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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

وقتی سالمت مردم هم »خط قرمز« نیست و ضد و نقیض گویی ها نگران مان  می کند؛

بازی مازوت سوزی در اصفهان!

دور برگشت لیگ برتر فوتسال؛

رقابت تنگاتنگ اصفهان 
و تبریز برای صدرنشینی

افزایش 1۷۶ درصدی 
درآمد گمرک استان 

اصفهان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد:

آسترازنکا تا هفته آینده 
وارد کشور می شود

سهم 2۵ درصدی 
 اصفهان از صادرات

 ایران به عمان

فاجعه در کمین 
مناره های شهر

مناره چهل دختران هیچ حد و حریمی ندارد 
و وضعیت بخش پایینــی آن بیانگر برخورد 
ماشین ها با بدنه بناســت. عالوه بر نگرانی 
برای انحراف ایجاد شــده در این مناره، کنار 
آن فضای سبزی است که هم آبیاری و هم 

توپ بازی بچه ها در آن، بسیار آسیب زاست.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

 »کوه نخودی«
 صفه دوم می شود

شــهرداری منطقه چهار، تاکنون یک فاز از طرح 
کوه نخــودی را اجرایی کرده و پیاده روســازی و 
آســفالت جاده های منتهی به دامنه کوه نخودی 

را انجام داده است.

 هر هفته یک دورهمی 
با طعم کتاب؛

 قرار سه شنبه ها
  به یاد شهید

 احمد کاظمی
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فوالد مبارکه؛ پیشرو در زمینه 
تولید و مسئولیت اجتماعی

توسعه پایدار با مشارکت مردم 
در اداره شهر

 چتر حمایتی بر سر  محرومین 
 برخورداری 200 هزار نفر از افراد مناطق حاشیه نشین استان اصفهان از بیمه سالمت؛
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شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 433 مورخ 1400/10/8 شورای اسالمی شهر در نظر دارد سه مکان ) عرصه دو محل و قسمتی 
از سقف ساختمان( جهت نصب دکل و آنتن و تجهیزات سیســتم BTS را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید.  لذا از 

متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/28 

به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

مزایده عمومی

حسین اسماعیلی احمدی- شهردار زرین شهر م الف:1254730

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 111 مورخ 98/3/5 شورای اسالمی شهر در نظر دارد پالک C03 با کاربری باربری واقع 
در شهرک حمل و نقل زرین شهر به مساحت تقریبی 4999/93 متر مربع را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، لذا از متقاضیان 

دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/28 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید مزایده عمومی

حسین اسماعیلی احمدی- شهردار زرین شهر م الف:1254712

نوبت دوم

نوبت دوم

جناب آاقی محمد جواد رباتی 
انتصــاب جنابعالی هب عنوان مــدری روابط عمومی فــوالد مبارهک اصفهــان  را تبریک رعض می  کنیــم. امیدواریم حضور شــما   رداین 
ر با کوهل بار گرانی از تجرهب ؛ نوید بخش نشاط و تحرک شیب از شیپ آن مدرییت محترم  مسئولیت هب عنوان خادمی صدیق و والیتمدا

ر جان آفرین مسئلت داریم.  باشد. دوام توفیقات و مزید زعت و سالمت جنابعالی را از جهاندا
روزانهم زاینده رود 

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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»نتانیاهو« و خانواده اش تهدید به قتل شدند
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و ریییس حزب لیکود مدعی شد که پیام های تهدیدآمیزی 
مبنی بر قتل دریافت کرده است.به نقل از سایت ارم نیوز، شبکه هفت رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیســیون و رییس حزب لیکود در پی دریافت پیام های تهدیدآمیزی 
مبنی بر قتل خود و اعضای خانواده اش به پلیس این رژیم، شکایت نامه رسمی ارائه داده است.این 
شبکه عبری زبان همچنین اعالم کرد، متن پیام های تهدیدآمیز که خانواده نتانیاهو دریافت کرده، 
این اســت، »مرگ یائیر و ساره،) پسر و همسر نتانیاهو( نزدیک اســت.«این نخستین پیام های 
تهدیدآمیز از زمان لغو حفاظت شخصی از اعضای خانواده نتانیاهو است و پیش تر کمیته وزارتی امور 
شاباک درخواست بنیامین نتانیاهو برای تمدید حفاظت شخصی از خانواده اش توسط سرویس 
امنیتی این رژیم را رد کرد. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اخیرا خواهان تمدید حفاظت ویژه 

برای خانواده اش از سوی سرویس امنیتی این رژیم شد.
 

تمرینات نظامی عربستان سعودی با مصر و اردن
وزارت دفاع عربستان سعودی از اجرای تمرینات نظامی مشترک با نیروهای مصری و اردنی خبر 
داد.طبق اعالم وزارت دفاع عربستان، تمرین »الشط اآلمن- ۵« ناوگان شرقی در الجبیل با مشارکت 
یگان های دریایی سعودی و اردنی آغاز شد. خبرگزاری عربستان سعودی )واس( به نقل از سرتیپ 
»علی بن سعید الشهری« فرمانده نیروهای شرکت کننده در این تمرین گزارش داد که هدف از این 
تمرین باال بردن سطح آمادگی و توان رزمی یگان های شرکت کننده در آن است. وی افزود که هدف 
دیگر این تمرینات نیز تقویت همکاری نظامی عربستان و اردن به ویژه در زمینه تبادل تجریبات در 

زمینه رزمی است.
 

اهداف واقعی سفر »محمود عباس« به مصر
یک روزنامه لبنانی نوشت، رییس تشکیالت خودگردان در سفر به مصر، به منظور نجات تشکیالت 
از فروپاشی، دست به دامان رییس جمهور این کشور خواهد شد.»محمود عباس« رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطین به مصر رفت.»دیاب اللوح« سفیر فلسطین در مصر در این خصوص گفت، این 
سفر در پاسخ به »عبدالفتاح السیســی« رییس جمهور مصر به منظور شرکت در افتتاح چهارمین 
دوره انجمن جوانان جهان انجام شده اســت. روزنامه »االخبار« در گزارشی در همین باره نوشت، 
هدف عباس از این سفر آن است که السیسی را در جریان نتایج دیدار خود با »بنی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی قرار دهد. عباس حدود دو هفته پیش در منزل شخصی گانتز با وی دیدار کرد و 

بر اساس گزارش ها، محور این دیدار موضوعات امنیتی و اقتصادی بوده است.
 

معاون وزیر خارجه روسیه: 

ادعای استفاده از زور علیه اوکراین نادرست است
معاون وزیر خارجه روسیه گفت، در تالش برای توافق با آمریکا بر روی ضمانت های امنیتی، روسیه 

به دنبال آزمودن توانایی واشنگتن در اتخاذ تصمیمات مسئوالنه در یک برهه دشوار است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه گفت: ما رویکرد 
متفاوتی داریم. اول از همه، مایلیم با ایاالت متحده به توافق برسیم و بررسی کنیم که آنها تا چه حد 
قادر به اتخاذ تصمیمات مسئوالنه در لحظه دشــوار و تا حدی نگران کننده، از نقطه نظر امنیت اروپا 
هستند. معاون وزیر خارجه روســیه همچنین ادامه داد: از آنجاکه واشنگتن از احساسات روسیه 
هراسی کشورهای عضو ناتو نگران است، از بحث در مورد تضمین های امنیتی با روسیه در فرمت های 
دوجانبه ناراحت است. آنها متوجه شدند که برگزاری گفت وگویی دو جانبه با ما ناراحت کننده است 

چون از احساسات روسیه هراسانه در میان کشورهای عضو ناتو نگران هستند.

فارن پالیسی گزارش داد:

عملگرایی بی رحمانه ؛ استراتژی »بایدن« در خاورمیانه!

استیون کوک در فارن پالیسی نوشــت: جو بایدن به یک استراتژی برای 
خاورمیانه نیاز دارد. حداقل این چیزی است که تعدادی از تحلیلگران در 
نشریات مختلف از جمله مطلب حاضر در مورد آن بحث کرده اند. این اتهام 
که یک دولت»راهبردی برای فــالن موضوع ندارد« اغلب منعکس کننده 
تفاوت های ایدئولوژیک نویسنده با مقامات کاخ سفید در آن زمان است نه 
فقدان واقعی یک استراتژی. این انتقاد در واقع بیان این مطلب است که 
دولت، سیاست مورد عالقه من را دنبال نمی کند.به گزارش »انتخاب«؛ در 
ادامه این مطلب آمده است: به نظر من، بایدن برای خاورمیانه استراتژی 
دارد. یعنی او و مشــاورانش مشــکالت منطقه ای، تالقــی آنها با منافع 
واشنگتن، منابع در دسترس آمریکا و هزینه های دنبال کردن انواع سیاست 
ها را بررسی کرده اند. نتیجه این تالش ها، یک استراتژی است که می تواند 
به عنوان »عمل گرایی بی رحمانه« توصیف شود. جای تعجب نیست که 
چرا فعاالن حقوق بشر و ستیزه جویان از اوضاع گالیه دارند.عمل گرایی بی 
رحمانه شاید در سیاست های دولت بایدن در سوریه و یمن واضح تر باشد. 
بر اساس اظهارات رییس جمهور در دوران نامزدی اش برای ریاست کاخ 
سفید، می توان انتظار داشت که او نقش فعال تری در سوریه داشته باشد. 
اینطور نبود که بایدن و هریس در سال 2020 طرحی مفصل برای مقابله با 
جنگ داخلی سوریه ارائه کنند، اما زمانی که بایدن به عنوان نامزد ریاست 

جمهوری در مورد این موضوع صحبت کرد، رویکرد قوی ای در این زمینه 
به نمایش گذاشــت. بایدن، دونالد ترامپ را به دلیل درک نکردن محیط 
ژئوپلیتیک مورد حمله قرار داد و گفت که قصد ترامپ برای خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه به نفع اسد و ایران است و همچنین اسراییلی ها را برای 
امنیت خود به روس ها وابســته می کند. البته، به ندرت پیش می آید که 
لفاظی های دوران انتخابات یک فرد با سیاست های عملی اش پس از 
پیروزی در انتخابات همســو بماند.به جای رویکرد جنگ طلبانه در قبال 
سوریه که بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی از خود نشان داد، او ظاهرا به این 
نتیجه رسیده است که تنش زدایی به بهترین وجه در خدمت مجموعه ای 
از اهداف ژئواستراتژیک واشنگتن است که هم مربوط به درگیری سوریه و 
هم به صورت گسترده تر با جنگ داخلی در ارتباط است. این رویکرد، مبتنی 
بر اذعان ضمنی این موضوع است که رییس جمهور بشار اسد پیروز شده و 
هیچ کس نمی تواند در مورد آن کاری انجام دهد. تیم بایدن ظاهرا بر این باور 
است که با کنار آمدن با این واقعیت، ایاالت متحده شانس بیشتری برای 
ارائه کمک بیشتر به مردم سوریه که به آن نیاز دارند، کمک به لبنانی های 
فقیر، تغییر روابط با روســیه که اکنون باید بیش از هر موضوع دیگری به 
مسئله اوکراین بپردازد و جدا کردن سوری ها از ایران دارد.به منظور رسیدن 
به این اهداف، زمانی که ملک عبدا...، پادشاه اردن با رییس جمهور سوریه 

تماس گرفت یا وزیر خارجه امارات با او در دمشق در اوایل نوامبر دیدار کرد، 
دولت بایدن انتقاد شدیدی به این موضوع نکرد یا اصال انتقادی نکرد. به نظر 
می رسد طرح رهبر اردن برای احیای حاکمیت و وحدت سوریه با دیدگاه 
کلی بایدن همسویی دارد، اگرچه کاخ ســفید طرح پادشاه اردن را رسما 
تایید نکرده است.بنا به گزارش ها، دیپلمات های آمریکایی در تالش برای 
استفاده از خط لوله گاز عربی برای ارسال گاز مصر به لبنان از طریق اردن و 
سپس سوریه شرکت داشتند. آنان تالش کردند به لبنانی هایی که با مشکل 
برق به صورت متناوب مواجه بودند، امداد رسانی کنند.این موضوع باعث 
شده است که اعضای کنگره از هر دو حزب که به دنبال پاسخگویی اسد در 
قبال جنایات جنگی هستند، بسیار متعجب شوند که چرا دولت بایدن در 
حالی که کشــورهای عربی از جمله مصر، الجزایر، بحرین، عمان، لبنان و 
تونس به عالوه امارات متحده عربی و اردن به بازســازی سوریه مشغول 
هستند، بیکار نشسته است.نیازی نیست با آنچه دولت در سوریه انجام 
می دهد موافق باشید تا تایید کنید که یک استراتژی اساسی در این زمینه 
وجود دارد. عمل گرایی بی رحمانه بایدن در سوریه در جست وجوی راه هایی 
برای افزایش جریان کمک ها، تامین منافع آمریکا در مبارزه با تروریسم، 
مقابله با اشاعه تسلیحات هسته ای، حصول اطمینان از امنیت اسراییل و 

البته حقوق بشر است. 

ســفیر ایــران در مســکو با اشــاره به ســفر آتی 
حجت االسالم والمسلمین ســیدابراهیم رییسی، 
رییس جمهوری ایران  به روســیه گفت: این سفر 
می تواند نقطه عطفی در روابط نوین بین روسیه و 

جمهوری اسالمی ایران باشد.
کاظم جاللی با بیان اینکه ســفر رییس جمهور به 
روســیه که طی روزهــای آتی انجام خواهد شــد 
از ابعــاد مختلف دارای اهمیت اســت و در همین 
چارچوب  شاهد برخی از  حساســیت ها و  گاهی 
حتی بغض  نســبت به این سفر هســتیم، گفت: 
ایران کشوری اســت که در طول ۴۳ سال گذشته 
پس از پیروزی انقالب اســالمی همــواره بر روی 
اســتقالل خود تاکید کرده و در برابر هژمونی غرب 
که سمبل آن آمریکاســت، ایستادگی کرده و برای 

این ایســتادگی هزینه های زیادی پرداخته است 
و از همان روزهای اول شــعار نه شرقی و نه غربی 
را مطرح کرده اســت ، بعد از فروپاشــی شرق نیز 
موقعی که غرب به دنبال جشن گرفتن این موضوع 
و پیشبرد یکجانبه گرایی خود بود، مخالفت خود را 

با یکجانبه گرایی غرب  اعالم کرد.
وی با اشاره به سیاســت جمهوری اسالمی ایران 
در راســتای مقابله و نفی یکجانبه گرایی گفت: در 
راســتای مقابله با این یکجانبه گرایی است که ما 
می بینیــم آمریکایی ها مجبور شــده اند از منطقه 
خاورمیانه عقب نشــینی کنند و این عقب نشــینی 
موفقیــت بزرگی برای ایران و کســانی اســت که 
یکجانبه گرایــی را برنمی تابنــد. جاللی  همچنین 
در بخش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره 

به جدی شــدن رویارویی غرب و روسیه به دالیل 
مختلف گفــت: روســیه تصمیم گرفتــه که غرب 
را از کشــورهایی که پیــش از این عضــو اتحادیه 
جماهیر شوروی بودند و اکنون همسایه این کشور 
هســتند، دور نگه دارد و اجازه ندهد کــه آنها وارد 
حیات خلوتش شــوند.همچنین در حوزه اوکراین 
و پیشــروی ناتو در این منطقه شاهد درگیری ها و 

اختالفاتی بین روسیه و غرب هستیم.

 واکنش سفیر ایران در مسکو به اظهارنظرها
 در مورد روابط با روسیه

 جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، با انتشــار بیانیه ای به اعالمیه ایران مبنی بر تحریم ۵2 شــهروند آمریکایی پاسخ داد. مشــاور امنیت ملی
  کاخ سفید در ادامه هشدار  داد: »اشــتباه نکنید!ایاالت متحده آمریکا از شــهروندانش محافظت و دفاع خواهد کرد.« به گفته ســالیوان، این شامل کارکنان

  فعلی و پیشــین دولت آمریکا می شــود.بنابرادعای وی، این اقــدام ایران همزمــان با تداوم حملــه گروه های نیابتــی اش به ســربازان آمریکایی حاضر 
 در خاورمیانه و تهدیــد مقامات ایران مبنــی بر انجام عملیات تروریســتی در داخل خاک آمریکا و ســایر نقاط جهان است.مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید 
 در ادامه ضمن اشــاره به اختالفات داخلی بر ســر سیاســت ها و نیز سیاســت در قبال ایران تاکید کرد: »مــا در اراده و عزم خود علیه تهدیــدات و تحریکات
  متحد هســتیم.« ســالیوان در بخش دیگری از بیانیه می گوید ایاالت متحده با متحدان و شــرکایش همکاری خواهد کرد تا حمالت انجام شده توسط ایران
  را بــاز دارد.وی در پایــان بیانیه مدعی شــد: »چنانچــه ایران بــه هرکــدام از شــهروندان مان، از جمله ۵2 نفر ذکرشــده ، حملــه کند با عواقب شــدیدی

 روبه رو خواهد شد.«

خبر روزادعای مشاور امنیت ملی آمریکا علیه ایران

وز عکس ر

فرزندان شهید 
کاظمی در مراسم 
سالگرد حاج احمد

حضور فرزندان شــهید احمد 
کاظمی در مراســم ســالگرد 
شهادت ســردار شــهید حاج 
احمــد کاظمــی در ســتاد 
فرماندهی نیروی زمینی سپاه

 »هاشمی« در صدا و سیما ممنوع التصویر 
و ممنوع الصداست

محمد هاشمی، رییس دفتر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری در گفت وگویی 
گفت: »صداوسیما که آقای هاشــمی را ممنوع الصدا و ممنوع التصویر کرده و هیچ چیز در مورد 
ایشان نمی گوید.  مثال وقتی هفته دفاع مقدس است با این که آقای هاشمی فرمانده جنگ بوده 
اما یک کلمه راجع به او چیزی نمی گویند. گاهی ایشان را تحریف می کنند. همچنین در دهه فجر 
با این که آقای هاشمی از استوانه های انقالب بود یک کلمه از ایشان گفته نمی شود. این تحریف ها 
در مورد همه مناسبت ها وجود دارد و در مراسم رحلت ایشان نیز همچنین. صداوسیما و رسانه های 
وابسته به جریان اصول گرا نسبت به آقای هاشمی یا سکوت می کنند یا ایشان را تحریف می کنند. 

