات آن از 
طریق سایت جشنواره اطالع رسانی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه »پوپک«، نماد امسال جشنواره 
بین المللی کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: »پوپک« نام دیگر هدهد یا شانه به سر است و در 
ادبیات، داستان ها و تاریخ جهان به ویژه در ایران جایگاه ویژه ای دارد و کودکان با همذات پنداری با 

این پرنده می توانند احساس تعلق به خانه و کاشانه خود را در نقاشی  بروز دهند.

با مسئولان

خبرخوان

شهردار اصفهان:

آسیب های اجتماعی منطقه 
مرفه نشین اصفهان رسیدگی 

می شود

خبر روز

شــهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلســات 
هفتگی خــود در مناطق شــهرداری با حضور در 
منطقه ۶ از نزدیک در جریان مشکالت، ویژگی ها 
و چالش هــای این منطقــه قــرار گرفت.علی 
قاسم زاده در این جلسه با اشــاره به ویژگی ها و 
چالش های منطقه شش شهرداری اظهار کرد: 
منطقه ۶ در جنوب شهر اصفهان به دلیل مجاورت 
با رودخانه زاینده رود، بوستان های شهری و وجود 
مراکز فرهنگی-مذهبی همچون گلستان شهدا 
با ترافیک سنگینی روبه رو است.وی افزود: در 
این راســتا باید تمهیدات الزم برای برون رفت از 
مشــکالت ترافیکی این منطقه اندیشیده شود.
شهردار اصفهان به برخی آسیب های اجتماعی 
این منطقه اشــاره و تصریح کرد: منطقه شش 
شهرداری به عنوان یک منطقه مرفه شناخته شده 
اســت، اما در دل این منطقه لکه های محرومی 
وجود دارد که باید بازآفرینی و اصالح شــود تا به 
نتایج خوبی برسیم.قاســم زاده اظهار امیدواری 
کرد: با تدابیر اندیشیده شده برای نوسازی بافت 
فرســوده بتوانیم در ادامه راه، ایــن منطقه را به 
شرایط ایده آل برسانیم. حمیدرضا فرهنگ، مدیر 
منطقه ۶ شهرداری اصفهان نیز در این جلسه اظهار 
کرد: حریم این منطقه پنج هزار و ۴۵۲ هکتار و 
محدوده قانونی آن یک هزار و ۲۵۵ هکتار است؛ 
همچنین مساحت منطقه ۶ شهرداری اصفهان 
شش هزار و ۷۰۷ هکتار و جمعیت آن ۱۱۲ هزار و 
۴۱۶ نفر اســت که ۱۶ درصد آن کودک و نوجوان، 
۷۵ درصد جوان و میانسال و ۹ درصد آن سالمند 
هســتند.وی با بیان اینکه ایــن منطقه ۶ درصد 
از جمعیت شهر اصفهان را تشــکیل داده است، 
تصریح کرد: ۷۶ درصد از شــاغالن این منطقه را 
مردان تشکیل داده اند و نرخ با سوادی منطقه ۶ 
رتبه یک را در بین دیگر مناطق به خود اختصاص 
داده است. هزار جریب، همت آباد، آبشار، کوی 
امام، فیض، سعادت آباد، مسجد مصلی، باغ نگار 
و آئینه خانه، تخت فوالد، شهید کشوری، محدوده 
سپاه پاسداران و هوانیروز، ردان، دنارت، محدوده 
راه آهن و سیتی سنتر و فیزادان از محله های این 

منطقه به شمار می رود.

 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه متوازن تمام محله های این کالن شهر به ویژه مناطق محروم در دستور کار 
این شورا قرار گرفته است.حجت االسالم و المسلمین منوچهر مهروی پورافزود: این کالن شهر ۲۲۰ محله و ۱۵ منطقه دارد و تشکیل کمیسیون مناطق کم برخوردار برای 
توجه هرچه بیشتر به چنین مناطقی است. وی با بیان اینکه توسعه متوازن باید به صورت مسئله محور مورد توجه قرار گیرد ، تصریح کرد:  بر همین اساس دستگاه های 
اجرایی باید در کنار افزایش هم افزایی به به وظایف خود عمل کنند. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در این 
کمیسیون بر تعامالت ملی و بین المللی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری تاکید شده است، زیرا اصفهان را همه دنیا می شناسند و به نصف جهان معروف 
است بنابراین توسعه گردشگری بیش از گذشته اهمیت دارد. مهروی پور با اشاره به حمایت هدفمند از تشکل های مردمی، نخبگان و کارآفرینان اظهارداشت: ساماندهی 
گروه های آسیب پذیر مانند کودکان کار، کارتن خواب ها و متکدیان با کمک نیروهای انقالبی، جهادی و سمن ها میسر می شود. وی با تاکید بر اهمیت مقوله های فرهنگی 