شاید ممنوعیتی دارند که نمی دانم از کجاست.«
 

دفاع روزنامه کیهان از روسیه و چین در مذاکرات هسته ای
انتقادات برخی اصالح طلبان به شــیوه مذاکرات هســته ای در دولت رییسی، واکنش روزنامه 
کیهان را در پی داشت.در قسمتی از یادداشت روزنامه کیهان آمده است: مدعیان اصالحات طی 
سال های گذشته نه تنها به اروپا اعتماد کردند بلکه به آمریکا هم خوش بین بودند. همین اعتماد 
و خوش بینی غیرمعقوالنه 8 سال مدیریت کشور را معطل برجام کرد. آنها حاال می گویند چین و 
روسیه هم مثل اروپا غیرقابل اعتماد هستند و دلیل شان حمایت این دو کشور از ایران در مذاکرات 
وین است. نکته اصلی این است که طرفی که زیر برجام زد آمریکا بود و طرف هایی هم که حامی 

و هوادار آمریکا بودند کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه بودند.
 

کارشناس سیاسی: 

مذاکره مستقیم با آمریکا فقط هزینه دارد
یک کارشناس سیاســی گفت: مذاکره مســتقیم با آمریکا در حال حاضر جز اینکه هزینه ای بر 
کشــور تحمیل کند، نتیجه ای ندارد و منفعتی برای ما به همراه نخواهد آورد.ناصر ایمانی در رابطه 
با ادعای مطرح شده از ســوی برخی اصالح طلبان مبنی بر اینکه برجام بدون مذاکره مستقیم با 
آمریکا نتیجه نخواهد داد و واسطه گری اروپایی ها بی فایده است، گفت: همانطور که رهبر انقالب 
پیش از این اعالم کرده بودند ایران برای مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام مشکلی نداشت؛ اما 
امروز آمریکا در برجام حضور ندارد.ایمانی ادامه داد: طی سال هایی که محمدجواد ظریف، وزیر 
سابق امور خارجه مذاکرات را انجام می داد در موارد متعددی تجربه مذاکره مستقیم، بی واسطه 
و از نزدیک با آمریکا را داشته ایم. یعنی دو کشور در چارچوب برجام با هم مذاکراتی داشته اند؛ اما 

نتیجه آن شد که همه ما شاهد آن بودیم.
 

 ارزیابی معاون سخنگوی طالبان
 از گفت وگو با  مقامات ایران

معاون ســخنگوی طالبان ، مذاکــرات هیئت طالبــان با مقامــات ایرانی در تهران را ســازنده 
خواند.»احمدا... وثیق « روز دوشــنبه به رســانه ها در افغانســتان گفت که در این سفر ، روابط 
دوجانبه، تجارت، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفت .وثیق با اشاره به اهمیت 
جغرافیایی افغانســتان گفت که ایران می تواند از افغانســتان برای صــادرات کاالهای خود به 

کشورهای آسیای میانه استفاده کند.
هیئت طالبان روز شنبه با ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه به تهران سفر 
کرد و در این سفر با وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان 

دیدار و گفت و گو کرد.

کافه سیاست

 دیدار »احمد مسعود« 
و وزیر خارجه طالبان در 
ایران ؛ تکذیب یا تایید؟!

جبهه پنجشیر ادعای دیدار احمد مسعود، با 
امیر خان متقی، وزیــر خارجه دولت موقت 

طالبان در ایران را تکذیب کرد.
صبغت ا... احمدی، سخنگوی جبهه پنجشیر 
در پیامــی در توئیتر نوشــت: قرار نیســت 
مذاکره ای میــان احمد مســعود و رهبری 
طالبان در ایــران انجام شــود.پیش از این 
برخی از رســانه ها گزارش داده بودند که قرار 
است احمد مسعود و اســماعیل خان، والی 
پیشین هرات با امیرخان متقی، سرپرست 
 وزارت خارجه طالبان در  ایــران دیدار کنند.

به گفته وزارت امور خارجه طالبان، امیر خان 
متقی برای گفت وگو درباره مسائل سیاسی 
و اقتصادی، به دعوت وزارت خارجه ایران به 

تهران رفته است.
 ایــن در حالــی اســت کــه »امیرخــان

 متقــی« سرپرســت وزارت امــور خارجه 
 طالبان ســفر خود به تهران را مثبت ارزیابی 

کرده است.
وی گفته: »دیدارهای مثبتی با طرف ایرانی 
در زمینــه تجارت، نفت، ترانزیت، سیاســی 
و امنیتی داشــتیم. هدف ما برقراری روابط 
خوب با منطقه و به ویژه با کشورهای همسایه 
اســت.«به رغــم تکذیب ســخنگوی جبهه 
پنجشــیر، ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه در پاســخ به ســوالی درمورد 
صحت و ســقم دیدار اسماعیل خان و احمد 
مســعود با امیرخان متقی در ایــران گفت: 
ایران، میزبان گروه های مختلف افغانستانی 
اســت و در این ســفر هم ایران میزبان این 
گفت وگوهــا بــوده و گفت وگوهــای خوبی 
 بین این رهبــران انجام شــده و امیدواریم

 نتیجــه آن آینده درخشــانی بــرای مردم 
افغانســتان باشــد.وی درباره سرنوشــت 
 مــردم پنجشــیر در گفت وگوهــای انجام 
 شــده با مقامــات طالبــان نیز بیــان کرد:

 نگاه ایران بــه وضعیت مردم افغانســتان 
 نگاه کامال شمول گراســت و فارغ از منطقه

 و قومیت بوده است.

 
جای تعجب نیست که چرا فعاالن حقوق بشر و 
ستیزه جویان از اوضاع گالیه دارند.عمل گرایی بی 
رحمانه شاید در سیاست های دولت بایدن در سوریه 

و یمن واضح تر باشد

بین الملل

عکس: تسنیم
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

سهم 2۵ درصدی اصفهان از صادرات ایران به عمان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از مجموع صادرات محصوالت ایرانی به عمان 
نزدیک به ۲۵ درصد سهم استان اصفهان و این دلیل محکم و موثری برای میزبانی اصفهان از اجالس 
مشترک ایران و عمان است.امیررضا نقش این مطلب را در کارگروه توسعه صادرات استان که به صورت 
تخصصی در مورد صادرات به کشور عمان برگزار شد، بیان کرد.بر اســاس آخرین اطالعات، اجالس 
مشترک ایران و عمان قرار است به میزبانی کشورمان برگزار شود؛ اما شهر میزبان اجالس هنوز مشخص 
نیست.بر اساس آمار گمرک ایران، صادرات کاال از ایران به عمان طی چهار ماهه نخست امسال به ۶۶۵ 
هزار تن به ارزش ۱7۶ میلیون و 700 هزار دالر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد از لحاظ 
وزن و ۴۹ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است.سال گذشته در وبینار تخصصی بررسی راهکارهای 
تجارت با عمان اعالم شد: عمان بهترین مسیر برای صادرات مجدد کاالهای تولیدی اصفهان به دیگر 
مقاصد صادراتی است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سیاست ما تحقق و 
حمایت از برگزاری اجالس همکاری های ایران و عمان در استان اصفهان است و برای پیگیری استفاده 
از ظرفیت حداکثری حضور بخش خصوصی اصفهان در قالب هیئت اقتصادی کشورمان آماده هستیم.

 
رییس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود خبر داد:

بهره برداری از طرح های اجرایی حوضه زاینده رود
رییس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود گفت: مدیریت یکپارچه سازی حوضه زاینده رود در برنامه های 
کوتاه مدت ودراز مدت در کارگروه احیای زاینده رود به تصویب رســیده است.هوشنگ مالیی  اظهار 
کرد:این کارگروه به ریاست معاون رییس جمهور در جلســات مختلف نقشه راه احیای زاینده رود را 
تصویب کرده که در بهار امسال در شورای عالی آب نیز تصویب شد.مالیی با بیان اینکه اقدامات انجام 
شده باید مبتنی بر نقشه راه باشد، گفت: طرح های اجرایی در استان های اصفهان، یزد و چهار محال 
و بختیاری با محوریت این حوضه در حال انجام است. مالیی گفت: مطالعات شفاف حوضه در یک 
دهه با حضور شرکت آلمانی و مدیران آب منطقه ای اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
انجام شده است.وی، شفاف ســازی حکمرانی آب، توزیع عدالت، رعایت حقوق مصرف کنندگان و 
سهم حقابه داران و سهم آب بر، تامین آب شرب و آب صنایع استان ها را از موضوعات حوضه زاینده 
رود بیان کرد و گفت: مهم ترین بخش احیای زاینده رود است به این معنی که با ایجاد شرایطی زاینده 
رود به صورت ملموس احیا شود.رییس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و حوضه های جنوب غربی 
کشور با بیان اینکه مطالعات جامع تخصیص آب در بخش های شرب و کشاورزی و صنعت باید احصا 
شود ، گفت:با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید تعادلی بین بخش های آشامیدنی و صنعت و شرایط 
منابع و مصارف برقرار شود.مالیی  ادامه داد: برای کمک به معیشت کشاورزان هم با حضور استانداران 

استان های حوضه زاینده رود، وزارت کشاورزی و نیرو طرح هایی در سطح ملی تصویب شده است.
 

پایان حیات 1۵ درصد از قنوات استان اصفهان
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال های اخیر با حفر چاه های عمیق 
و افزایش خشکسالی، بسیاری از قنوات قدیمی در اســتان از بین رفته است.مجید امینی  اظهار کرد: 
در کل کشور ۴7 هزار رشــته قنات وجود دارد که ۱0 درصد آن در اســتان اصفهان است و پنج هزار و ۸۴ 
هکتار از مزارع و باغ های استان را آبیاری می کند. حدود ۱۵ درصد از قنوات استان در پی کاهش بارش 
ها، خشک شده و وضع کاریز ها به عنوان میراثی کهن و شــاهرگی حیاتی هر روز بحرانی تر می شود.به 
گفته وی، اکنون 70 درصد از قنوات استان نیازمند مرمت، بازسازی و الیروبی هستند که بازسازی هر 
کیلومتر از این شبکه۶۵0 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.بیشترین تعداد قنات در استان اصفهان با ۵۵۴ 
رشته در شهرستان کاشان و بیشترین طول شبکه کاریز با ۳۶۹ کیلومتر در شهرستان اردستان  قرار دارد.  
۴7۳ رشته قنات در اردستان وجود دارد که امسال حدود ۱۲0 رشته قنات بازسازی و مرمت شده است.

وقتی سالمت مردم هم »خط قرمز« نیست و ضد و نقیض گویی ها نگران مان می کند؛

بازی مازوت سوزی در اصفهان!

باز هم تایید و تکذیب! ایــن بار موضوع  پریا پارسا
جان و ســالمت مردم درمیان است اما 
گویا برای مدیران و مســئوالنی که عادت به ضد و نقیض گویی دارند، 

حتی جان مردم هم »خط قرمز« محسوب نمی شود!
روز یکشــنبه بــود کــه ســخنگوی پاالیشــگاه اصفهان بــا تکذیب 
شــایعه اســتفاده از ســوخت مــازوت در ایــن صنعــت گفــت: 
اگرچــه با کمبــود گاز مواجه هســتیم، اما بــا محدود کــردن برخی 
 عملیات هــای خــود، در مصــرف ســوخت گاز صرفــه جویــی 

می کنیم.
محمدصادق حاجیان، تکذیب استفاده از سوخت مازوت در پاالیشگاه 
اصفهان را در واکنش به سخنان رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد و گفت: »متاسفانه رییس شورای شهر اصفهان اطالعی از 
این موضوع ندارد و در حال حاضر به دنبال نامه نگاری با شورای شهر 
هســتیم تا پیش از هر گونه صحبتی، با اطالع و به روز نســبت به آن 

اطالع رسانی کنند.«
حاجیان تاکید کرد پاالیشگاه اصفهان در حال حاضر از سوخت مازوت 

استفاده نمی کند و از سوخت گاز اســتفاده می کند و اگر حتی ذره ای 
سوخت مازوت استفاده شود، محیط زیســت به شدت با پاالیشگاه 

اصفهان برخورد می کند.
با وجود ادعای حاجیان، محمدنورصالحی رییس شورای شهر اصفهان 
روز یکشنبه در جلسه علنی این شورا گفته بود که به رغم همه اعتراضات 
به دستور برخی مسئوالن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان 
به صورت محدود آغاز شده که این یک تصمیم اشتباه است، اصفهان 
نباید با دیگر کالن شهرها مقایسه شود و نباید اقداماتی صورت گیرد که 

شرایط هوای اصفهان را از این بدتر کند.
هرچند تالش شــد تا ماجرای مازوت ســوزی در اصفهــان تکذیب 
شــود؛ اما در نهایت روز گذشــته »ایســنا« بــه نقل از معــاون امور 
عمرانــی اســتانداری اصفهان نوشــت: »هفته گذشــته ســه روز 
نیروگاه شــهید محمدمنتظری بــه دلیل محدودیت مصــرف گاز، از 
 سوخت مازوت اســتفاده کرد، اما بعد از آن اســتفاده از این سوخت

 قطع شد«.
تا هفته گذشــته مدیران مربوطه در کارگــروه آلودگی هوای اصفهان، 

اســتفاده از ســوخت مازوت در صنایع این شــهر را رد کرده بودند و 
تنها نســبت محدودیت اســتفاده از ســوخت گاز در صنایــع را اعالم 
می کردند، اما پس از آنکه در صحن علنی شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان از مازوت ســوزی برخــی صنایــع همچون پاالیشــگاه و 
نیروگاه ســخن گفته شــد، اگرچه همان روز و همان طور که اشــاره 
شد،ســخنگوی پاالیشــگاه اصفهــان اســتفاده از مــازوت در این 
صنعت را رد کرد، اما هنوز بســیاری بــر این باور بودند و هســتند که 
 با توجــه به شــدت آلودگی هوای اصفهــان برخی صنایع این شــهر 

مازوت سوزی می کنند.  
معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان اما آتش پاکــی را بر روی 
دســت همه ریخت و تمام گمانه زنی هــا در این بــاره را با صراحت 
تایید کرد و اعالم کرد که در اصفهان مازوت ســوزانده شــده اســت: 
»هفته گذشــته که چند روز هوای اصفهان ناپایدار و ســرد شده بود، 
مدیران اســتان تا باالترین سطح، همه مخالف اســتفاده از سوخت 
دوم مازوت در صنایع بودند. اما هفته گذشــته از طرف شورای عالی 
امنیت ملی تماســی با استاندار اســتان گرفته شــد و از سوی دیگر 
به دلیل دمای منفی هشــت درجه ســانتیگراد در شــمال کشــور و 
خاموشی شهرهای شمالی، درخواست اســتفاده از سوخت مازوت 
به جــای گاز در نیروگاه ها داده شــد تــا بتواند جبران کمبــود گاز در 
مناطق شمالی کشور شــود. اگرچه چند روز نسبت به این درخواست 
مقاومت می شد، اما هفته  پیش با این دســتور موافقت به عمل آمد 
و به تعداد محدود برخی شــعله های نیروگاه شــهید محمد منتظری 
به صورت ترکیب مــازوت و گاز به مدت ســه روز از ســوخت مازوت 
اســتفاده کردند، اما بعد از اینکه بیم آن رفت آلودگــی اصفهان باالتر 
 رود، به طور کامل اســتفاده از ســوخت مازوت در ایــن صنعت نیز

 قطع شد.«
البته زینلیان می گوید که پاالیشگاه اصفهان از سوخت مازوت استفاده 
نکرده و اگر چنین کاری صورت گرفته، به طور قطع غیرمجاز بوده است. 
این مقام مسئول در استانداری، استفاده از مازوت در پاالیشگاه را هم 
به طور قطعی رد یا تکذیب نمی کند و تنها می گوید اگر هم اســتفاده 

کرده، غیرمجاز بوده است!
زینلیــان همچنیــن گفته ممکن اســت دوبــاره مجوز اســتفاده از 
مــازوت در صنایع و نیروگاه هــای اصفهان داده شــود و این تصمیم 
در اختیار مدیریت اســتان نیســت. اگر برخی تصمیمات از ســوی 
 شــورای امنیت ملی گرفته شــود، احتمــال دارد دوبــاره از مازوت

 استفاده کنند.

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: گمرک استان 
اصفهان طی ۹ ماه امســال  ۶ هزار و ۴7۸ میلیارد 
ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱7۶ درصد افزایش نشان می دهد.
  رسول کوهستانی پزوه با بیان اینکه ارزش واردات 
کاال از گمرک استان در ۹ ماه امســال در مقایسه 
با مدت مشابه پارســال ۵۳ درصد افزایش یافت، 
گفت:در این مدت ۸7 هزار و ۳۳۱ تن کاال به ارزش 
۴۵۹ میلیون و ۲۶7 هزار دالر از طریق گمرک استان 
اصفهان ترخیص شــد که از لحاظ وزنی ۲۳ درصد 

و از حیث ارزش ۵۳ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: تشریفات 
واردات در این مدت از طریق گمرک استان ۴۵ هزار 
تن و ارزش ۲7۱ میلیــون و ۸0۸ هزار دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمــع فوالد مبارکــه ۳۶ هزار تن و 
بــه ارزش ۱7۴ میلیون و ۹۶۴ هــزار دالر و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن پنــج هزار تن و به ارزش ۱۲ 

میلیون و ۴۹۴ هزار دالر بوده است.
کوهســتانی پزوه با بیان اینکه ۳۶ شــرکت فعال 
مجاز اقتصادی )AEO( و ۳۵ باب انبار اختصاصی 
زیر کلید گمرک اســتان اصفهان وجود دارد، گفت: 
ماشــین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد 
اولیه مــورد نیاز واحد هــای تولیدی، بیشــترین 
کاال های وارداتی گمرک اســتان اصفهان را به خود 
اختصاص داده است.کوهستانی پزوه  افزود: در 
۹ ماهه امســال،  ۱۳۵ میلیون دالر ماشین آالت و 
دستگاه های برقی، ۱۱۸ میلیون دالر ماشین آالت 

مکانیکی، ۵۳ میلیون دالر چــدن و آهن و فوالد، 
۲۳ میلیون دالر مواد پالســتیکی و ۲0 میلیون دالر 
وسایل نقلیه )کامیون( و اجزا و قطعات خودرو از 
طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده است.

کوهستانی پزوه درخصوص مهم ترین کشور های 
صادر کننــده کاال به مقصد گمــرک اصفهان گفت: 
طی ایــن مدت چیــن ۱۴۳ میلیــون دالر، آلمان 
7۳ میلیون دالر، ترکیه ۵۶ میلیــون دالر، امارات 
متحده عربی ۳۹ میلیــون دالر و هند ۳۸ میلیون 
دالر مبــدأ  واردات کاال به مقصد گمرکات اســتان 

اصفهان بوده اند.
کوهســتانی پزوه  گفت: با ارائه بســته حمایت از 
تولید؛ پشتیبانی ومانع زدایی ها و با اطالع رسانی 
 )AEO( موثر آن و افزایش فعاالن مجاز اقتصادی
طی ۲ سال گذشته از ۴ شرکت )سال ۹۸( به ۳۶ 
شرکت توانســته ایم تســهیالت متنوعی به آن ها 

ارائه  دهیم.

مدیر کل گمرگ استان اصفهان خبر داد:

افزایش 1۷۶ درصدی درآمد گمرک استان اصفهان

رییس خانه صنعت و معدن ایران خبر داد:

راه اندازی شرکت توسعه و عمران اصفهان 

کافه اقتصاد

مدیران شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کردند که بهترین خدمات بانکی 
را از بانک قرض الحســنه مهر ایران گرفتیم و از رضایت کارکنان در این رابطه 
خرســندیم و معتقدیم هیچ مجموعه ای در ارائه خدمات بــه کارکنان قابل 
رقابت با بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، در جلســه ای که بین مدیران این بانک و شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان برگزار شــد، دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیئت مدیره 
بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن تشــکر از اعتماد شرکت فوالد مبارکه به 
مجموعه بانک قرض الحسنه مهر و نیت خیر شرکت در راستای ارتقای رفاه 
کارکنان، از آمادگی کامل بانک برای ارائه خدمات خبر داد و گفت: تسهیالت 
قرض الحســنه موجب ایجاد انگیزش بیشــتر در کارکنان خواهد شد.عضو 
هیئت  مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران از شرکت فوالد مبارکه خواست 

سطح مراودات با بانک و منابع شرکت نزد بانک را افزایش دهد.
نداشــتن نگرش سودمحور از ســوی بانک های قرض الحســنه سرلوحه 

عملیات بانکی است
محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از تنظیم منابع 
بانکی متناسب با کیفیت ارائه خدمات خبر داد و افزود: خدمات بانکی باید 
به فراخور نیاز کارکنان طراحی شــود. نداشتن نگرش ســودمحور از سوی 
بانک های قرض الحسنه را سرلوحه عملیات بانکی می دانیم و تقاضا داریم 

خدمات مورد نیاز به فوالد مبارکه ارائه شود.
همچنین اســتفاده از ظرفیت های بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای 
ایفای مســؤلیت های اجتماعی فوالد از دیگر صحبت های طیب نیا بود که با 

ایجاد کارگروه مشاغل خانگی، این موضوع پیگیری خواهد شد.
 بانک قرض الحســنه مهر ایــران در ارائه خدمات به کارکنان شــرکت ها 

بی رقیب است
حامد حسین ولی  بیک، معاون اقتصادی مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
نیز خاطرنشــان کرد: بهترین خدمات بانکی را از بانک قرض الحســنه مهر 
ایران گرفتیم و از رضایت کارکنان در این رابطه خرســندیم و معتقدیم هیچ 
مجموعه ای در ارائه خدمات به کارکنان قابل رقابت با بانک قرض الحســنه 

مهر ایران نیست.
وی افزود: ارزشمندی خدمات به سهولت دریافت آن و رضایتمندی کارکنان 

است و در این راستا ایجاد باجه بانکی می تواند راهگشا باشد.

رضایت فوالد مبارکه اصفهان از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران

رییس خانه صنعــت و معدن ایران از راه اندازی شــرکت توســعه و عمران 
شهرستان اصفهان با سهامداری شهروندان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توســعه و عمران شهرســتان اصفهان، عبدالوهاب ســهل آبادی در 
مراسمی که با حضور رؤسای انجمن های کارگری و کارفرمایی و صنعتگران 
استان اصفهان برگزار شــد، ضمن تسلیت شــهادت حضرت زهرا )س( با 
بیان اینکه هر ســاله هنگام تعیین دســتمزد کارگران اختالفات زیادی بین 
انجمن های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق وجود دارد، اظهار داشت: 
باید توجه داشت که نظریات هر دو قشــر در این میان قابل دفاع است؛ اما 
شرایط اقتصادی برخی از اهداف را تحت تاثیر قرار می دهد.وی با بیان اینکه در 
سال گذشته و با توجه به ناتوانی در افزایش مناسب حقوق و دستمزد به دنبال 
راهکاری برای ایجاد امنیت اقتصادی برای خانوارهــای کم درآمد اصفهان 
بودیم، ابراز داشت: در نهایت راه اندازی شــرکت توسعه و عمران شهرستان 
اصفهان که قانون آن در سال ۸۹ مصوب شده است را در دستور کار قرار دادیم.

هدف، افزایش درآمد خانوارهای اصفهانی است
رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هدف از راه اندازی شــرکت 
توسعه و عمران شهرســتان اصفهان، افزایش درآمد خانوارهای اصفهانی از 
طریق عضویت در این شرکت اســت، تصریح کرد: برای این امر رایزنی های 
الزم را با امام جمعه اصفهان، اســتاندار و دیگر مســئوالن انجام داده ایم که 
حمایت تمام قد خود را از این شرکت اعالم کرده اند.وی با بیان اینکه اداره کل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر این شــرکت تعاونی انتخاب شده 
است، افزود: باید پنج درصد از شهروندان اصفهان سهامدار این شرکت باشند 
و سرمایه اولیه مورد نیاز برای راه اندازی این شرکت ۱۱۴ میلیارد تومان برآورد 
شده است.سهل آبادی با بیان اینکه در اصفهان سال هاست که برای اجرای 
پروژه های بزرگ مجبور به اســتفاده از افراد خارج از استان و شهر هستیم، 
ادامه داد: با این اقدام می توان شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه و عمران 
شهر نیز باشیم.وی تصریح کرد: سال هاســت پروژه هایی مانند قطار سریع 
السیر اصفهان معطل مانده و از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که اصفهان 
حتی یک خط هوایی بومی ندارد و اینها همه نقاط ضعفی است که باید برطرف 
شــود.رییس خانه صنعت و معدن اصفهان با بیان اینکه از قشر پرستاران، 
کارگران و خبرنگاران برای ثبت نام در این شــرکت دعــوت کرده ایم، افزود: 
هدف ما این اســت که افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند ســهام دار این 

شرکت شوند و نمی خواهیم سرمایه سرمایه داران را افزایش دهیم.

نیاز به 11 هزار و 400 نفر سهامدار
همچنین رضا چینی، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اصفهان نیز 
در ادامه این مراسم با بیان اینکه برای سرمایه گذاری در این شرکت نیاز به ۱۱ 
هزار و ۴00 نفر سهامدار داریم، گفت: هر فرد باید حداقل ۱0 سهم را خریداری کند 
که ارزش هر سهم یک میلیون تومان برآورد شده است.وی با بیان اینکه هدف 
ما از تاسیس شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان، ایجاد درآمد مازاد 
برای اقشار مختلف جامعه است، ابراز داشت: باید توجه داشت این شرکت تنها 

شرکتی است که دولت و سازمان های وابسته طبق قانون مجاز به واگذاری های 
رانتی و جذاب است و این شرکت می تواند با ترک تشریفات مزایده پروژه های 
عمرانی را در دست گیرد.عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اصفهان 
با بیان اینکه کارفرمایان باید شــرایط الزم را به اندازه تــوان خود برای خرید 
سهام از سوی کارگران صنایع فراهم کنند، گفت: در این زمینه نیز رایزنی هایی 
را با یکی از بانک ها برای واگذاری تسهیالت انجام داده ایم.وی با بیان اینکه 
 تجربه دیگر شهرستان های استان نشــان می دهد که سوددهی این شرکت

 بســیار خوب بوده اســت، افزود: در برخی از شهرســتان های استان شاهد 
سوددهی ۱0 برابر سرمایه ها طی دو سال بوده ایم.چینی، زمان پذیره نویسی 
شرکت را دهه فجر امســال اعالم کرد و افزود: چنانچه افرادی در مرحله اول 
 موفق به خرید سهام نشــوند تا پایان ســال دوم، امکان خرید مجدد سهام

 را نخواهند داشت.

اقتصاد باید بر مبنای الگوهای معین توسعه باشد
کامران کالنی، مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این 
مراسم با بیان اینکه ما به عنوان دولتمردان رسالتی برای خدمتگزاری به افراد 
در جامعه داریم، اظهار داشت: اینکه ما نمی توانیم در زمینه ارتقای سطح کیفی 
خانواده ها از نظر اقتصادی تاثیرگذار باشیم جای بررسی دارد و این موضوع 
سال هاست که مغفول واقع شده است.وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی به 
معنای واقعی و نه اقتصاد دولتی که نتیجه ای جز رانت و فساد ندارد در همه 
کشورها مورد توجه بوده است، ابراز داشــت: اقتصاد باید بر مبنای الگوهای 
معین توسعه باشــد و این امر با تجمیع ســرمایه های اندک مردمی امکان 
پذیر اســت.مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه 
قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم شرکت های تعاونی در اقتصاد ۲۵ 
درصد باشد، ادامه داد: این در حالی است که باید توجه داشت در اقتصادی 
که 7۵ درصد آن در دست دولت است می توان اتفاق خوبی را رقم زد؟ این امر 
اشکالی اساسی در ساختار است که باید اصالح شود.وی با بیان اینکه اقتصاد 
مقاومتی از سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقالب مورد تاکید قرار گرفت، افزود: 
برای این امر پنج اصل تعریف شــد که اگر محقق شود اقتصاد کشور نجات 
پیدا می کند و راه اندازی این شــرکت می تواند نمونه بارزی از تحقق اقتصاد 
مقاومتی باشد.همچنین اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان 
در ادامه این مراسم راه اندازی این شــرکت را در واقع ایجاد حاشیه ای امن 
برای کارگران و اقشار کم درآمد در جامعه تلقی کرد و گفت: باید این اقشار از 
ارزش افزوده این شــرکت بهره ببرند و الزمه این امر نیز حمایت کارآفرینان 
و صاحبان صنایع است.وی ادامه داد: در کشــور کارگران در سود شرکت ها 
سهیم نیســتند و این در حالی اســت که باید به این بخش توجه داشت که 
کارگران بتوانند پس از بازنشستگی سهامدار شرکت باشند.دبیر اجرایی خانه 
کارگر استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در کشورهای پیشرفته بحث 
خوداشتغالی و کارآفرینی بسیار مورد توجه است، ادامه داد: این امر باید به 
جای کار صرف مورد توجه باشد و توسعه صنایع از سخت افزاری سمت وسوی 

نرم افزاری پیدا  کند.



4سه شنبه 21 دی  1400 / 08 جمادی الثانی 1443 / 11 ژانویه  2022 / شماره 3442

فرماندار بروجن خبر داد:

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در شهرستان بروجن

انرژی خورشــیدی یک منبع اساســی از انرژی تجدیدپذیر است که 
می تواند تبدیل به برق خورشــیدی شــود، ایران با دارا بودن روزهای 
آفتابی زیاد یکی از کشورهای بسیار مناسب در زمینه  پتانسیل انرژی 

خورشیدی در جهان  محسوب می شود.
به طور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود 
4٫5 کیلو وات ساعت بر مترمربع است که باالتر از میانگین بین المللی 
برای اســتفاده از این انرژی تجدیدپذیر است.اســتان چهارمحال و 
بختیاری به دلیل ارتفاع مناسب و باالیی که دارد یکی از نقاط مناسب 

کشور از لحاظ دریافت این انرژی است.
اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از مســتعدترین استان ها برای 
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی به دلیل ارتفاع مناسب و زاویه تابش 
نور خورشید است، اگر به این مسئله توجه الزم شود بسیار می توان از 

هدررفت منابع سوخت فسیلی جلوگیری کرد.
به گفته مجید فرهزاد، مدیرعامل شــرکت  توزیع نیروی برق اســتان 
چهارمحال و بختیاری در سطح استان تا ظرفیت بیش از 50 مگاوات 
نقاط مســتعد برای اجرای نیروگاه های خورشــیدی شناسایی شده 
 که یکی از بهترین نقاط شناســایی شــده، اراضی شهرستان بروجن

 است.
همچنین شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص گفت : طرح توجیهی این نیروگاه 10 مگاواتی 
به زودی تایید و توســط بخش خصوصی وارد مرحله اجرایی خواهد 
شد. احمدی، محل احداث این نیروگاه را در شهرستان سامان مطرح 
کرد و اذعان داشت: ایران با داشتن حدود 300 روز آفتابی در سال جزو 
بهترین کشورهای دنیا در زمینه استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی 
اســت. مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان افزود: از نظر هزینه، 
حمل و نقل،نگهداری و ســایر عوامل، اســتفاده از انرژی خورشیدی 
یکی از بهترین راه های برق رســانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر 
مدل هــای انتقال انرژی به روســتاها و نقاط دور افتاده اســت. وی 
تصریح کرد: با توجه به استانداردهای بین المللی اگر میانگین انرژی 
تابشی خورشید در روز باالتر از 3٫5 کیلووات ساعت در مترمربع باشد 
استفاده از مدل های انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا 
سیستم های فتوولتائیک بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد 
بود. شــهرام احمدی در ادامه اذعان کرد: در بسیاری از قسمت های 
ایران انرژی تابشی خورشید بسیار باالتر از میانگین بین المللی است 
و در برخی از نقاط به رقمی باالتر از 7 تا 8 کیلو وات ساعت بر مترمربع 
نیز می رســد.  انرژی خورشــیدی منحصربه فردتریــن منبع انرژی 

تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در 
زمین محسوب می شود.  

مســعود ملکی، فرماندار بروجن ، اظهار داشــت: انرژی خورشیدی 
یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و به دور از اثرات زیان بار برای 
محیط زیست اســت، با افزایش جمعیت بحران انرژی در سال های 
اخیر موجب شده است انرژی خورشیدی جدی تر گرفته شود و آن را 
یکی از مناسب ترین جایگزین های انرژی های فسیلی بدانیم و از آن 

استفاده مناسب شود.
وی بیان داشت: باتوجه به مطالعات صورت گرفته، استان چهارمحال 
و بختیاری با توجه به زاویه تابش خورشید از مستعد ترین نقاط برای 
احداث نیروگاه های خورشیدی در کشور است که در استان، شهرستان 
بروجن بسیار نقطه قابل توجه بوده و اقداماتی با مشارکت سرمایه گذار 

انجام شده است.
فرماندار شهرســتان بروجن بیان داشــت: پروژه نیروگاه خورشیدی 
5 مگاوات زاگرس ســفید دشت در شهرســتان بروجن با ظرفیت 5 
مگاوات در زمینی با مساحت 10 هکتار در منطقه سفیددشت در دست 

احداث است، این پروژه از شهریور ماه 1400 آغاز شد که در اردیبهشت 
ماه 1401 به بهره برداری می رسد. وی با اشــاره به پیشرفت فیزیکی 
این نیروگاه خورشــیدی، گفت:  120 میلیــارد تومان در این خصوص 
سرمایه گذاری شده است، پیشــرفت فیزیکی این نیروگاه 55 درصد 

بوده که برق 1500 خانوار را پس از بهره برداری تامین می کند.
فرماندار شهرســتان بروجن با اشــاره به اهداف اجرای این نیروگاه 
خورشیدی در شهرســتان بروجن، تصریح کرد: از اهداف احداث این 
پروژه تولید بــرق با ظرفیت 5 مگاوات، جلوگیــری از هدر رفت منابع 
سوخت فســیلی معادل ســه میلیون متر مکعب گاز در سال، حفظ 

محیط زیست و جلوگیری از تولید گاز گلخانه ای است.
ملکی در پایان با اشــاره به پیگیری و اقدامــات متعدد در خصوص 
گســترش و احداث این نیــروگاه خورشــیدی، خاطرنشــان کرد: 
جلسات متعددی تشکیل شــد، ســرمایه گذاران می توانند با وجود 
زیر ســاخت های الزم در اســتان چهارمحال و بختیاری به خصوص 
شهرستان بروجن جهت احداث نیروگاه های خورشید اقدام کنند که 

قطعا مورد حمایت قرار می گیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بازدید میدانی را از شهدا و شهید 
حاج قاسم سلیمانی باید الگو گرفت، خیلی از مشکالت را می توان در میدان 