اضافه کرد: شورای فعلی به غیر از طرح ها و اقدامات عمرانی و خدماتی به مباحث فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز توجه ویژه خواهد داشت. 

توسعه متوازن محله های اصفهان جزو اولویت های شورای شهر است

مسجد حکیم )جورجیر( 
اصفهان

مسجد حکیم یا مسجد جورجیر  با قدمتی که 
به دوره صفوی بازمی گردد، از جاهای دیدنی 
اصفهان اســت و در انتهای بازار رنگرزان جای 
دارد. این مسجد در دوره شاه عباس دوم و به 
دست پزشک او بنا شد. کتیبه های سردرها و 
ایوان های داخل مسجد به سال های ۱۰۶۷ تا 
۱۰۷۳ هجری قمری برمی گردد و محمدرضا 
امامی، خوش نویس معــروف عصر صفویه، 
آن ها را نوشته اســت. این مسجد دارای چند 

ورودی اصلی است.

وز عکس ر

توریسم درمانی یا همان گردشگری ســالمت، شاخه ای مهم و جدید از 
صنعت گردشگری است؛ به اعتقاد کارشناسان توسعه همه جانبه صنعت 
پردرآمد و اشتغال زای گردشگری ســالمت نیازمند برنامه ریزی علمی 
و تامین زیرساخت ها در بخش های ذی ربط است. صنعت گردشگری 
ســالمت در اصفهان در حالی به جایگاه واقعی و مطلوب خود در سطح 
ملی نرسیده که همواره درگیر نبود زیرساخت های مناسب است.عالوه 
بر ظرفیت های تاریخی و طبیعی، این استان و به صورت مشخص شهر 
اصفهان به دلیل وجود مراکز درمانی متعدد در زمینه قلب، چشم پزشکی، 
باروری و ناباروری، دیالیز، ارتوپدی از قابلیت توسعه صنعت گردشگری 
پزشکی برخوردار است، در این راســتا فعاالن بخش خصوصی صنعت 
گردشــگری برنامه ریزی خوبی در نظر گرفته بودند که با شیوع ویروس 
کرونا تداخل پیدا کرد و در واقع می تــوان گفت که کرونا زخمی عمیق بر 
گردشگری نوپای سالمت وارد کرد.در این راستا مدیریت شهری اصفهان 
نیز با توجه به تاثیر گردشگری سالمت در توســعه پایدار شهری بر این 

موضوع تاکید ویژه ای دارد.

حمایت از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سالمت
فرزانه کالهدوزان، عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شهر اصفهان در 
این باره با بیان اینکه گردشگر سالمت در بخش های فرهنگی، اقتصادی 
و سالمت تاثیرگذار اســت، می گوید: گردشگری سالمت با برنامه ریزی 
صحیح می تواند بازگشت سرمایه ها و روایتی جدید از اصفهان را به همراه 

داشته باشد. وی تصریح می کند: گردشگری سالمت در واقع سفر افراد 
به کشــورهای دیگر به منظور دریافت خدمات سالمت است که اغلب با 

گذراندن اوقات فراغت همراه می شود.
 عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه امروزه 
استان اصفهان دارای یکی از معتبرترین مراکز پزشکی در سطح کشور و 
حتی منطقه خاورمیانه است، می افزاید: با توجه به وجود مراکز درمانی 
شاخص استان اصفهان شــامل بیمارستان ســوانح و سوختگی امام 
موســی کاظم )ع(، مرکز تخصصی قلب چمران، مرکز آموزشی درمانی 
کودکان حضرت امام حســین )ع(، کلینیک های بــاروری و ناباروری، 
دیالیز، ارتوپدی و سایر مراکز درمان تخصصی، شرایط مطلوبی در اصفهان 
وجود دارد که می تواند بیماران داخلی و خارجی زیادی را برای درمان به 
این جهانشهر بکشاند. وی ادامه می دهد: وجود متخصصان مجرب به 
همراه زیرساخت های خوب در زمینه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی 
شهر اصفهان، ظرفیت ویژه ای در حوزه گردشگری سالمت داخلی و بین 
المللی، ایجاد کرده است. کالهدوزان با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه 
گذاری در حوزه گردشگری ســالمت، ادامه می دهد: در سال های اخیر 
متاسفانه بسیاری از ظرفیت های گردشگری اصفهان بال استفاده مانده 
بود، اما در صدد هستیم همزمان با توســعه گردشگری فرهنگی، سایر 
گونه های گردشگری از جمله گردشگری سالمت نیز در اصفهان گسترش 
یابد. وی تصریح می کند: در کشور با ضعف مدیریت در حوزه گردشگری 
سالمت روبه رو هستیم و باید در این زمینه، بین دستگاه های متولی هم 

افزایی اتفاق افتاده و نیز داده های به روز تهیه و مورد پایش مستمر قرار 
گیرد همچنین ابعاد آن در مقایسه با کشورهای رقیب بررسی شود. عضو 
هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار می کند: در حال حاضر 
افراد زیادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیمارستان های مجهز 
اصفهان درمان می شوند، اما این فرآیند بیشتر حالت سنتی دارد در حالی 
که باید فرآیند سنتی جذب گردشگر ســالمت را کنار گذاشته و به دنبال 
توسعه گردشگری سالمت باشیم. وی با بیان اینکه با مهار کرونا، اصفهان 
می تواند به عنوان یکی از قطب های مهم گردشــگری سالمت در کشور 
مطرح شود، اظهار امیدواری کرد: با تسریع روند واکسیناسیون و کنترل 
پاندمی کرونا بتوانیم گردشگران خارجی را برای درمان به این جهان شهر 
دعوت کنیم. کالهدوزان تاکید می کند: با توجه به مشــکالت زیســت 
محیطی که گریبانگیر شهر اصفهان شده، باید از هرگونه توسعه صنعتی 
شهر جلوگیری کرده و رونق و پیشرفت اصفهان را با توسعه وجوه مختلف 

گردشگری و توسعه صنایع پاک دنبال کرد.

مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری سالمت نداریم
احســان خیام  باشــی، یک دکترای برنامه ریزی شــهری در این باره ، 
می گوید: با نگاهی به تاریخ زندگی بشر می بینیم که گردشگری سالمت 
قدمت زیادی دارد و در زمان یونان و روم باستان مورد توجه بوده و سپس 
به کشورهای دیگر سرایت کرده است؛ در آن دوران گردشگری سالمت به 
معنای فراغت روحی و درمان گرفتن از طبیعت و چشمه های آبگرم بوده 
که برای درمان و تجدید قوای روحی و آرامش افراد اســتفاده می شده 
اســت.وی تصریح می کند: در کشــور ما گردشگری ســالمت در حوزه 
درمان سنتی سابقه طوالنی دارد که از شواهد مشهود و قابل استناد آن، 
طبابت های »بوعلی سینا« دانشمند ایرانی است که در منابع خود مناطق 
درمانی و گردشــگری سالمت را به ســه بخش از جمله آسایشگاه های 
معنوی، چشمه های درمانی و آب های گرم تقسیم کرده و در کتاب های 
خود به خواص درمانی آنها پرداخته است.این دکترای برنامه ریزی شهری 
می افزاید: در طول تاریــخ، پس از آب گرم و آب هــای معدنی، موضوع 
وسعت گرفته و به اســتفاده از همه عناصر طبیعی برای تحقق سالمت 
رسیده است.وی با بیان اینکه یکی از موارد با توجه به افزایش آلودگی هوا، 
گردشگری هوای سالم است، اظهار می کند: مسافرت بیماران به منظور 
دریافت انواع خدمات درمانی، جدیدترین نوع گردشگری سالمت است. 
خیام باشی با اشاره به جایگاه و اهمیت گردشگری سالمت، می گوید: در 
حال حاضر گردشگری سالمت، صنعت ســوم جهان است به طوری که 
صنعت توریسم درمانی باالتر از صنایع نفت و طال قرار گرفته و بخش عمده 
درآمد کشورهایی همچون اسپانیا از این حوزه است. وی با تاکید بر اینکه 
صنعت توریسم درمانی بسیار کم هزینه و پردرآمد است، می افزاید: حتی 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی از محل این گردشگری از ظرفیت های 
موجود و رسانه ای و تبلیغاتی خود به خوبی استفاده کرده و هر ساله بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر درآمد ارزی از این صنعت دارند که جا دارد کشور ما نیز 

در این حوزه بیشتر ورود پیدا کند.