حل کرد، برنامه محوری از هدف های دیگر ماست.
غالمعلی حیدری با تاکید بر به کارگیری پتانســیل ها، بیان داشت: باید هر 
مدیرکل به ادارات شهرســتان متناظر برنامه خود را ابــالغ کتبی کند، هیچ 
اعتباری در سال 1400 نباید برگشــت بخورد اگر اینگونه شد به آن مدیر کل 

و مسئول شهرستان کارت زرد داده می شود و با او برخورد جدی می کنیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اگر پشت میز بنشینیم و کاری انجام 
شود معلوم است مردم از تسهیالت اشــتغال استقبال نمی کنند، باید مردم 
داری و مردم یاری کرد چرا که این مردم متوجه شــعار آن مسئول و خدمت 
واقعی او می شوند. یکی از علل بیکاری در استان، برگشت اعتبارات است و 

نباید این اعتبارات برگشت بخورد که این مسئله بسیار مهم است.
حیدری با اشاره به رســیدگی به وضعیت زلزله زدگان شهرستان کوهرنگ، 
تصریح کــرد: مدیریت بحــران باید اطالع دقیــق دهد تا کنــون چقدر وام 
پرداخت کرده اســت، هزینه پروانه ساخت و نقشــه از مردم می گرفتند که 
با هماهنگی ها هزینه را خود ما واریز کردیــم، نباید به جای کار، بار بر دوش 

مردم گذاشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازدید میدانی و تاثیر آن بر تصمیم 
درست، افزود: هفته ای یک معاون به مناطق زلزله زده خواهم فرستاد تا بر 

روی مصوبات نظارت کند و نحوه روند کار را گزارش دهد.
حیدری با اشــاره به محرومیت زدایــی، گفت: قرارگاه امام حســن)ع( در 
خصوص آب و جاده روســتایی و خانه محرومین فعالیت خوبی دارد، باید 
این قرارگاه را دنبال کرد و به دنبال ســهمیه بیشــتری برای استان بود و از 

ظرفیت های این قرارگاه برای محرومیت زدایی در استان استفاده کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد:کاشــت  گیاهــان دارویی، 
آبخیزداری، درختکاری باید صورت گیرد، باید با آموزش و فرهنگ سازی به 

مردم، بلوط کاشت و آن را گسترش داد.
حیدری تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام )ه( ظرفیت خیلی خوبی دارد 
و می تواند تمام کانکس های مدرسه ای را به ساختمان تبدیل کند که باید در 
این خصوص کار جهادی محکم انجام داد، به نظارت و عمل دقیق بر روی همه 
کارها نیاز است همچنین مصوب شد کل ساختمان های ورزشی نیمه تمام در 

اختیار گروه های جهادی قرار گیرد تا تکمیل شود. 
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به گسترش مشاغل خانگی، گفت: 
در همه کارها آموزش مهم اســت و باید با اساتید خوب و استفاده از ظرفیت 
دانشــگاه ها برای آموزش پیش رفت. بایــد پای قرارگاه خاتم به اســتان 
چهارمحال و بختیاری باز شــود و طبق صحبت ها یکی از پیشــنهادها یعنی 
جاده بروجن-لردگان در حال عملیاتی شــدن اســت.جاده بازفت-اندیکا 

و شهرکرد-شلمزار هم برای اجرا توسط قرارگاه خاتم پیشنهاد شده است.

نماینــده مــردم شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس از تخصیص 400 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل پــروژه آبرســانی بن_بروجــن 
 در ســال جــاری و تخصیــص 590 میلیــارد دیگــر در ســال 1401 

خبر داد.
 احمد راستینه با بیان اینکه پروژه  آبرســانی بن -بروجن از بدو شروع اجرا
  تا ســال 1398 فقط 150 میلیارد تومان جذب اعتبار داشــته اســت، گفت:
  تنهاطــی  2 ســال اخیر بــا پیگیری های مســتمر نمایندگان و مســئوالن

  اعتبــاری چنــد برابــر کل اعتبــار 12 ســاله قبلــی بــرای ایــن پــروژه 
اختصاص یافت.

نماینده مردم شــهرکرد، بن و ســامان در مجلس شورای اســالمی با بیان 
اینکه برای تکمیل این پروژه اعتباری معــادل یک هزار و 200 میلیارد تومان 
نیاز است، گفت: در سال گذشــته با ســفر رییس مجلس شورای اسالمی 
به اســتان و پیگیری های مســتمر مجمع نمایندگان اســتان، 220 میلیارد 
 تومان برای این پروژه اختصاص یافت که در ســرعت تکمیل آن جهشــی

 ایجاد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: با تدوین ســند جامعی برای کاهش تنش های آبی 
اســتان با حضور رییس مجلس و پیگیری های مبسوط، در سال جاری نیز 
موفق به تخصیص اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه 
شدیم؛ اما کماکان اجرای این پروژه مهم نیازمند اعتبارات قابل توجه دیگری 

بود که با وجود مشکالت فراوان و کسری بودجه دولت پیگری ها ادامه یافت 
و نتایج ثمربخشی داشت.

راســتینه تصریح کرد: خوشــبختانه طی 2 هفته گذشــته پیرو جلســات 
مستمر برای رفع مشکالت آبی استان جلســه ای با حضور رییس سازمان 
برنامــه و بودجه کشــور برگــزار و تصویب شــد 400 میلیارد تومــان اعتبار 
 دیگر برای تکمیل این پروژه در ســال جــاری تخصیص یابد کــه  این امر

 محقق شد.
وی خاطرنشــان کرد: اعتباری که از محل ردیف ملی بــرای این پروژه برای 
سال 1401 تعیین شــده 90 میلیارد تومان است و از محل صندوق تنش آبی 
دولت نیز پــس از پیگیری های زیــاد 500 میلیارد تومان دیگر برای ســال 
آینده تصویب شــد که با جذب این اعتبارات، عالوه بــر تکمیل اصل پروژه، 
 خطوط آنتنی آبرســانی به 13 شهر و روستای در مســیر این پروژه نیز اجرا 

خواهد شد.
نماینده مردم شــهرکرد، بن و ســامان در مجلس شورای اســالمی اظهار 
داشــت: انتظار می رود بعد از این همه پیگیری نمایندگان مردم، مسئوالن 
اســتانی برای تکمیل این پروژه که بخش قابل توجهی از مشــکالت تامین 
آب شــرب این اســتان را حل خواهد کرد از هیچ پیگیری و تالشی فروگذار 
 نکنند تا با کار جهادی و پیگیری های شبانه روزی شاهد رفع کامل تنش های 

آبی شویم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
آسترازنکا تا هفته آینده وارد کشور می شود

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکه تا امــروز موجودی واکســن 
آســترازنکا در اســتان وجود داشــت، گفت: امروز موجودی آســترازنکا به پایان رســید و طبق قول 
وزارت بهداشــت واکســن نوع آســترازنکا تا هفتــه آینــده وارد می شود.ســید راشــد جزایری در 
خصــوص رونــد واکسیناســیون کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری، اظهار کــرد: در حــال حاضر 
واکسیناســیون دوز اول بــه 92 درصــد، دوز دوم بــه 82 درصد و تزریق دوز ســوم نیز بــه 13 درصد 
رســیده اســت، تاکنون جمعیتی نزدیک به 100 هزار نفر دوز ســوم واکســن کرونا را تزریــق کرده اند. 
 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با بیان اینکه موجودی واکسن آســترازنکا در

  اســتان وجود داشــت، گفت: موجــودی آســترازنکا به پایان رســید و طبــق قول وزارت بهداشــت 
 واکســن نوع آســترازنکا تــا هفتــه آینــده وارد می شــود، برای تزریــق دوز ســوم انواع واکســن
  به جز آســترازنکا موجــود اســت.وی در خصوص مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون در چهارمحال
 و بختیاری، بیان کرد: پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون از 20 پایگاه به 15 پایگاه کاهش  پیدا کرده است.

 

مناسب سازی 30 درصد معابر چهارمحال  ویژه معلوالن
مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 30 درصد از معابر استان ویژه معلوالن و سالمندان 
مناسب سازی شده است.نرگس عسگری با بیان اینکه شرایط زیستی برای معلوالن و سالمندان 
به گونه ای باید باشد که از حقوق شهروندی برابر همچون دیگر شهروندان برخوردار شوند، اظهار کرد: 

در استان 13 درصد جمعیت معلول و سالمند هستند.
وی با اشــاره به اینکه باید تدابیری مناســب برای فراهم کردن شــرایط زندگی ویــژه معلوالن و 
سالمندان اندیشیده شــود، عنوان کرد: شهرداری ها موظف هســتند 10 درصد از درآمدهای خود 
را صرف مناسب سازی فضای شــهری کنند.مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
ضرورت مناسب سازی منازل در حال ساخت، تصریح کرد: حمل و نقل شهری به ویژه اتوبوس ها 
باید به سیستم های هشدار دهنده خاص همچون چراغ های آالرم برای ناشنوایان، سیستم های 
باالبر و تســهیالتی برای افراد معلول مجهز شوند.عســگری با اشاره به مشــکالت عدم مناسب 
سازی در ساختمان های عمومی قدیمی همچون برخی مراکز درمانی و ادارات دولتی، گفت: شهر 
»فرخ شهر« به عنوان شهر بدون مانع در استان انتخاب شده است که شهرداری این شهر باید طی 
سه سال مناسب سازی شهری را انجام دهد.وی با بیان اینکه تا سال 1402 باید عملیات مناسب 
سازی در شهر »فرخ شــهر« تکمیل شــود، ادامه داد: اقداماتی که در دیگر شهرها انجام می شود 
سلیقه ای اســت.مدیر کل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری به اعتبارات محدود مناسب سازی 
شهری اشاره کرد و افزود: شهرداری ها در استان پشتوانه مالی ندارند که این مسئله موجب کندی 
عملیات مناسب سازی شده است.عسگری مطرح کرد: 30 درصد از معابر استان ویژه معلوالن و 

سالمندان مناسب سازی شده است.

دستگیری سارقان محتویات داخل خودرو در لردگان
فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از دستگیری دو سارق محتویات داخل خودرو در این شهرستان 
خبر داد. علی تابش فرد در تشریح خبر دستگیری سارقان محتویات داخل خودرو در لردگان، گفت: 
در پی وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در سطح این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان لردگان افزود: ماموران پلیس 
کالنتری 11 شهدا شهر لردگان با جمع آوری اطالعات اولیه و فعال کردن منابع و مخبرین موفق به 
شناسایی دو سارق شدند و آنها را دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات انجام شده و 
با ارائه دالیل و مدارک موجود سارقان به یک فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف و اموال 

مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/83 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره های ذیل صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 خوانســار، تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.  
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع 
عموم در معابر و اماکن عمومی الصاق می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت 
 به صدور ســند مالکیت متقاضیان ا عتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ
 الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 140060302011000156 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششــدانگ دو باب بنای تحتانی و فوقانی پالک شماره 277 فرعی از 9 اصلی 

واقع  در بخش 3 حوزه ثبت ملک خوانسار
2- رای شماره 140060302011000158 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ طویله  پالک شــماره 272 فرعی از 9 اصلی واقع  در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار
3- رای شماره 140060302011000159 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 

شهریاری به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ بهاربند پالک شماره 281 فرعی از 9 اصلی واقع  در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار
4- رای شماره 140060302011000160 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ تحتانی پالک شماره 278 فرعی از 9 اصلی واقع  در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار
5- رای شماره 140060302011000161 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ یک باب تحتانی پالک شماره 274 فرعی از 9 اصلی واقع  در بخش 

3 حوزه ثبت ملک خوانسار
 1400 /09 /22 140060302011000162 مــورخ   6- رای شــماره 
آقای علی اکبر شــهریاری به شناســنامه شــماره 16 کدملی 1229707522 
 صــادره فرزند ناصــر علی در ششــدانگ یــک بــاب ایــوان تحتانی پالک
قــع  در بخــش 3 حــوزه ثبــت ز 9 اصلــی وا   شــماره 276 فرعــی ا

 ملک خوانسار
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/21 
م الف: 1247373 اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

مفاد آراء
10/84 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4694 14006030200700 مورخ  1400/10/05  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نورمحمد نوریان ده چشمه فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه 56 
 وکدملی 4679536535 صادره از فارسان درششدانگ یک باب خانه به مساحت

 05 / 179 مترمربع پالک 3 فرعی از407 اصلی واقــع در فالورجان محله انصار 
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای حاج حبیب اله رئیسی فرزند احمدرضا  
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/06 
م الف: 1256738 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان

مفاد آراء
10/85 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر رای شــماره  4670 14006030200700 مــورخ  1400/10/04  
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 
ملــک فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای محمود 
زاهــدی ســهروفروزانی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 64 وکدملــی 
 1111320055 صــادره از فالورجــان درششــدانگ یــک درب بــاغ
 به مســاحت 54 / 7046 مترمربع پالک 591 اصلی واقــع در مزرعه چهل کره 
خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/06 
م الف: 1256594  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :

تامین اعتبار الزم برای تکمیل پروژه آبرسانی بن_بروجن 
استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 هیچ اعتباری از سال 1400 نباید برگشت بخورد
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رفع مشکل کمبود واکسن »آسترازنکا« در اصفهان تا هفته آینده
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تامین واکسن »آسترازنکا« تا هفته آینده خبر داد.شاهین 
شیرانی  در خصوص تامین واکسن »آسترازنکا« برای تزریق دوز سوم واکسیناسیون در اصفهان، 
گفت: برای ورود این واکسن در کل کشور محدودیت هایی وجود دارد و این اتفاق به این معنی نیست 
که دوز سوم واکسن آسترازنکا تزریق نشود.به گفته وی، کمبودی که برای واکسن آسترازنکا وجود 
دارد با ورود محموله جدید به کشور تا هفته آینده برطرف می شــود.طی  چند روز گذشته واکسن 
آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون اصفهان یافت نمی شد و این در حالی است که عده ای به دالیل 
مختلف از جمله سفر به کشــورهای خارجی قصد تزریق این واکسن را داشتند که وزارت بهداشت 

اعالم کرد این نوع واکسن تا هفته آینده بین استان ها توزیع خواهد شد.
 

رسیدگی به وضعیت خوابگاه های بدون متولی در  اصفهان
مدیر کل دفتر امور شهری شورا های استانداری اصفهان گفت: خوابگاه های بدون متولی در سطح استان 
پلمب می شوند.ذاکری هرندی  اظهار کرد: تعدادی خوابگاه بدون متولی در سطح استان اصفهان وجود 
دارد که از اداره کل میراث فرهنگی و نیروی فرمانده انتظامی می خواهیم با بررسی خوابگاه ها اگر ظرفیت 
استفاده به عنوان اقامتگاه را داشتند از آن ها استفاده شود و در غیر این صورت پلمب شوند.درسال۱۳۹۷ 
جلسه ای تحت عنوان بررسی اقامتگاه های اســتان اصفهان در خانه دهدشتی برگزار و تصمیم گیری 
شد که نیروی انتظامی بر روی خوابگاه های بدون متولی نظارت کند.به گفته هرندی ، باید کمیته ای با 
همکاری میراث فرهنگی ، شهرداری، شورای اسالمی شهر، خانه صنعت معدن و مدیریت برنامه ریزی 

برای بررسی  رعایت ضوابط آمایش شهری و بحث صنوف  تشکیل شود.
 

انتصاب سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
بنابراعالم روابط عمومی اداره کل نوسازی و توسعه مدارس استان اصفهان، معاون وزیر آموزش و پرورش 
و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با صدور حکمی »مجید نسیمی« را به عنوان سرپرست اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان منصوب کرد.در حکم مهرا... رخشانی مهر، معاون وزیر 
و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور آمده است: نظر به تعهد، تجارب و شایستگی 
جنابعالی، به سرپرستی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان منصوب می شوید.در 
ادامه این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و توجه به سند بنیادین تحول آموزش 
و پرورش و برنامه ریزی زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری و با تالش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، 
در به ثمر رسیدن اهداف نوسازی مدارس موفق باشید.مهندس مجید نسیمی، دارای مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته مهندسی عمران )گرایش زلزله( با ۲۲ سال سابقه کار از کارکنان اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان است که پیش از این در سمت معاون فنی این اداره کل مشغول به خدمت بوده و همچنین 

سمت های ناظر ساختمان و مسئول دفتر فنی محاسبات این اداره کل را در کارنامه کاری خود دارد.
 

کمبود پزشک متخصص در فریدن و فریدون شهر
نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: باوجود وسیع بودن حوزه انتخابیه 
با کمبود پزشک متخصص و تجهیزات درمانی در منطقه مواجه هستیم.حسین محمد صالحی دارانی 
اظهار کرد: منطقه بنده شامل ۴ شهرستان بوده و منطقه وسیعی است، جمعیت روستایی ما باالست، اما 
متاسفانه در حوزه پزشک متخصص با کمبود مواجه هستیم. بعضی از بیمارستان های ما اصال پزشک 
جراح ندارند.به گفته وی،بیمارستان مرکزی شهید رجایی داران  در  بسیاری از تخصص ها اصال پزشک 
ندارد. با مکاتبه ای که صورت گرفت امسال کال دو پزشک که در حال گذراندن طرح خود هستند به استان 
تخصیص دادند.پیش از این دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفته بود: امسال نسبت پزشک به ۱۰ هزار 

نفر جمعیت  ۱۳ است که تا سال ۱۴۱۰ باید به سرانه ۲۰ پزشک برسد.