تاکید مدیریت شهری بر توسعه گردشگری سالمت؛

فرصت طالیی برای اصفهان پساکرونا

یمنا
س: ا

عک
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در بعضی نقاط اروپا خانه های گرد عجیبی وجود دارند که شبیه 
به هیچ کدام از بنا هایی که تا به حال دیده اید، نیستند. اتفاقا 
داستان جالبی پشت ساخته شدن آن ها وجود دارد، در واقع 
آن ها هم مثل خیلی دیگر از اختراعات بشر به وجود آمده اند 
تا یکی از مشــکالت جامعه آن زمان را حل کنند. البته اینکه 
این مشکل چه بود و نقش این بنا ها در حل آن ها چه بود را در 
ادامه خواهیم گفت. در واقع این خانه ها برای مرده ها ساخته 
می شدند و دلیل ساخته شدن آن ها هم داستان جالبی دارد. 
بیشتر اطالعاتی که ما درباره آناتومی و ساختمان بدن انسان 
داریم از تشریح و کالبدشــکافی بدن مرده ها به دست آمده 
است. این کار از گذشــته های دور متداول بوده و یونانی ها، 
رومی ها و همینطور پزشکان باستانی هند از زمان های باستان 
بدن مرده ها را تشریح می کردند. اما این کار در اروپا، در قرن 
18 و 1۹ رواج پیدا کرد و دلیل رواج ناگهانی آن هم این بود که 
در این ســال ها عمل های جراحی اهمیت زیادی پیدا کرده 
بود و پزشکان برای درمان بیماری ها زیاد از جراحی استفاده 

می کردند.

تشریح بدن مرده ها
پزشــکان برای انجام این جراحی ها باید بدن انســان را با 

جزییات بیشتری می شناختند و این کار جز با تشریح بدن 
مرده ها ممکن نبود. قبل از قانون سال 1832، تنها جنازه هایی 
که می شد از آن ها برای تشریح استفاده کرد، جنازه آن هایی 
بودند که به مرگ و اعدام محکوم می شــدند و دادگاه اجازه 
می داد که تشریح شوند. در آن ســال ها اعدام خیلی شایع 
بود. مردم به خاطر جرائم جزئی به اعدام و یا گیوتین محکوم 
می شدند؛ اما مشکل پزشکان از وقتی شروع شد که با آغاز 
قرن 1۹ تعداد کسانی که به اعدام محکوم می شدند به شدت 
پایین آمد و این باعث شد که پزشــکان با کمبود جنازه برای 
مطالعه ســاختمان بدن انسان روبه رو شــوند.اینجا بود که 

مشکلی به اسم مرده دزدی شایع شد. 
عــده ای که به آن هــا مــرده دزد می گفتند به ســراغ قبر ها 
 می رفتند و مرده ها را به دانشگاه های پزشکی می فروختند.
  در آن ســال ها دزدیدن مرده هــا تبدیل به یک کار پرســود

  شــده بود؛ با اینکه این کار برای پزشــکان خــوب بود، اما 
 باعث رنجــش جامعه شــد. به طوری که دوســتان و اقوام 
مرده ها بار ها به قبر سر می زدند تا از دزدیدن آن ها جلوگیری 
کنند. کار به جایی رســید کــه در حیاط بعضی از کلیســا ها 
برج های مراقبت درست شد. یک نفر مامور می شد که تا صبح 
نگهبانی دهد و از مرده ها مراقبت کنــد. بعضی از خانواده ها 

مجبور شدند که از تابوت های آهنی استفاده کنند یا مرده ها را 
در قاب های آهنی قرار دهند تا خیال شان از بابت محافظت 

از آن ها راحت شود.

راز  نگهداری مرده ها در خانه مرگ
البته مرده دزدی آن قدر شــایع بود که مــردم مجبور بودند 
دست به اختراعات دیگری هم بزنند که یکی از آن ها ساختن 
خانه ای مخصوص مرده ها بــود. مرده ها در این خانه به طور 
موقت نگهداری می شدند تا شــروع به متالشی شدن کنند 
و دیگر به درد تشریح پزشــکی نخورند. بعد از آن در قبر های 
همیشگی شان دفن می شدند. یکی از این خانه ها در روستای 
»اودنی گرین« در منطقه »آبردین شــایر« شــمال شرقی 
اسکاتلند قرار دارد که در سال 1832 ساخته شده است. این 
خانه که به صورت گرد و مدور با بلوک های گرانیتی ساخته شده 
، هیچ پنجره ای ندارد. یک سقف مخروطی دارد که روی آن با 
تخته های کوچک سنگ پوشیده شده است. این خانه دو درب 
دارد؛ یک درب محکم از جنس چوب بلوط در جلوی آن قرار 
گرفته و درب دیگر که در داخل خانه است از آهن درست شده 
است. در داخل این خانه یک میز چرخان وجود دارد که خیلی 

آرام می چرخید و تابوت مرده ها بر روی آن قرار می گرفت. 

آشپزی
 »کوکوی پنیری« 
محبوب کودکان

مواد الزم:  فیله مرغ      250 گرم،  سیب زمینی 3 عدد کوچک،  فلفل دلمه 
ای   یک عدد،  پیاز     2 عدد،  سیر  2 حبه،  تخم مرغ    2 عدد،  زردچوبه و نمک و 
فلفل   به مقدار الزم،  آرد سوخاری   به مقدار الزم،  پنیر پیتزای رنده شده    200 گرم

طرز تهیه:  برای تهیه کوکوی پنیری باید فیله مرغ را با یک پیاز و یک حبه سیر و آب درون 
قابلمه بریزید و اجازه دهید تا آب پز شود و مزه بگیرد. در قابلمه دیگری هم سیب زمینی ها را 
به صورت مجزا آب پز کنید. سیب زمینی های پخته شده را با گوشت کوب له یا با رنده ریز رنده 
کنید و فیله مرغ را ریش ریش و به سیب زمینی ها اضافه کنید و فلفل دلمه ای خرد شده را هم 
به آن بیفزایید و خوب به هم بزنید. در این مرحله پیاز را رنده کنید و آب آن را بگیرید و سیر را هم 
رنده یا له کنید و به دیگر مواد بیفزایید.  سپس تخم مرغ ،نمک ،زردچوبه و فلفل را اضافه کنید و 
مواد را به خوبی به هم بزنید. مقداری از مواد به اندازه یک نارنگی بردارید و کف دست باز کنید 

و کمی پنیر پیتزا وسط آن بگذارید و از اطراف جمع  کنید مانند چانه نانوایی و کمی از یک 
طرف فشار دهید تا راحت تر سرخ شود. در این مرحله کوکوهای آماده شده را در آرد 
سوخاری بغلتانید. در تابه روغن بریزید و روی اجاق قرار دهید و صبر کنید تا روغن 

داغ شود. کوکوها را در روغن قرار دهید تا سرخ شوند. بعد از سرخ شدن 
کوکو ها را روی کاغذ روغنی قرار دهید  تا روغن اضافه آن گرفته شده 

سپس با مواد دلخواه تزیین کنید تا آماده سرو شود.

خانه هایی که برای مرده ها ساخته می شدند

جوایز »گرمی« تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد »حامد کمیلی« داور یک جشنواره تئاتری شد
همانگونه که انتظار می رفت جوایز »گرمی« به دلیل نگرانی ها بابت شیوع 
بیشتر بیماری کرونا تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد.این تعویق در 
حالی رخ می دهد که پیش از این قرار بود جوایز »گرمی« امسال 
در تاریخ 31 ژانویه با حضور کامل تماشاگران و در مکان سنتی اش 
در لس آنجلس برگزار شود .منابع نزدیک به این رویداد، گفته اند 
احتماال مراسم اهدای جوایز »گرمی« به یکی از ماه های آوریل یا می  امسال 
موکول شود.

فرهاد آئیش بازیگر سینما و تئاتر، حمیدرضا نعیمی نویسنده و 
کارگردان تئاتر   و  حامد کمیلی بازیگر سینما و تئاتر، 13 نمایش 
حاضر در بخش مسابقه چهارمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش را 
ارزیابی و داوری می کنند.چهارمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش 
با دبیری عباس نجاری و قائم مقام عبدالرضا شیبانی در چهار بخش 
و در دو فضای کافه  و ساحل 18 لغایت 20 دی ماه 1400 در جزیره  کیش 
برگزار می شود.