بر اساس اعالم مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری 
اصفهان؛ این بیمه برای تشخیص بیماری، درمان، ارتباط 
با پزشک خانواده و نظام ارجاع به بیمارستان ها و مراکز 
درمانی است که تاکنون برای مناطق شهری محقق شده 
کنون این ظرفیت برای مناطق حاشیه نشین  بود؛ اما ا

نیزفراهم شده است

خبر خوان جامعه

معاون تربیــت  بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: نظارت  بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی در مدارس 
استان به دنبال اشاعه ســویه جدید ویروس کرونا 
)امیکرون( تشدید شده اســت.آذرکیوان امیرپور، 
با تاکید بــر اینکه هیــچ نگرانی از ایــن بابت برای 
دانش آموزان و خانواده هایشان وجود ندارد، افزود: 
بررســی وضعیت تهویه هوا، اســتفاده از ماسک و 
رعایت فاصله گذاری دانش آموزان با توجه به حضور 
آنها بر اساس گروه بندی های صورت گرفته در طول 
هفته انجام می شود.وی با اشاره به اینکه با گذشت 

چهار ماه از ســال تحصیلی هیچ گزارشــی از ابتالی 
دانش آموزان اصفهان به کرونا اعالم نشــده است، 
گفت: بنا بر آخرین تصمیم ســتاد کرونای استان، 
از حضــور دانش آموزان دارای کوچــک ترین عالئم 
ســرماخوردگی از جمله آبریزش بینی و ســرفه در 
کالس ها جلوگیری می شود.معاون تربیت  بدنی و 
ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: 
با توجه به برگزاری کالس ها تا ســقف حداکثر ۱۵ 
نفر و یا کمتر در مدارس، معلمان برای حفظ سالمت 
دانش آموزان و کادر مدرســه بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی جدیت بســیار دارند و در حیاط فضای 
آموزشی هم ناظم و معاونان اجرایی، دانش آموزان 
را از لحاظ داشــتن ماســک، کنترل می کنند.وی با 
اطمینان خاطر دادن به خانواده ها از لحاظ ســالمت 
فرزندان شان گفت: اولویت اول آموزش و پرورش، 

ســالمت و ســپس آموزش دانش آموزان اســت.
امیرپور افزود: تصمیم برای حضوری یا غیرحضوری 
شدن مدارس با توجه به شیوع ســویه جدید کرونا 
از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گرفته می شود و 
ادارات اســتانی، تنها موظف به رعایت پروتکل های 
بهداشتی و شیوه نامه هایی هستند که وزارت بهداشت 
به ستاد کرونا و در نهایت به دستگاه های مختلف از 
جمله آموزش و پرورش ابالغ می کند.امیرپور با بیان 
اینکه تاکنون بیش از ۹۵ درصــد از دانش آموزان و 
فرهنگیان استان واکسن کرونا را دریافت کرده اند، 
گفت: بیشترین آمار دریافت واکسن در بین اقشار 
مختلف اســتان در آموزش و پرورش محقق شده 
است.وی ادامه داد: دلیل نزدن واکسن تعداد کمی 
از دانش آموزان استان ناشی از  ابتال آنها به بیماری یا 

محدودیت دسترسی به واکسن بوده است.

به دلیل شیوع سویه امیکرون؛

نظارت  بهداشتی در مدارس اصفهان تشدید شد

اهدای نگینی از سنگ 
 مضجع شریف امام 

 رضا )ع( به موزه 
دانشگاه اصفهان

قطعه نگینی تهیه شده از سنگ مضجع 
شــریف حضرت امام رضا )ع( به موزه 
دانشگاه اصفهان اهدا شد. دکتر حسین 
هرسیج، سرپرست دانشگاه اصفهان در 
بازدید از بخش های مختلف موزه و مرکز 
اسناد دانشگاه بر پیشبرد امور مربوط به 

موزه و مرکز اسناد دانشگاه تاکید کرد .

 پلیس اصفهان در صدد پیشگیری از وقوع
 تصادفات جاده ای

نیمه دوم امسال وقوع چهار حادثه رانندگی در ناوگان عمومی مســافربری اصفهان نگرانی های 
مردم را به دنبال داشت.دو فقره از تصادفات مربوط به واژگونی و دو فقره حادثه برخورد اتوبوس ها 
بوده و در این سوانح شماری از هموطنان جان باختند و تعدادی هم مجروح شدند.رییس پلیس 
راه اســتان گفت: پس از این تصادفات کنترل ها را برای تامین امنیت ترافیکی تشــدید کردیم.

سرهنگ اصغر زارع افزود: پایش نامحســوس پلیس در اتوبوس ها از مبدأ تا مقصد و نظارت با 
سامانه سپهتن فقط بخشــی از این نظارت هاســت.وی تاکید کرد: برای کاهش تصادفات دیگر 
دستگاه ها الزامی اســت به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر در آزاد راه امیر کبیر نیوجرسی ها 
جایگزین گاردریل ها شــده بود، شدت و خســارت تصادف اخیر کمتر می شد.رییس پلیس راه 
استان افزود: روکش نامناسب آسفالت آزاد راه امیرکبیر در مقطع فعلی ضروری است و رانندگان 

را با مشکل مواجه کرده است.

کشف انبار دپوی کاال های خارجی قاچاق در اصفهان
محموله انواع کاال های قاچاق از یک انبار در اصفهان کشف و توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی 
استان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اطالع از دپوی کاالی 
قاچاق در یکی از انبار های مجتمع های تجاری شــهر اصفهان، موضوع را در دســتور کار خود قرار 
دادند.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر افزود: در بازرسی از این محل سه هزار و ۶۰۹قلم لوازم جانبی 
رایانه، ۱۳۹عدد ماشین حســاب و تایمر دیجیتال و ۵۵هزار و ۵۰۰نخ سیگار خارجی که بدون هر 
گونه مدارک و اسناد مثبته گمرکی بودند، کشف شد.وی گفت: کارشناسان ارزش این محموله را 

۱۱میلیارد ریال اعالم کردند و مالک این کاال ها تحویل مراجع قضایی شد.

حرکت با دنده عقب سواری پراید، حادثه آفرید
رییس پليس راه فرماندهی انتظامی استان از جان باختن ۲نفر و مجروح شدن ۵نفر در تصادف 
یک دستگاه سواری پراید با تریلر در محور نجف آباد به سمت تیران خبر داد.سرهنگ اصغر زارع 
بيان داشت: در محور نجف آباد به سمت تیران یک دســتگاه سواری پراید با تریلر برخورد کرد که 
ماموران پلیس راه بالفاصله به همراه نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.وی افزود: در 

این حادثه ۲ نفر از سرنشینان پراید در دم جان باخته و ۵ نفر نیز مصدوم شدند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در بررسی های تخصصی صورت گرفته 
علت وقوع حادثه بی احتیاطی راننده سواری پراید و حرکت با دنده در محور مذکور تشخیص داده 
شد.سرهنگ زارع با بيان  اینکه حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها و  آزاد راه ها ممنوع است، اظهار 
داشــت: از رانندگان مي خواهيم چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مســیر خود دچار اشتباه شدند 
تحت هیچ شــرایطی اقدام به حرکت با دنده عقب نکنند چرا که ایــن کار آنها باعث بروز حوادث 

خطرناک خواهد شد.

دستگیری سارق باغ و کارگاه در برخوار
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از دستگیری سارق باغ و کارگاه در بخش حبیب آباد خبر داد.

ســرهنگ نعمت خلیلی گفت: عوامل انتظامی بخش حبیب آباد برخوار در اجرای طرح ذوالفقار 
یکی ازسارقان باغ ها و کارگاه ها را شناسایی و دستگیر کردند.وی  افزود: در بازرسی از منزل این 
سارق مقدار زیادی وسایل مسروقه کشــف شــد.فرمانده انتظامی برخوار افزود: قیمت اموال 

مسروقه بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس کل دادگستری اصفهان:

مطالبات کارکنان 
دادگستری از مجاری 
قانونی پیگیری می شود

 رییس کل دادگســتری استان اصفهان گفت: 
مطالبات بحق کارکنان دادگستری در راستای 
تصویب طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان 
قوه قضاییه از طریق مجــاری قانونی پیگیری 
می شود.حجت االسالم والمســلمین اسدا... 
جعفری  در جلســه ای که با حضــور جمعی از 
کارکنان دادگستری و به صورت ویدئوکنفرانس 
با تمامی حوزه های قضایی استان برقرار بود  به 
تشریح اقدامات انجام شده برای تصویب این 
قانون فوق العاده خاص برای کارکنان دستگاه 
قضایی پرداخت.وی با اشاره به حجم باالی کار 
در قوه قضاییه گفت: نبود تناسب میان حجم کار 
و نیروی انسانی همواره دغدغه تمامی رؤسای 
قوه قضاییه بــوده و بدون اغــراق و به معنای 
واقعی کلمه همــکاران ما در حــال مجاهدت 
هستند.رییس کل دادگستری استان اصفهان 
ادامه داد: این نکته را نیز باید اشاره کرد که طرح 
تعیین فوق العاده خــاص کارکنان قوه قضاییه 
پیش از آنکه مورد درخواست همکاران قرار گیرد، 
ابتدا توسط خود قوه قضاییه مطرح شد که نیاز به 
تصویب در مجلس شورای اسالمی داشت و از 
همان ابتدا این طرح در کمیسیون های مجلس 
مطرح و مرحله به مرحله پیگیری شــد تا طرح 
به صحنه علنی مجلس آمد.حجت االســالم 
جعفری افزود: در صحن علنی مجلس اتفاق 
غیرمنتظره ای افتاد و با وجــود پیگیری های 
انجام شده و قول های داده شده، طرح رد شد که 
پیگیری ها از سوی ریاست قوه قضاییه در دستور 
کار قرار گرفته است.وی یادآور شد: نکته ای که 
نباید از نظر دور داشــت آن اســت که پیگیری 
مطالبات بحق باید از مســیر صحیح و قانونی 
صورت گیرد تا مبادا اقدامات کارکنان در راستای 
احقاق حق خود منجر به تضییع حقوق مردم و 
اصحاب پرونده شود.جعفری با تاکید مجدد بر 
پیگیری تصویب این طرح در مجلس شورای 
اسالمی از کارکنان این دستگاه قضایی خواست 
با حضور در محل کار خود زمینه سوءاســتفاده 

احتمالی را فراهم نکنند.

رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه امسال کمیته امداد استان اصفهان در ۳۳ میز خدمت با بهره مندی از ۶۲ وکیل 
نیکوکار همه روزه در استان به مددجویان مشــاوره حقوقی ارائه می کند.جواد کرانی  اظهار کرد: در این مدت ۸۶۲ پرونده حقوقی در قالب ۲هزار و ۲۴۰ خدمت 
شامل: تنظیم اظهارنامه، لوایح، دادخواست، شکواییه و حضور در جلسات دادرسی ارائه شده اســت.کرانی گفت: ۳۹ نفر از مددجویان نیز از طریق کانون وکال و 
مرکز مشاوران و وکالی قوه قضاییه، با استفاده از خدمات وکالی معاضدتی، پرونده های خود را در جریان رسیدگی گذاشته اند.رییس اداره حقوقی کمیته امداد 
استان اصفهان، با بیان اینکه آموزش مسائل حقوقی و مشاوره نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع مشکالت و کاهش پرونده های قضایی دارد، گفت:  امسال 
۵۰ جلسه آموزشی در حوزه مسائل حقوقی برگزار و ۱۰ هزار و ۴۵۹ نفر از مددجویان آموزش رایگان دریافت کردند.سال گذشته با امضای تفاهم نامه ای بین سید 
مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد و علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه مقرر شد خدمات و آموزش 

مسائل حقوقی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به صورت رایگان ارائه شود.

تسهیل در مشکالت قضایی مددجویان کمیته امداد استان اصفهان

برخورداری 200 هزار نفر از افراد مناطق حاشیه نشین استان اصفهان از بیمه سالمت؛

چتر حمایتی بر سر  محرومین

آبان ماه ســال جاری بود که مدیرعامل  نرگس طلوعی
سازمان بیمه ســالمت ایران در نشست 
خبری با خبرنگاران از قرار دادن حاشیه نشینان، تحت پوشش بیمه 
سالمت رایگان خبر داده بود. محمد مهدی ناصحی در آن جلسه گفته 
بود که تمایل داریم در بخش فعال بیمه همگانی حاشــیه نشینان را 
تحت پوشــش قرار بدهیــم زیرا آنها اقشــار مغفولی هســتند که در 
زمینه های خدماتی و سالمت توجه کمی به آنها می شود و حاال آن طور 
که مدیــر کل اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهــان  اعالم کرده 
اجرای این طرح برای حاشیه نشــینان دیار نصف جهان کلید خورده 

است.
بیمه ســالمت پیش از این برای بیمه روستاییان، عشــایر و بیماران 
خاص رایگان بود ولی برای افراد حاشیه نشین تاکنون خدماتی ارائه 
نشده  که با توجه به شــعار »هر ایرانی باید بیمه شود« آمادگی ایجاد 
این پوشش در بیمه سالمت  فراهم شــد تا هر فردی در حاشیه ها که 

بیمه ندارد، در ساختار بیمه سالمت قرار بگیرد.
به گفته مسعود مهدویان فر ، به دنبال اجرای این طرح ۲۰۰ هزار نفر از 
افراد مناطق حاشیه نشین این استان از مزایای بیمه سالمت رایگان 

برخوردار خواهند بود.

بر اســاس اعالم مدیرکل اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان؛ 
این بیمه برای تشــخیص بیماری، درمان، ارتباط با پزشــک خانواده 
و نظام ارجاع به بیمارســتان ها و مراکز درمانی است که تاکنون برای 
مناطق شهری محقق شــده بود؛ اما اکنون این ظرفیت برای مناطق 

حاشیه نشین نیزفراهم شده است.
مهدویان فر با اشاره به اینکه افراد تحت پوشش از خدمات تشخیصی، 
درمانی و دارویی رایگان مراکز طرف قرارداد بهره مند خواهند شد، گفت: 
در این طرح  گروه های سیاری وجود دارد که با مراجعه به پایگاه های 
بســیج و  مراکز بهداشت مناطق حاشــیه ای،  افراد را در سامانه بیمه 
ثبت نام می کنند.مهدویان فر بیان داشت:حاشیه نشــینانی که بدون 
بیمه درمانی هســتند هم می توانند خودشــان با مراجعــه به دفاتر 
پیشــخوان دولت و بدون پرداخت هزینه، بیمه ســالمت شوند و یا با  

سامانه تلفنی ۱۶۶۶ تماس بگیرند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه 
سالمت قرارگرفته اند، گفت: بیش از ۳۰ محله حاشیه نشین در استان 
با حدود ۴۵۰ هزار نفر جمعیت شناسایی شــده  است که  بیش از  ۲۰ 

محله در مرکز استان قرار دارد.
مدیــرکل اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهــان تاکید کرد: این 

مناطق حاشیه نشــین به معنای جغرافیایی نیستند، بلکه شاخه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نیز در این محالت حاشیه ای 

مشخص  شده است.
وی درباره اعتبــارات طرح نیز گفت:  اعتبارات آن در بودجه ســنواتی 
لحاظ و تامین هزینه شــده  و این خدمات همانند دیگر بیمه ها برای 
اتباع خارجی نیز ارائه می شود؛ اما تعداد مناطق حاشیه نشین استان 

اصفهان مشخص و هدف گذاری شده است.
با نگاهی به تاریخ معاصر ایران مشــخص می شود که حاشیه نشینی 
در ایران از سال ۱۳۴۰ و پس از پایان اصالحات ارضی و برهم خوردن 
نظام زراعتی ایجاد شد؛ به این ترتیب سیلی از مهاجران روستایی که 
تکه زمینی  گیرشــان نیامده بود برای زندگی بهتر به ســوی شهرهای 
بزرگ سرازیر شدند.امروز نیز با افزایش جمعیت و نبود فرصت برابر 
استفاده از منابع و امکانات زندگی، بیکاری و فقر، ترویج مادی گرایی 
و تبلیغ زندگی شهرنشــینی، خشکســالی و ... روز به روز بر جمعیت 
مهاجران افزوده شده و پدیده ای به نام حاشیه نشینی در کالن شهرها 

شکل گرفته است.
اســتان اصفهان افزون بر پنج میلیون تن جمعیت دارد که بر اساس 

برخی  برآوردها ۴۵۰ تا۵۰۰ هزار تن از آنان حاشیه نشین هستند.



مجتبی میرزاجانپور،  دریافت کننده قدرتی وزن تیم والیبال سپاهان تا تشکیل کمیته انضباطی محروم شد.هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های 
کشور جام »سردار دل ها« روز یکشنبه در حالی انجام شد که در جریان آن تیم فوالدمبارکه سپاهان میهمان شهرداری گنبد بود که با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید. 
مسابقه ای که با حواشی زیادی همراه بود، برخالف دیدارهایی که تاکنون برگزار شده گنبدی ها با رایزنی های انجام شده توانستند مجوز حضور تماشاگران خود را 
بگیرند تا فشار بیشتری روی حریف قدرتمند خود بیاورند که به نظر می    رسد تا حدی نیز موفق بودند، موضوعی که سپاهانی ها با توجه به امکانات خود می توانند 
با درخواست از فدراسیون شرایط حضور هواداران خود را در سالن 25 آبان فراهم کنند.در این بازی تیم شهرداری گنبد در ست چهارم کارت تأخیر گرفت، رحمان 
محمدی راد، سرمربی فوالد مبارکه سپاهان در ست دوم و کمک مربی شهرداری گنبد در ست چهارم کارت زرد گرفتند و علیرضا مباشری بازیکن شماره 20 سپاهان 
در ست چهارم از بازی اخراج شد.سازمان لیگ فدراسیون والیبال بر اساس گزارش ناظر این دیدار، مجتبی میرزاجانپور ، بازیکن تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 

را تا تشکیل نشست کمیته انضباطی از همراهی این تیم محروم کرد.

دریافت کننده قدرتی وزن تیم والیبال سپاهان محروم شد
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با تست مثبت؛ ستاره های بارسا به ال کالسیکو نمی رسند
به نظر می رسد که بحران ابتالی بازیکنان به کرونا در بارسلونا به این زودی تمام نمی شود.بارسلونا 
روز چهارشنبه در سوپرکاپ اسپانیا به مصاف رئال مادرید خواهد رفت.آنها برای برگزاری این بازی 
به عربستان ســعودی  رفتند؛ اما فران تورس و پدری این تیم را در این ســفر همراهی نمی کنند.