بانک قرض الحســنه مهر ایران و شرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان قرارداد 
همکاری امضــا کردنــد.در مراســم انعقاد قــرارداد همــکاری بین بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و پاالیشــگاه نفت اصفهان، ناصر سیف الهی عضو 
هیئت  مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران ضمن اظهار تشکر از ارتباطات 
خوب شرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان با بانک قرض الحسنه مهر ایران، از 
آمادگی کامل این بانک برای ارائه خدمات به همه کارکنان آن مجموعه خبر 
داد. سلیمان توکلی، قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز، 
همکاری منسجم و مداوم شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: سابقه مناسب و خوش نامی این بانک در مجموعه پاالیشگاه 

موجب افتخار و خرسندی است. 
توکلی در سخنان خود بر ارائه خدمت از سوی بانک همراه با رضایت مشتری 
تاکید کرد. وی همچنین از تالش شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان برای ایجاد 
رضایت کارکنان و فراهم آوردن شــرایط رفاهی پرســنل خود و همکاری با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران تشــکر کرد.در این مراسم همچنین محسن 
قدیری، مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهــان ضمن قدردانی و تشــکر از 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به علت رضایت حداکثری کارکنان شرکت، 

درخواست کرد تا خدمات بانک به همه پرسنل اعم از رسمی و غیررسمی ارائه 
شود.صرامی، معاون مالی و بازرگانی و عضو هیئت  مدیره شرکت پاالیشگاه 
نفت اصفهان نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های چندین ساله این بانک، 
گفت: ان شاءا... بانک قرض الحســنه مهر ایران به نخستین بانک و بانک 

عامل در پاالیشگاه نفت اصفهان تبدیل خواهد شد.
جوادی، دیگر عضو هیئت  مدیره پاالیشــگاه نیز از با برکت بودن تســهیالت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران سخن گفت و به خاطر حسن خلق و عملکرد 
مطلوب کارکنان این بانک در همه شعب قدردانی کرد.همچنین زنگنه، مدیر 
توسعه سرمایه انسانی پاالیشــگاه نفت اصفهان نیز از عملکرد مثبت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از آغاز فعالیت در این مجموعه ابراز خرسندی کرد و 
از تالش های پاالیشگاه نفت اصفهان برای سوق دادن پیمانکاران به سمت 
بانک خبر داد.وی گفت: در دوره مدیریت جدید بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، ضمن تقویت مسیر قبلی، ارائه خدمات مالی و پولی با کارکنان صنعت 
و انرژی، برنامه های متنوع رفاهی و خدماتی و ســهل الوصول برای پرسنل 
صنعت و کارگران در نظر گرفته شــده اســت و گام های بلندی در این زمینه 

برداشته می شود.

نماینده مردم اصفهــان در مجلس خبرگان رهبری گفــت: کارخانه فوالد مبارکه 
درصدد است در آینده ای نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر برساند. آیت ا...

سید ابوالحســن مهدوی طی بازدید از تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه 
استحصال پساب شــهری شــرکت فوالد مبارکه گفت: این کارخانه در راستای 
بهینه سازی مصرف آب اقدامات متعددی انجام داده و درصدد است که در آینده 
ای نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر برساند.وی ادامه داد: قطعات و تجهیزات 
تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد 
مبارکه توســط متخصصان داخل کشور تولید شــده است .محمدیاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در حاشیه این بازدید با بیان این که تا 4 سال 

آینده، مصرف آب خام شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش می یابد، گفت: ارتقای 
سطح کارایی تصفیه خانه های پساب جهت بهبود تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد 
مبارکه منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت شــده، به گونه ای که منجر به 
کاهش 50 درصدی برداشت از آب خام شده است.به گفته نماینده خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی ،کارخانه فوالد مبارکه طی یک قرارداد با شرکت آبفا، 
پساب ۹ شهر را برای تصفیه و استفاده در فرآیند تولید خریداری کرده و برای این 
کار در جهت اســتفاده بهینه از آب، حدود هزار میلیارد هزینه صرف شده است.با 
توجه به موقعیت اقلیم خشک کشور، صنایع دیگر می توانند با الگوبرداری از شرکت 

فوالد مبارکه و سرمایه گذاری های الزم، برداشت آب خام را به حداقل برسانند.