تست کرونای این دو بازیکن هنوز مثبت اســت و به همین دلیل نمی توانند برای دیدار نیمه نهایی 
سوپرکاپ مقابل رئال مادرید در اختیار ژاوی قرار بگیرند.با این حال ممکن است اگر تست بعدی 
پدری مثبت شــود، این بازیکن بتواند به صورت جداگانه به تیم اضافه شده یا در صورت صعود به 
فینال در ترکیب این تیم حضور داشته باشــد؛ اما فران حتی در این صورت هم نیز قادر به همراهی 
تیمش نخواهد بود.بارسلونا به دلیل مشکالتی که با قانون محدودیت دستمزد پرداختی اللیگا دارد 
هنوز موفق نشده قرارداد تورس را به صورت رسمی به ثبت برساند.رونالد آرائوخو و فرنکی دی یونگ 
نیز دیگر بازیکنانی بودند که حضور آنها در ال کالسیکوی این هفته در هاله ای از ابهام قرار داشت.این 
دو بازیکن در جریان پیروزی بارسا برابر لینارس در کوپا دل ری مصدوم شده و در بازی این هفته 
برابر گرانادا در اللیگا که با تساوی 1-1 به پایان رسید غایب بودند؛ اما به همراه دیگر اعضای بارسا به 
عربستان سعودی سفر خواهند کرد تا در کنار این تیم حضور داشته باشند.بارسا امیدوار است که با 
بازگشت تعدادی از بازیکنانش که قرنطینه مربوط به دوران کرونا را پشت سر گذاشته اند بتواند در 
دیدار برابر رئال مادرید قدرتمندانه ظاهر شــود. این اولین تجربه ژاوی از حضور روی نیمکت بارسا 

در جریان ال کالسیکو است.

سرمربی منچستریونایتد: 

»کاوانی« تا پایان فصل در یونایتد می ماند
رالف رانگنیک، سرمربی منچستریونایتد، اعالم کرد که ادینسون کاوانی قصد جدایی از این تیم را 
ندارد.کاوانی این فصل تنها در چهار بازی در ترکیب اصلی یونایتد به میدان رفت و همین موضوع 
باعث شد که این بازیکن قصد جدایی از این تیم را داشته باشد.با این حال به نظر می رسد که این 
بازیکن توانسته تا حد زیادی توجه رانگنیک را به خود جلب کند و این مربی آلمانی در روزهای اخیر 
بارها اعالم کرده که دوســت دارد کاوانی به حضورش در این تیم ادامه دهد.حاال ظاهرا این مربی 
موفق شده کاوانی را متقاعد کند که تا پایان مهلت قراردادش با یونایتد در این تیم بماند.رانگنیک 
در این باره گفت:» من به او گفتم که اگر به من بستگی داشته باشد، می خواهم او در این تیم بماند 
و مکالمه ای هم در این باره با او داشتم. کاوانی به دفتر من آمد و ما تقریبا نیم ساعت با هم حرف 

می ماند. او تا پایان فصل زدیم و پس از آن بود که او به من گفت قطعا در این تیم 
موقت یونایتد در ادامه به حضورش در این تیم ادامه خواهد داد.«سرمربی 
درباره تغییر نظر کاوانی برای حضور در این تیم اظهار 
داشت:» دلیل تصمیم او این نبود که من گفتم باید در 

این تیم بماند، بلکه این تصمیمی بود که خودش گرفت. 
او به من گفت کــه می توانم روی این موضوع که تا 

پایان فصل در این تیم بماند و تمام تالشش را به 
کار بگیرد حساب کنم. کاوانی می تواند الگوی 
خوبی برای بازیکنان جوان باشــد.«رانگنیک 
همچنین در ادامه اضافه کرد:» او در دسترس 
ماســت و از این که بازی کند  خوشحال است. 
حتی اگر بازی هم نکند تمام تالشش را می کند 

تا الگوی خوبی برای دیگر بازیکنان باشــد. این 
برای من خبر خوبی است چون ادینسون یکی از بازیکنانی است 

که واقعا می تواند به همه کمک کند.«

دور برگشت لیگ برتر فوتسال؛

رقابت تنگاتنگ اصفهان و تبریز برای صدرنشینی

هفته چهارم دور برگشت رقابت های لیگ    سمیه مصور
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و  فوالد زرند ایرانیان و تیم سپاهان 

با تیم مس سونگون همراه است.
 هفته هفدهم فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور امروز 
با انجام هفت دیدار در شهرهای قم، کالردشت، اصفهان، ساری، کرج، 

تبریزو اهواز پیگیری می شود.
 در اصفهان و در یکی از دیدار های این هفته تیم گیتی پسند از ساعت 
16 امروز در ورزشــگاه پیروزی میزبان تیم فوالد زرند ایرانیان است. 
شــاگردان محمد کشــاورز در شــرایطی مهیای برگزاری این دیدار 
 می شــوند که هفته گذشــته موفق شــدند به پیروزی پر گلی دست

 یابند. 
سرخ پوشان اصفهانی که در هفته سوم دور برگشت رقابت های لیگ 
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور به مصاف تیم فرش آرا مشهد 
رفته بودند، موفق شدند این تیم را با نتیجه 5 بر سه از میان بردارند و 
با کسب ســه امتیاز این دیدار و در مجموع با 40 امتیاز بر صدر جدول 

رده بندی این مسابقات تکیه بزنند.
روی کاغذ تیم گیتی پســند شرایط بهتری نســبت به تیم فوالد زرند 

ایرانیان دارد و ســرخ پوشــان اصفهانی می توانند با توجه به امتیاز 
میزبانی برای برتری در این میدان و کسب ســه امتیاز  پا به مسابقه 
بگذارند؛ اما تیم فوالد زرند ایرانیان نیز در هفته های گذشته نشان داده 
تیم دست و پا دسته ای نیســت و به راحتی امتیاز نمی دهد. این تیم 
به دنبال کسب امتیاز و ترک اصفهان با دست پر است تا جایگاهش در 

جدول رده بندی را بهبود ببخشد.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمدعلی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم گیتی پسند و  فوالد زرند ایرانیان را قضاوت خواهند کرد، 

علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
دیگر نماینــده اصفهان در این رقابت ها این هفتــه به مصاف قهرمان 
فصل گذشــته این رقابت ها می رود. شاگردان احمد باغبان باشی در 
شــرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته مقابل 
تیم قعر نشین حفاری اهواز با نتیجه دو بر دو متوقف شدند تا با 5 برد 
و 2 تساوی و در مجموع با 17 امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی 

جای بگیرند. 
در آن سو تیم مس سونگون هفته گذشته موفق شد تیم چیپس کامل 
مشهد را با نتیجه دو بر یک از میان بردارد. این تیم هم اکنون با 12 برد و 
3 تساوی و کسب 36 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار گرفته 

است. جدال تیم های سپاهان و مس سونگون یکی از حساس ترین 
دیدارهای هفته چهارم دور برگشت رقابت های فوتسال مردان باشگاه 
های کشور است. تیم تبریزی که تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصله 
دارد و در شهر خودش از تیم اصفهانی میزبانی می کند به دنبال کسب 
سه امتیاز این دیدار است. در مقابل تیم سپاهان نیز نشان داده که در 
مقابل تیم های مدعی همواره خوب نشان داده و برای کسب امتیاز به 
تبریز می رود. به نظر می رسد که شــاگردان احمد باغبان باشی که در 
رده های پایینی جدول قرار گرفته اند و شرایط خوبی در جدول ندارند 

روز سختی را در تبریز در پیش خواهند داشت.
قضاوت دیدار تیم های مس سونگون و ســپاهان را مهدی طاهری، 
محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــی و بهنام نبی پور بــر عهده دارند و 
عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است.در دیگر دیدارهای  امروز  
تیم فردوس قم از  تیم کراپ الوند پذیرایی مــی کند، تیم زندی بتن 
کالردشت به مصاف تیم  سن ایچ ساوه می رود، تیم شهروند ساری 
مقابل تیم  چیپس کامل مشــهد قرار می گیرد، تیــم راگا میزبان تیم 
فرش آراست و تیم  مقاومت البرز مقابل  حفاری اهواز می ایستد.  در 
جدول رده بندی تیم های گیتی پسند، مس سونگون و سن ایچ ساوه 

رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

سوال روز

ورود نهاد ریاست جمهوری به پرونده حذف سرخابی ها
دلیل حذف اســتقالل و پرســپولیس از لیگ قهرمانان و عواملی که موجب این مسئله شد، در نهاد 
ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می گیرد.حذف قطعی پرسپولیس و استقالل از فصل 2022 لیگ 
قهرمانان آسیا به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه ای موجب شد تا مسئوالن و هواداران این دو باشگاه، 
برخی عوامل و کمیته های فدراسیون فوتبال ازجمله کمیته بدوی و استیناف را برای عدم صدور مجوز 
مقصر بدانند و تاکید کنند »ای اف سی« این اقدام را انجام نداده است.در شرایطی که فدراسیون فوتبال 
واکنشی به موضوع ورود کمیته بدوی و حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا به خاطر 
تصمیم این کمیته نشان نداده، اما قرار اســت نهادهای باالدستی به این مسئله رسیدگی کنند.نهاد 
ریاست جمهوری برای نقش آفرینی های احتمالی در پرونده حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا، روز 
یکشنبه گزارشی را از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده و درصدد مذاکرات الزم برای 
حل این موضوع است.از سوی دیگر به دلیل حساسیت موضوعی و حذف دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران 
از لیگ قهرمانان آسیا، نهاد ریاست جمهوری به دنبال جمع بندی دالیل این ماجرا و عدم تکرار آن در 
سال های آینده است.ضمن اینکه یکی از مسائل اصلی در موضوع عنوان شده برای حذف پرسپولیس 
و استقالل از فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، مالکیت مشترک آنها تحت وزارت ورزش به عنوان یک 
نهاد دولتی است که حاال باید دید نهاد ریاست جمهوری عالوه بر رسیدگی به دالیل و عوامل کنار گذاشته 

شدن سرخابی ها از آسیا، چه تدبیری برای این موضوع خواهد داشت.
 

چه کسی »طارمی« و »اسکوچیچ« را آشتی داد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی در گفت وگو با سعید اکبری 
در برنامه »سالم صبح به خیر« در خصوص شایعه محرومیت سرمربی تیم ملی در بازی با عراق و 
همچنین وضعیت مهدی طارمی مصاحبه ای انجام داد که در ادامه می خوانید: در مورد ماجرای اختالف 
طارمی و اسکوچیچ باید بگویم این مسئله با درایت و پادرمیانی رییس فدراسیون حل و فصل شد. این 
دو عزیز با هم تلفنی صحبت کردند. گفته بودم این مساله حل می شود و بغرنج نیست. مهدی سرباز 
این مملکت و تیم ملی است. دلش می تپد که برای تیم ملی بازی و دل مردم را شاد کند. تیم ملی و 
طارمی به هم نیاز دارند.طارمی گفته منظورم ضعف زیرساخت های فوتبال ایران بوده نه ضعف تاکتیکی 
اسکوچیچ؛ از صحبت های طارمی سوء برداشت شد. با صحبت های رییس فدراسیون با این دو عزیز 

مسئله حل شد. اسکوچیچ هم اعالم کرد نام طارمی در لیستش وجود دارد.
 

بازگشت »عابدزاده« به میادین با یک کلین شیت
امیر عابدزاده توانست در بازگشــت خود به ترکیب پونفرادینا برای تیمش کلین شیت کند و دروازه 
تیمش را بسته نگه دارد.در ادامه بازی های هفته بیست و سوم اللیگا 2 اسپانیا، تیم فوتبال پونفرادینا 
که امیر عابدزاده را در اختیار دارد، برابر ساراگوسا به تساوی بدون گل 
رسید. در این دیدار امیر عابدزاده، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران 
بعد از مدتی دوری از میادین به دلیل کرونا توانســت کلین شیت 
کند و دروازه خود را بســته نگه دارد.به این ترتیــب پونفرادینا با این 
نتیجه 3۸ امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.امیر 
عابدزاده در این دیدار چند بار ناجی دروازه تیمش شد و توانست 
دروازه پونفرادینا را بسته نگه دارد تا شب درخشانی را رقم بزند 
و در بازگشت به میادین کلین شیت کرد. او یکی از بهترین های 
میدان بود. مارکا با اشاره به درخشش عابدزاده نوشت، مهم ترین 
ســیو او در این دیدار در دقیقه 74 رخ داد که او توانست با یک 
شیرجه بلند دروازه تیمش را نجات دهد و مانع از گل خوردن 

تیمش شود.

مستطیل سبز

گودبای پارتی کاپیتان 
فوتبال زنان در جام 

ملت ها؟
ســارا قمی برای یک خداحافظــی و بدرقه 
باشکوه به تیم ملی بازگشته و امیدوار است 
این رویا در جام ملت ها برای او تحقق پیدا 
کند.با وجود خداحافظی از تیم ملی فوتبال 
زنان در سال 99، بعد از پایان اغمای فوتبال 
ملی زنان و از ســرگیری تمرینات و حضور 
در مسابقات، سارا قمی تصمیم گرفت تا از 
تصمیم قبلی خود منصرف شــود و با توجه 
به عالقه و درخواســت مریم ایراندوســت 
به حضور او در اردو، درخواســت ســرمربی 
تیم ملــی را پذیرفــت و یک ســال بعد از 
خداحافظــی در اردوی ملــی فوتبال زنان 
حاضر شد.قمی که در لیگ برتر در تیم هیئت 
فوتبال البرز در نقش مربی-بازیکن نقش 
کلیدی در ترکیب تیمش داشته و نشان داده 
همچنان در آمادگی خوبی به سر می برد، قرار 
بود پیش از شــروع جام ملت ها و با انجام 
دیدار دوستانه با ازبکســتان از فوتبال ملی 
خداحافظی کند ؛اما لغو بازی دوســتانه با 
ازبکستان توفیق اجباری شد تا او همچنان 
در کنار تیم ملی باشــد.آمادگی باالی سارا 
قمی ســبب آن شــده تا نام او در جمع 27 
بازیکن دعوت شده به اردوی ماقبل پایانی 
ســفر به هند برای شــرکت در جام ملت ها 
باشد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، او نیز در 
جمع مسافران به بمبئی جای خواهد گرفت 
تا در کسوت کاپیتان تیم ملی عازم هند شود 
و اولین تجربه حضور در جام ملت های آسیا 
را به دســت آورد.بدون تردید در صورت نظر 
مثبت ایراندوست و حضور سارا قمی، جام 
ملت های آســیا 2022 آخرین حضور قمی 
در ترکیب تیم ملی خواهد بود و باید دید او 
در چه شــرایطی برای دومین بار تصمیم به 
خداحافظی از تیم ملی خواهد گرفت.مطمئنا 
تداوم تاریخ ســازی فوتبال زنــان می تواند 
بهترین فضا را برای خداحافظی ســارا قمی 
فراهم ســازد؛ اما باید دید طی سه مسابقه 
حســاس در هند چه نتیجه ای برای فوتبال 

ملی زنان رقم خواهد خورد.

روی کاغذ تیم گیتی پسند شرایط بهتری نسبت به 
تیم فوالد زرند ایرانیان دارد و سرخ پوشان اصفهانی 
می توانند با توجه به امتیاز میزبانی برای برتری در این 

میدان و کسب سه امتیاز  پا به مسابقه بگذارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

از قهرمان و 
مدال آوران ورزش 
اصفهان تجلیل شد

در ویژه برنامه شــبی با قهرمانان 
از مدال آوران ورزشی و بازیکنان 
و کادر فنی دو باشگاه سپاهان و 

ذوب آهن تجلیل شد.

سرمربی تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال اصفهان 
اظهار داشت: تیم بســیار جوانی داریم، آینده نگری 
می کنیم و عالوه بر اســتعدادیابی، جوان گرایی هم 
کردیم. تمرینات خوبی را پشــت ســر گذاشتیم و 
تقریبا تیم خوبی تشکیل دادیم.مریم جزایری،  با 
اشاره به این که در گروه بسیار سختی قرار گرفتیم، 
ادامه داد: خانم های گل اکثرا در تیم های گروه ما قرار 
دارند، برای انتخاب تیم ملی هم اکثریت نفرات از 
سه تیم گروه ما هستند و سخت ترین گروه را داریم.

جزایری با اشاره به شرایط جدول بیان داشت: تیم 
در شروع هفته اول مسابقات بسته شد، عالوه بر این 
که جوان بودند و استعدادیابی شده بود، بازیکنانم با 
هم هماهنگ نبودند، در نیم فصل اول تالش کردیم 
تا هماهنگی را ایجاد کنیم، برای رســیدن به ترکیب 
تیم از مدت ها قبل تمرین می شود تا یک سیستم 

جا بیفتد که فصل قبل فقــط صرف همین موضوع 
شد.وی افزود: تیم جوان اســت و با کوچک ترین 
مسئله ســریع به هم می ریزد، با وجود فشارهای 
زیادی که درون تیم داشــتیم توانستیم نیم فصل 
دوم را خوب شــروع کنیم، به یک مســاوی و یک 
برد رسیدیم و شرایط مان در جدول بهتر شد؛ در نیم 
فصل امتیازی نگرفته بودیــم، با این امتیازات یک 
پله صعود کردیم، تالش می کنیــم این روند ادامه 

دار باشد.
جزایــری در خصوص حمایت های انجام شــده از 
این تیم گفت: همیشــه وقتی تیمی خوب است و 
نتیجه می گیرد، حمایت ها از اطراف شروع می شود، 
نفرات رأس آن شهر ســراغی از تیم می گیرند و ما 
حمایت های این چنینی را از ســوی اداره ورزش و 
جوانان و هیئت فوتبال نداشتیم، ، چون تیم جوانی 

بود و امتیازها را واگذار می کرد با وجود بازی خوبی 
که ارائه می داد، اما دیده نشد و هیچ کس سراغ ما را 
نگرفت.سرمربی تیم هیئت فوتبال اظهار کرد: هیچ 
کس این پیشرفت را ندید، این که بانوان اصفهانی 
چقدر زحمت کشیدند و خودشــان را باال کشیدند، 
حتی حمایت های معنــوی هم نبود تــا بازیکنان 
احساس کنند که دیده می شوند، تیم های دیگر در 
بانوان زیاد داریم و زیاد هم دیده می شوند، سالیان 
سال است از ســمت باشــگاه های بزرگ حمایت 

شدند، اما تیم فوتسال نداشتیم.

سرمربی تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال اصفهان:

هیچ کس پیشرفت بانوان اصفهانی را ندید
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رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان شهرداری خبر داد:

ایجاد مرکز نوآوری مدیریت شهری در اصفهان
رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان شــهرداری اصفهان گفت: اداره ارتباط با 
صنایع و شرکت های دانش بنیان شــهرداری اصفهان، در جهت رفع مشــکالت و رشد و توسعه 
شهر که دو ماموریت اصلی مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری است، در 
راســتای اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵ از جمله کاهش آلودگی، بهره وری و تمرکز بر گردشــگری 
فعالیت می کند.مهدی شایق با بیان اینکه این اداره خود را درگاه ورود تکنولوژی به شهر می داند 
و برای این موضوع شبکه ســازی بین کسب وکار های درون شــهرداری و فناوری های موجود در 
سطح شهر تعریف می کند،اظهار کرد: یکی از محور هایی که می تواند برای این موضوع به ما کمک 
کند، برگزاری رویداد هایی همچون تور های فناوری، رویداد های استارت آپی، فن بازار ها و حضور 
در نمایشگاه ها است تا بتوانیم به سطح تعامل مناسبی با شــرکت های دانش بنیان برسیم.وی 
افزود: امسال و سال گذشته اینگونه اقدامات را در دستور کار داشتیم و برای سال آینده نیز سعی 
بر افزایش اقدامات داریم تا بتوانیم حضور خود را به صنایع و شرکت های دانش بنیان اعالم کنیم.

به گفته شایق، از دیگر محور هایی که در آن سعی بر فعالیت داریم، ایجاد تفاهم با اکوسیستم های 
کارآفرینی است تا با ایجاد میز هایی در شهرک های علمی تحقیقاتی و صنایع بزرگ، نیاز های خود 
به شــرکت ها و صنایع را اعالم کنیم.شــایق گفت: در صدد ایجاد کارخانه و مرکز نوآوری مدیریت 
شهری اصفهان هستیم تا ارتباطی تنگاتنگ با حوزه های استارت آپی و دانش بنیان ایجاد کرده و 
بتوانیم راهکار هایی از آن ها دریافت کنیم.رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان 
شهرداری اصفهان گفت: در اداره ارتباط با صنایع و شــرکت های دانش بنیان آماده دریافت ایده 
از جانب شــرکت های دانش بنیان هستیم تا ایده را در شــهرداری در قالب پروژه های مشارکتی 
با همراهی ذی نفعان داخلی شهرداری عملیاتی کنیم.شــایق با بیان اینکه در این زمینه، اجرای 
تور مجازی اصفهان در حوزه گردشگری در دســتور کار بوده که فاز های اول و دوم آن انجام شده 
و فاز های سوم و چهارم نیز در حال انجام است و از انتشار این تصاویر ۳۶۰ درجه استقبال خوبی 
شده است.وی گفت: پروژه های مدیریت تکنولوژی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به 
صورت پایلوت انجام شده و هدف آن شناسایی لبه تکنولوژی های جهانی است تا اداره ارتباط با 

صنایع و شرکت های دانش بنیان آن را در قالب نیاز های خود ارائه کند.
 

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:
»کوه نخودی« صفه دوم می شود

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ۸۵ درصد محدوده منطقه چهار شــهرداری که 
در حریم قرار گرفته، اراضی فاقد صدور مجوزهای مســکونی، تجاری و اداری به شــمار می رود.

محمدحسین جعفری فشارکی با بیان اینکه ۷۰۰ هکتار از اراضی جنگلی شرق اصفهان و معادل 
۲۵ درصد از فضای سبز شــهر اصفهان در مجاورت کوه نخودی واقع شــده است، افزود: این کوه 
قابلیت تبدیل شدن به کوه صفه دوم اصفهان را دارد و شهرداری از این پتانسیل استفاده می کند.

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه کوه نخودی در محــدوده مجموعه تفریحی 
شهربازی شهر رویاها واقع شده است، ادامه داد: شهرداری منطقه چهار تاکنون یک فاز از طرح کوه 
نخودی را اجرایی کرده و پیاده روسازی و آسفالت جاده های منتهی به دامنه کوه نخودی را انجام 
داده است.وی افزود: در صدد استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث 
رستوران های سنتی، ایجاد کمپ خانگی، پیست دوچرخه سواری و موتورسواری در ارتفاعات کوه 
نخودی هستیم تا شهروندان بتوانند در دامنه کوه به ورزش و تفریح بپردازند و در یک مسیر ایمن 
و تعریف شده از طبیعت این کوه استفاده کنند.جعفری فشــارکی خاطر نشان کرد: کوه نخودی 
هیچ گونه آلودگی ندارد زیرا بادهای غالب ۱۲۰ روزه از شرق به غرب اصفهان می ورزد؛ از این رو با 
توجه به هم جواری با فضای سبز و پتانسیل های خوب آن، از سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه ها 

دعوت به همکاری می کنیم.

نقش مشارکت مردم در چشم انداز بودجه ۱۴۰۱ اصفهان چیست؟

توسعه پایدار با مشارکت مردم در اداره شهر

»بودجه« آیینه تمام نمای اقدامات شهرداری هاست و هر آنچه در یک 
سال برای شهر و شــهروندان رقم می خورد در الیحه بودجه قید شده و 
اولویت ها، درآمدها و هزینه های شهرداری با ارزیابی و تصویب شورای 
شهر مشــخص می شــود.در این میان حرکت به ســوی بودجه ریزی 
مشارکتی حائز اهمیت بوده و امروزه بسیاری از شهرهای جهان به سمت 
تدوین قوانین شهری از پایین به باال هستند تا بتوانند بیشترین نیاز مردم 
را در الیحه بودجه بگنجانند؛ بدین سبب هر چه مشارکت مردم در تدوین 

بودجه بیشتر باشد توسعه و رشد اقتصادی شهر نیز بیشتر خواهد بود.
»محسن رنجبر« معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در خصوص 
چشم انداز ۱۴۰۱ و تامین منابع مالی شهرداری، اظهار می کند: شهر موجود 
زنده ای است که مردم آن را می سازند، البته اقتصاد شهر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، زیرا در صورت پویایی شرایط اقتصادی شهرداری به خوبی 
توان اداره شــهر را دارد و می تواند خدمت بهتری به مردم ارائه کند.وی با 
بیان اینکه »اصفهان من، شهر زندگی« شعار دوره جدید مدیریت شهری 
است، تصریح می کند: شــهر خوب برای زندگی در ابعاد مختلف قابل 
تعریف است که یکی از شاخص های شهر خوب زندگی، جریان اقتصاد 
مشارکتی است تا  مردم بتوانند با خیال راحت در معیشت و نگهداری امور 
شهر و اداره کالبد و زیربنای زندگی خوب همچنین ایجاد بستر مناسب 

در کسب و کارشان، نقش داشته باشند.معاون مالی و اقتصادی شهردار 
اصفهان ادامه می دهد: مدیریت شــهری در این دوره به دنبال استفاده 
مشــارکتی در کلیه زمینه ها و تالش برای گسترش اقتصاد شهر است تا 
مردم بتوانند از این پتانسیل در جای جای شهر استفاده کنند، البته تعامل 
مدیریت شهری در بسیاری از زمینه ها می تواند گره گشا باشد.وی با بیان 
اینکه مدیران شهری به عنوان خادمان مردم، در سایه همدلی و همگرایی 
برای پیشرفت و تعالی شهر می کوشند تا شــهروندان زندگی با شرایط 
بهتری را در شهر تجربه کنند، می افزاید: بودجه شهرداری و مناطق در سال 
جاری بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان اســت که این بودجه با مشارکت 
مردم محقق و در بخش هزینه های جاری و نگهداری شهر و هزینه توسعه 
و عمران شهر هزینه می شود.رنجبر با اشــاره به تحقق بودجه درآمدی 
و هزینه ای، اظهار می کند: تکمیل خط یــک و راه اندازی خط دو متروی 
اصفهان در زیر زمین و در ابعاد مختلــف از جمله حمل و نقل و ترافیک، 
عمران شهری، فضای سبز و گسترش خدمات سازمان ها بر روی زمین با 
جدیت در حال انجام است تا زیرساخت های الزم برای حمل و نقل شهری 

شهروندان فراهم شود.
وی با بیان اینکه شهرداری محافظ ثروت شهر است و باید برای افزایش 
آن تالش کند، می گوید: ما امانت دار مردم در ثروتی هستیم که در شهر 

ایجاد شــده و شــهرداری باید برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر از این 

ثروت استفاده کند، البته می توان با مشارکت مردم به این ثروت افزود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه می دهد: می توان در مناطق 
پانزده گانه و ۲۲۰ محله شهر، مشــارکت مردم را در ابعاد مختلف داشته 
باشیم زیرا مردم هر محله اشــرافیت بیشتری به محیط محل سکونت 
خود دارند، همچنین به دنبال تدوین ارتقای کیفی هر محله بر اســاس 

چشم انداز آینده شهر هستیم.
وی با بیان اینکه گروه های محلی باید تشکیل شود تا پتانسیل محالت 
را در ابعاد مختلف از جمله ابعاد زیســت محیطی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی شناسایی کند، تاکید می کند: بودجه شهرداری در سال جاری 
هفت هزار میلیارد و بودجه سازمان ها ســه هزار میلیارد تومان است که 
در ســال آینده این میزان افزایش خواهد یافت؛ اگر شهرداری به عنوان 
محرک اقتصادی در محالت عمل کند، می تواند با مشارکت مردم، اقتصاد 

شهر را پویاتر کند.
رنجبر تاکید  کرد: مردم در محالت خود می تواننــد زمین های خالی از 
سکنه و ساختمان های قدیمی واقع در بافت فرسوده را احیا کنند، زیرا به 
روز شدن کالبد محالت، زمینه ظهور و بروز کیفیت بیشتر زندگی را فراهم 
می کند؛ اگر شهرداری با مشارکت مردم نقشه راهی در این مسیر ایجاد 
کند، تنها نیاز به بازسازی یا نوسازی وجود دارد که با شناسایی ظرفیت ها 
توسط شهرداری، مردم می توانند با بازسازی یا نوسازی در رشد و پویایی 

اقتصاد محله مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه با مشــارکت مردم، اشــتغال نیز ایجاد می شود و این 
چرخه به افزایش رشد اقتصادی کمک می کند، افزود: شهرداری نقش 
تسهیلگری دارد تا چنانچه مالکی توان سرمایه گذاری در بازسازی ملک 
خود ندارد، از منابع دیگر استفاده کند و این منافع هم شامل رونق ملک 

مالک و هم شامل کالبد شهر شود.
حمیدرضا نیلی، کارشناس شهرسازی و معماری در این باره اظهار می کند: 
شهرسازی مشارکتی یکی از موضوعات روز جهانی است به طوری که در 
دنیا به این نتیجه رسیدند اگر در تمامی طول فرآیند اقدامات توسعه شهر، 
مردم مداخله و مشارکت نداشته باشند، در انتها و اجرای طرح همراهی 
مردم با مدیریت شهر نیز وجود نخواهد داشت.وی با بیان اینکه مردم باید 
بدانند اگر در شهر تصمیم سازی می کنند، در تمام مراحل تصمیم گیری نیز 
باید حضور داشته باشند، تصریح می کند: در سطح جهان، مدیریت شهر 
زمانی موفق می شود که مردم در تمام فعالیت ها مشارکت داشته باشند، 
البته برای جلب مشارکت نیز باید از ابتدا مردم را در فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی مشارکت داد.

مهدی نجار اعرابــی و علیرضا جعفری زنــد، دو تن 
از دوســتداران میراث اصفهان به تازگــی بازدیدی از 
مناره های چهل دختران و ســاربان داشته اند. آن ها 
معتقدند در صورت تداوم بی توجهی به وضعیت  این 
دو مناره، بــه زودی فاجعه ای تاریخــی _ فرهنگی و 
انســانی رخ خواهد داد.نجار اعرابــی، مولف کتاب 
»نســخه ارم« با اشــاره ای گذرا به قدمت و اهمیت 
مناره سلجوقی چهل دختران، می رود سر اصل مطلب 
و می گوید: مناره چهل دختران هیــچ حد و حریمی 
نــدارد و وضعیت بخــش پایینی آن بیانگــر برخورد 
ماشین ها با بدنه بناست. عالوه بر نگرانی برای انحراف 

ایجاد شده در این مناره، کنار آن فضای سبزی است 
که هم آبیاری و هم توپ بازی بچه ها در آن، بســیار 
آسیب زاســت. ضمن اینکه هیچ تابلــوی راهنمایی 
برای معرفی این مناره تاریخــی وجود ندارد و همین 
باعث می شــود که نســل جدید، قــدر و قیمت آن را 
نداند.وی، مناره ساربان را نیز یکی از کهن سال ترین 
و زیباترین مناره های اصفهان معرفی می کند و یادآور 
می شود که مشــکالت مناره چهل دختران و ساربان، 
بسیار شبیه به هم است.نجار اعرابی، خطر سنگفرش 
شدن مسیرهای منتهی به مناره ســاربان را به دلیل 
ایجاد ارتعــاش در این بنای بلند، متذکر می شــود و 
لزوم توقف تردد خودرو از کنار این مناره ها، برچیدن 
ســنگفرش های پیرامون و نصب تابلــوی راهنما را 
خاطرنشــان می کند.علیرضا جعفری زند، نویسنده 
کتاب »اصفهان پیش از اســالم« نیز می گوید: مناره 
ساربان تنها بنای خوارزمشــاهی اصفهان است و در 

اهمیــت آن همین نکته بس. پیش تــر، بناهایی در 
کنار این بنا وجود داشته که تکیه مناره به آن  بوده، اما 
براساس سنتی اشتباه طی یک صد سال اخیر، دور 
آن خالی شده، به واســطه سنگ فرش کردن محوطه 
پیرامونی، رطوبت، به جان آجرهــای آن زده، مرمت 
مداوم از این بنای کهن سال دریغ شده و شوربختانه، 
اکنون باید اعالم کرد که مناره، آماده فروریختن است.

وی، تشخیص منبع رطوبت مناره ساربان را فوری ترین 
اقدامی می داند که باید انجام شود و با اشاره به این باور 
درست که »دانا، می داند و می پرسد و نادان، نمی داند و 
نمی پرسد«، بر ضرورت یاری طلبی از کنوانسیون های 
جهانی برای بررسی، آسیب شناسی و حفاظت و مرمت 
بناهای شاخص شــهر تاکید می کند. به عقیده این 
باستان شناس، آثار تاریخی استان اصفهان بسیارند و 
اداره کل میراث فرهنگی، به تنهایی توان و بودجه کافی 

برای حفظ و رسیدگی به آن ها را ندارد.

فاجعه در کمین مناره های شهر

هر هفته یک دورهمی با طعم کتاب؛

قرار سه شنبه ها به یاد شهید احمد کاظمی
به مناســبت ایام شــهادت حاج احمد کاظمی و همراهانش در سانحه ســقوط هواپیما )۱9 دی 
۱۳۸۴(، چهارمین برنامه از سری جدید سلسله نشست های تخصصی »قرار سه شنبه ها«، امروز 
از ســاعت ۱۵ با حضور همرزمان و خادمان انتشارات شهید کاظمی، بر ســر مزار شهیدان احمد 
کاظمی و حسین خرازی برگزار خواهد شــد.خاطره گویی همرزمان شهید کاظمی، اهدای کتاب 
»حاج احمد« به حاضران و برپایی نمایشگاه کتاب از آثار انتشارات شهید کاظمی، از بخش هایی 
است که در حاشیه این برنامه صورت می گیرد.این برنامه از ســاعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۱ د ی ماه 
)امروز(در گلستان شهدای اصفهان )تخت فوالد(، قطعه شهدای عملیات کربالی ۵، مزار شهیدان 
احمد کاظمی و حسین خرازی برگزار می شود. عالقه مندان می توانند از طریق صفحه اینستاگرام 
به نشانی https://www.instagram.com//nashreshahidkazemi_info/ این مراسم 

را به صورت زنده دنبال کنند.
 

اجرای نمایش »پک« در تماشاخانه ماه اصفهان
نمایش »پک« به کارگردانی احسان فاضلی از روز دوشنبه در تماشاخانه ماه به روی صحنه رفت.

نمایش »پک« کاری از گروه تئاتر ســتایش با محوریت معضل اجتماعی اعتیاد است و داستان 
مردی را روایت می کند که با معضل اعتیاد دســت و پنجه نرم می کند و به بیان از هم پاشیدگی و 

گمشدگی هویت افراد در دنیای مدرن امروز می پردازد.
نویسنده این نمایش فاطمه مکارمی است و آن را احسان فاضلی کارگردانی کرده و رادنوش مقدم، 
فرزاد قاسمی و احســان شــهبازی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.نمایش »پک« با همکاری 
تاالر هنر )دفتر تخصصی هنر های نمایشی( و حوزه هنری استان اصفهان از دوشنبه تا ۳۰ دی ماه 
در تماشاخانه ماه واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی، ساختمان مرکزی حوزه هنری استان 

اصفهان روی صحنه می رود.
 