دســتگاه قدیمی و پرکاربــرد فــرز روســی در کارگاه تراشــکاری مدیریت 
آگلومراسیون شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بازســازی و راه اندازی شد. 
فرشــید کنعانی، معاون تجهیزات مکانیکی مدیریت آگلومراســیون شرکت 
ذوب آهن اصفهان، اظهار داشت: تامین اکثر قطعات مورد نیاز کارگاه تراشکاری 
عالوه بر عدم دسترسی آســان به آن ها با قیمت های گزاف و مشکالت تامین 
به موقع نیز مواجه اســت که امیدواریم با تکیه بر توان و همت کارکنان تالشگر 
شرکت با بومی سازی و ســاخت داخلی آن برای گذر از تنگناهای فعلی معبر 
جدیدی را  بگشــاییم. مهدی گالبی، مهندس مکانیک کارگاه های تراشکاری، 
نوسازی و باالبرهای مدیریت آگلومراسیون شــرکت، گفت: این دستگاه فرز 
روسی که به دلیل تحریم های ظالمانه و نبود قطعات یدکی و مشکالت مربوط 

به تامین ملزومات مورد نیاز از سالیان گذشته از مدار خارج و بال استفاده شده 
بود، بازسازی و راه اندازی آن در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: از آن جایی که این دستگاه یکی از مهم ترین و پرکارترین تجهیزات مورد نیاز 
این کارگاه است با بررسی و هم اندیشی کارشناسان مربوطه، قطعات مورد نیاز 
شناسایی و با استفاده از امکانات داخلی کارگاه و به روش شبیه سازی، قطعات 
و یدکی آن ها ساخته شد. قطعات ساخته شده پس از نصب به روی دستگاه 
و انجام تست های اولیه خوشبختانه کارایی بسیار خوب و نتایج قابل قبولی را 
داشته است. شایان ذکر اســت که در این پروژه کارکنان آگلومراسیون به ویژه 
تالشگران کارگاه تراشکاری و همکاران مدیریت مهندسی نت مکانیک در کارگاه 

48 حضوری فعال داشتند.

نشست هم اندیشی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با رسانه های 
شهرستان های مبارکه و لنجان برگزار شد.در این نشست، هادی نباتی نژاد، 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ضمن تســلیت به مناسبت ایام 
ســوگواری حضرت فاطمه زهرا )ســالم ا... علیها( اظهار کرد: در راستای 
تداوم سلسله جلسات منظم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اصحاب 
محترم رسانه، فرصت دیگری فراهم شــد تا با اصحاب رسانه شهرستان 

مبارکه دیداری صورت گیرد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد روابط 
عمومی این شرکت با فعاالن رسانه ای سراسر کشور خاطرنشان کرد: حجم 
گسترده ای از ارتباطات رسانه ای میان روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

و رسانه های کشور شکل گرفته است.

فوالد مبارکه، گرداننده چرخ اقتصادی کشور است
وی با بیان اینکه سعی ما همواره در راستای برقراری ارتباط موثر و دائمی 
با رسانه ها بوده است، اما متاسفانه به دلیل محدودیت های دوران شیوع 
ویروس کرونا، دیدارهای حضوری با رســانه ها کاهــش پیدا کرد، اذعان 
داشت: حمایت رســانه ها از فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت ملی، امری 
بسیار ضروری و مهم اســت؛ چراکه این صنعت در همه عرصه ها خوش 

درخشیده و به نوعی گرداننده چرخ اقتصادی کشور محسوب می شود.
نباتی نژاد با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه فوالد مبارکه در کشور ادامه داد: 
حمایت از مجموعه های رسانه ای، فرهنگی و تبلیغاتی در دستور کار روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که 
با رشد فزاینده رسانه ها در کشــور، برقراری ارتباط مستمر و مداوم با همه 

رسانه ها در یک بازه زمانی محدود امکان پذیر نیست.

باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت
وی با بیان اینکــه باید به فوالد مبارکــه نگاه ملی داشــت، تصریح کرد: 
اطالع رسانی درخصوص مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت؛ چراکه این شــرکت حمایت های خود را در ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، بهداشــتی و ورزشــی از شهرســتان مبارکه دریغ 
نکرده و انتظار ما از رســانه های این شهرســتان بازتــاب و انعکاس این 
فعالیت هاست. مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش 
ویژه رسانه ها در بازتاب سرآمدی فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف آب 
در میان فوالدسازان جهان گفت: اطالع رسانی صحیحی از میزان مصرف 
آب فوالد مبارکه صورت نگرفتــه که انتظار می رود رســانه ها در انعکاس 
اقدامات موثر این شرکت در خصوص صرفه جویی در مصرف آب اهتمام 

بیشتری داشته باشند.

ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق امید به جامعه
 بنا بر این گزارش، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشســت 
هم اندیشی با رسانه های شهرستان لنجان و رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی این شهرستان با بیان اینکه فوالد مبارکه یک افتخار ملی است و 
نقش رسانه ها در روایت توانمندی ها و دستاوردهای این صنعت ضروری 

به نظر می رسد، اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک کشور، 
نیازی به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشــتری نــدارد، اما همواره از 
رسانه ها خواسته و می خواهد که با روایت توانمندی ها و دستاوردهایش، 

احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.

تعامل با رسانه ها براساس شیوه نامه ارزیابی رسانه ها
وی با بیان اینکه انتظارات رســانه ها از شــرکت فوالد مبارکه باید منطقی 
باشد، افزود: افزایش و گسترش رسانه ها در کشــور باعث شده که فوالد 
مبارکه برای تعامل با آن ها براســاس معیارهای ارزیابی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عمل کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در همین راستا روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه از مردادماه 1400 شیوه نامه ای برای ارزیابی 
رســانه ها و تعامل با آن ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار سلیقه ای در برابر 
رسانه ها اجتناب شود و اگر در این مسیر اشــکاالتی وجود دارد، رسانه ها 

هستند که باید درصدد ارتقای امتیاز کیفی خود باشند.

سهم بسزای صنایع در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور
وی با اشاره به بازدید اصحاب رسانه از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه در 
راستای آشنایی با سازگاری این صنعت با محیط زیست گفت: رویکردهای 
فوالد مبارکه در تامین آب و تصفیه پســاب در خاورمیانه و جهان کم نظیر 
است؛ بهینه ســازی مصرف آب در فرآیندهای تولید، جمع آوری و انتقال 
پساب شهری، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی شرکت عالوه بر کاهش 
وابســتگی فوالد مبارکه به آب خام، به ارتقای ســطح بهداشــت و حفظ 
محیط زیست منطقه منجر شده و رســانه ها می توانند پس از بازدیدی که 

داشته اند، اقدامات مهم زیست محیطی فوالد مبارکه را انعکاس دهند.
نباتی نژاد با بیان اینکه وظیفه رسانه ها، آگاهی رسانی منصفانه به جامعه 
است، با تاکید بر ضرورت تولید محتوای رسانه ای به ویژه در حوزه صنعت 
و صنایع فوالدی خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر هجمه هایی بر صنایع 
کشور وارد شــده و این در حالی اســت که صنایع با وجود نیاز به انرژی و 

مصرف آن، سهم بسزایی در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور دارند.

فرهنگ ســازی برای مصــرف بهینه انــرژی در بخش خانگــی یکی از 
رسالت های خطیر رسانه هاست

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه انرژی در 
بخش خانگی اذعان داشت: ترویج این فرهنگ یکی از رسالت های خطیر 
رسانه هاست؛ چراکه مصرف بیش ازاندازه انرژی در بخش خانگی موجب 
اتالف منابع کشور خواهد شد، اما در بخش صنعت، موجب اعتالی اقتصاد 
کشور می شــود. مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
شرکت فوالد مبارکه از بدو تاســیس تاکنون در مسیر صنعت سبز حرکت 
کرده است، تصریح کرد: احداث تصفیه خانه صنعتی، ارتقای تصفیه خانه 
اســتحصال پســاب شــهرهای اطراف ازجمله اقدامات زیست محیطی 
شرکت فوالد مبارکه در آینده نزدیک است، اقداماتی که میان فوالدسازان 

جهان سرآمد بوده و رسانه ها باید در انعکاس آن یاری رسانند.

توسعه همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان

اقدامات فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تاکید کرد:راه اندازی فرز روسی آگلومراسیون ذوب آهن
ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مباركه برای تزریق امید به جامعه
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