برپایی نمایشگاه خوشنویسی گلستان هنر در اصفهان
نمایشگاه خوشنویسی گلستان هنر در گالری نقش خانه هنر های سنتی اصفهان برپا شد.مدیر 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: ۱۸ هنرمند برجسته خوشنویسی در 
این نمایشگاه بیش از ۶۰ اثر هنری خود را در قالب نســتعلیق، شکسته نستعلیق، محقق، ثلب و 
نقاشــی خط به نمایش گذاشــته اند.علیرضا ایزدی افزود: آثاری با مضامین ادبی و دینی همراه 
با قطعه بندی، تذهیب، تشعیر و طالاندازی هنرمندان خوشــنویس و تذهیب کار اصفهان در این 
نمایشگاه به نمایش در آمده است.وی گفت: نمایشگاه خوشنویسی گلستان هنر تا ۲۸ دی همه 
روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در گالری نقش خانه هنر های سنتی معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی 

استان اصفهان واقع در جنب مسجد شیخ لطف ا... آماده بازدید خواهد بود.
 

فراخوان اولین جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی استان
فراخوان اولین جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی استان اصفهان اعالم شد.مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره گفت: این جشنواره با موضوعات 
هدایای فرهنگی، اسباب بازی، نوشت افزار و عروسک برگزار می شود.حجت االسالم رمضانعلی 
معتمدی با بیان اینکه رسانه ها و صدا و سیما می توانند در معرفی هر چه بهتر این هنر ها و آیین ها 
و ســنت هایی که به نوعی در حال به فراموشی سپرده شدن است، بســیار اثرگذار باشد، افزود: 
 jayezehfiroozeh.ir عالقه مندان به ارسال آثار تا ۲۱ بهمن فرصت دارند به نشــانی اینترنتی

مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

آرای اعضای شورای شهر 
اصفهان به مصوبات در 

معرض عمومی قرار می گیرد
اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
بیســت و پنجمین جلســه علنــی به طرح 
شفافیت و ارتقای سالمت اداری رای مثبت 
دادند.بر این اســاس آرای اعضای شــورای 
اسالمی شهر اصفهان به مصوبات و جزییات 
حضور و غیاب اعضا در معــرض عموم قرار 

می گیرد.
همچنین اعضای شورای شــهر اصفهان در 
این مصوبه انتصاب و بــه کارگیری مدیران 
شهرداری اصفهان و واحد های تابعه و اعضای 
شــورای شــهر را در نهاد های مدیریتی این 
شــهر ممنوع اعالم  کردند.انتشــار اطالعات 
سفر های کاری اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان 
و تشکیل کمیته ســالمت اداری به ریاست 
شــهردار برای پیگیری موضوعات مرتبط با 
شفافیت و مبارزه با فساد از دیگر بند های این 
مصوبه است.اعضای شورای شهر اصفهان در 
این مصوبه به ایجاد سامانه سوت زنی برای 
اجرایی کردن فرآیند نظارت همگانی بر روند 
کار در شهرداری، شورای شــهر و واحد های 
تابعه آن ها تاکید کردند.الکترونیکی سازی 
کامل فرآیند شهرســازی، درآمــد و مراحل 
صدور گواهی های ساختمانی مانند پروانه، 
ســفت کاری، پایان کار، مراحل محاسبات، 
اعالم دستور تهیه نقشه، استخراج اطالعات 
طرح تفصیلی و اعالم ضابطه شهرسازی و ... 
برای غیرحضوری کردن این خدمات از دیگر 

بخش های این مصوبه است.
اعضای شورای شــهر اصفهان با این مصوبه، 
معاونت هــا و مدیریت هــای شــهرداری 
را موظف کردنــد گلوگاه های ایجــاد رانت یا 
واســطه گری را طی ۶ ماه شناسایی کرده و 
پیشنهادات خود را ارائه دهند.گزارش مرتبط 
با عملکرد ساالنه همه پروژه های شهرداری 
در همه بخش ها و نیز گزارش هیئت مدیره 
و مجامع ســازمان ها و شــرکت های تابعه 
شــهرداری در ســامانه شــفافیت منتشر 

می شود.

جلسه بررسی مطالعات فاز اول مدیریت بحران میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان با حضور اعضای شورای تخصصی پایگاه های میراث فرهنگی برگزار شد.در 
این جلسه، مولفه های مرتبط و تاثیرگذار بر وضعیت آثار فاخر مجموعه میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان با متدولوژی روش ارزیابی A که یکی از روش های 
نوین علمی کاربرد سیستماتیک وضعیت سالمت و خطرات مرتبط محسوب می شود، تحلیل و ارزیابی شد.اعضای شورای تخصصی پایگاه ها پس از بررسی ابعاد 
مختلف طرح، با تاکید بر پیوستگی میان پالن مدیریت بحران و پالن مدیریت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان، به عملیاتی شدن مطالعات برای مواجه با بحران 
اشاره کردند.فرهاد عزیزی زالنی، مدیرکل امور پایگاه های میراث جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت بحران 
در این مجموعه جهانی و ارزیابی و تحلیل تمام بررسی ها و مطالعات انجام شده، نسبت به تکمیل طرح با توجه به نظرات ارائه شده از سوی اعضا تاکید کرد.میراث 
جهانی میدان نقش جهان اصفهان در سال ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این اثر به دلیل دارا بودن ارزش های برجسته جهانی با معیارهای 

یک، پنج و شش در چهارم آبان ماه ۱۳۵۸ در اجالس سوم قاهره و اقصر مصر به شماره ۱۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت  رسید.

فاز اول طرح مدیریت بحران میدان نقش جهان تصویب شد

خانه شیخ االسالم 
اصفهان

خانه شــیخ االســالم، بــه عنوان 
یــادگاری به جــای مانــده از دوره 
معمــاری صفــوی و نیزقاجــاری 
است که به یکی از زیباترین بناهای 
تاریخی اصفهان بدل شــده است. 
ســاخت اولیه بنا درزمــان صفویه 
انجام شــده و هدیه شــاه عباس 
به دختــرش »ســرو قدخانوم«و 
دامــادش »محقق ســبزواری«از 

علمای بزرگ دوره صفوی است. 

وز عکس ر



عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران با اشــاره به جایگاه 
ویژه فوالد مبارکه در زمینه تولید فوالد کشــور، گفت: شرکت فوالد مبارکه در 
زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی در کشور پیشرو اســت و با درایت مدیران 
و سهامداران توانسته اســت به حس تعلق جامعه به این کشور بیفزاید. رضا 
شهرستانی با اشــاره به ضرورت و اهمیت مســئولیت اجتماعی در صنایع و 
شرکت ها اظهار کرد: تمام شرکت ها دارای هدف سازمانی متفاوتی هستند؛ 
اما هدف مشترک اکثر کسب و کارها، ارزش آفرینی است. مفهوم مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها طی دهه های اخیر به پارادیم غالب و مسلط شرکت های 
بزرگ و معتبر جهانی تبدیل شــده است و این شــرکت ها در برابر اجتماع و 
محیط اجتماعی خود متعهد هستند چرا که ما همگی در کشتی نشستگانیم. 
وی افزود: با گذشــت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مســئولیت اجتماعی 
شرکت ها به ادبیات مدیریت سازمان ها و کســب وکارها، شاهد این هستیم 
شرکت هایی که در زمینه اقتصادی پیشرو هستند با ایفای مسئولیت اجتماعی 
ســود حاصله را در کشــور با اشــتغال زایی، افزایش تولید و اقداماتی نظیر 

فعالیت های اجتماعی صرف کردند و توانستند در خدمت مملکت قراردهند.
عضو هیئت مدیــره انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایــران با اشــاره به اینکه 
مســئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخالقی است، گفت: مفهوم 
مســئولیت اجتماعی بر این اساس اســت که شــرکت ها به طور داوطلبانه 
تصمیم به مشــارکت در ســاختن یک جامعه بهتر و پاکیزه تر می گیرند.وی 
افزود: فعالیت  های مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند جامعه بزرگ تری را 

تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه با اینکه مصرف شرکت فوالد مبارکه از حوضه 
زاینده رود ناچیز بوده؛ اما رویکردهای این شــرکت در جایگزینی پســاب به 
جای آب در راستای مسئولیت اجتماعی اســت. عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، یکی دیگر از اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای 
مسئولیت اجتماعی را توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و 
گفت: شرکت فوالد مبارکه با ایفای مسئولیت اجتماعی در زمینه های متعدد 
که با درایت مدیران و سهامداران این شرکت انجام می شود، احساس تعلق 

جامعه را به این شرکت افزوده  است.
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مردم ممکن اســت در مورد تمجید و تعریف کردن از دیگران 
مردد باشند زیرا ممکن است فکر کنند کلمات آنها ارزش زیادی 
ندارد. با این حال  تحقیقات نشــان می دهد که این طرز فکر 
درست نیست. تعریف کردن از دیگران می تواند بیش از آنچه 
فکرش را می کردید روی شما تاثیر بگذارد. ما در ادامه در مورد 
تاثیر تعاریف بر روی اشخاص می پردازیم. پس از خواندن این 

مقاله، ترغیب می شوید تا بر روی این مهارت خود کار کنید.

فواید تعریف کردن:
1. تعریف کردن مانند غذا برای خلق و خوی شما خوب است

همانطور که ما نیاز داریم هر روز غذا بخوریم، تمایل به شنیدن 
تعریف و تمجید روزانه نیز داریم. برخی تحقیقات نشان داد 
افرادی که به مدت یک هفته هــر روز از آنها تعریف و تمجید 
می کردند، از شنیدن کلمات زیبا مانند روز اول احساس خوبی 
داشتند. آن ها احساس نکردند که تعاریف  اجباری بوده یا تاثیر 
آن  به مرور کاهش یافته است و این برخالف چیزی بود که در 
آزمایش انتظار داشتند. پس تعریف مناسب می تواند همیشه 

روی شما تاثیر خوبی داشته باشد.
2. تمجید از کارکنان روشــی موثر برای ایجاد حس خوب در 

آن ها و باالبردن انگیزه کاری درآنهاست

حقوق دلیل بزرگی اســت که ما به خاطرش کار می کنیم، اما 
بسیاری از افراد به شغل خود در سطح شخصی تری اهمیت 
می دهند، زیرا کار آنها بازتابی از مهارت ها و توانایی های آنهاست. 
به همین دلیل است که تعریف و تمجید در یک محیط کاری 
راهی بزرگ برای کاهش اســترس کارمند و ایجاد احساس 
دیده شدن، قدردانی و تایید شــدن است. دانشمندان علوم 
اعصاب به این نتیجه رسیده اند که نگذارید موفقیت های کسی 
مورد توجه قرار نگیرد و تمجید و قدردانــی از او همان میزان 
شــادی دریافت حقوق را به همراه دارد. بنابراین برای اینکه 
کارمندان خود را تا حقوق بعدی بــا انگیزه نگه دارید، تعریف 

کردن از آنها را فراموش نکنید!
3. تعریف و تمجیدهای مناســب در واقع باعث نمی شود 

افراد احساس ناراحتی کنند
بدون شــک، جمله هایی وجود دارد که مردم سعی می  کنند 
به عنوان تعریف و تمجید از آن استفاده کنند که در واقع اصال 
مناسب نیســت و در نهایت باعث می شود گیرنده احساس 
ناراحتی و معذب بودن کند. اما تعریف و تمجیدهای واقعی 
چنین تاثیری ندارد. پس مراقب نــوع تعریفی که از دیگران 
می کنید باشــید. اگه تعریف کردن واقعی و درســت باشد 
گیرندگان در نهایت احســاس خوبی خواهند داشت وحتی 

شما با تعریف تان می توانید روزشان را بسازید و خودتان هم 
حس خوبی بگیرید.

4. تعاریف می تواند پایداری و پافشــاری شخص را افزایش 
دهد

انتخاب یک مهارت جدید بدون شــک ســخت است زیرا با 
چالش ها و شکســت های زیادی روبه رو خواهید شد. این 
چیزها می تواند به راحتی هر کسی را پایین بیاورد و باعث شود 
که احساس کند تسلیم شدن بهتر از ادامه دادن است و اغلب 
خود را به دلیل نداشتن استعداد مقصر بداند. تعاریف انگیزه 
خوبی برای افراد برای ادامه راه اســت  و نوعــی درمان برای 

احساس ناامیدی است.
5. شما با تعریف کردن احســاس بهتری نسبت به خود تجربه 

می کنید
شــما تعامل مثبتی با فردی کــه از او تعریــف کردید ایجاد 
می کنید، که می تواند منجر به بهبود خلق و خوی او شود و او 
در مورد شما بهتر فکر کند و بر کسی پوشیده نیست که انجام 
کارهای محبت آمیز برای دیگران، به شــما کمک می کند تا 
احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید.آیا شما اغلب 
از دیگران تعریف و تمجید می کنیــد؟ یا حین تعریف کردن 

دیگری از شما دچار ناراحتی یا معذب بودن شده اید؟

آشپزی

سیب زمینی کریسپی رژیمی
مواد الزم:  سیب زمینی 2 کیلو گرم، پودر پیاز  یک  قاشق 

چای خوری، پودر فلفل قرمز  یک چهارم قاشق چای خوری، پودر 
فلفل سیاه یک دوم قاشق چای خوری، پودر ارگانو  یک قاشق چای خوری، 

پودر سیر  یک  قاشق چای خوری، نمک  یک قاشق چای خوری
دستور تهیه :سیب زمینی ها را تمیز بشویید.قابلمه را روی گاز بگذارید و در آن آب بریزید، بعد 

از به جوش آمدن آب، سیب زمینی ها را اضافه  کرده و اجازه دهید نیم ساعت بپزد.سیب زمینی 
ها را آبکش کنید و درون ظرفی بریزید.به سیب زمینی ها نمک، پودر سیر، ارگانو، فلفل سیاه و 
قرمز و پودر پیاز  بیفزایید.سپس مقداری روغن زیتون را به سیب زمینی ها افزوده و کمی هم 

بزنید تا تمامی مواد با سیب زمینی ها مخلوط شود.درون سینی فر کاغذ روغنی بیندازید و سیب 
زمینی ها را با فاصله روی کاغذ بچینید.با چنگال یا گوشت کوب به سیب زمینی فشار  بیاورید تا 

کمی باز شوند.سینی را درون فر قرار دهید. زمان پخت سیب زمینی در فر 15 الی 2۰ دقیقه 
)یا تا زمانی که برشته شود( با دمای 22۰ درجه است. )کانوکشن فر روشن باشد(

در  آخر گریل را روشن کنید تا سطح سیب زمینی ها نیز برشته و ترد شود.
 برای تهیه سیب زمینی کریسپی رژیمی حتما از سیب زمینی های کوچک 

که پوست نازکی دارند، استفاده کنید.در صورت نداشتن 
ارگانو می توانید از ریحان، رزماری یا آویشن 

خشک استفاده کنید.

تعریف کردن می تواند تفاوت بزرگی در زندگی شما ایجاد کند!

لیال حاتمی رییس هیئت داوران فستیوال 
»وزول« فرانسه شد

 »برف آخر« با حضور امین حیایی
 آماده نمایش شد

لیال حاتمی که سابقه داوری در فستیوال هایی نظیر کن، کارلووی واری، 
رم، مراکش، دبی و… را دارد، به عنوان رییس هیئت داوران بیست 
و هشتمین فستیوال فیلم های آسیایی وزول فرانسه انتخاب 
شد.فستیوال بین المللی فیلم های آسیایی »وزول« که امسال از 1 
تا 8 فوریه در شهر وزول در شرق فرانسه برگزار می شود، از قدیمی ترین 
 جشنواره های ویژه برای نمایش و بزرگداشت فیلم های قاره آسیاست.

 تهیه کننده فیلم سینمایی »برف آخر« گفت: فیلم سینمایی »برف آخر« 
به تازگی مراحل تولید خود را پشت سر گذاشته و در حال حاضر آماده 
نمایش است.حسن مصطفوی بیان کرد: نگارش فیلمنامه »برف آخر« 
سال گذشته آغاز شد و فیلمبرداری این فیلم بهمن و اسفندماه همان سال 
در شرایط برفی انجام گرفت. به صراحت می توانم بگویم امین حیایی، مجید 
صالحی و الدن مستوفی، بازی متفاوت و تماشایی در این فیلم داشته اند.

یکی از کارکنان آبفای استان اصفهان در قالب پویش »اهدای دانایی« بخشی 
از کتاب های شخصی خود را به کتابخانه شرکت اهدا کرد.بهرام یزدی این اقدام 
فرهنگی را  با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، غنی سازی و 
تقویت  منابع کتابخانه و همچنین ارتقای فرهنــگ کتاب خوانی انجام داد.وی 
در مجموع 1۰۰ جلد کتاب با موضوعات علمی، مذهبی، عمومی، دفاع مقدس و 
تخصصی در زمینه صنعت آبفا به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کرد. بهرام 
یزدی در حال حاضر به عنوان رییس اداره رسیدگی به امور پیمان ها در معاونت 
بهره برداری و توسعه آب  مشــغول به خدمت است.در پویش »اهدای کتاب – 
اهدای دانایی« از همکاران شاغل، بازنشســته و کلیه عالقه مندان دعوت شده 
است با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و غنی سازی کتابخانه شرکت، کتاب های 

بدون استفاده خود را به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کنند. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان احداث 1۰ تصفیه خانه فاضالب در مدت 1۰ سال 
را نشان از روحیه جهادی و عزم کارکنان این شرکت برای خدمت رسانی بهتر به 
مردم عنوان کرد.هاشم امینی با بیان این که خدمات رسانی بی وقفه با هدف 
ارتقای سطح رفاه و بهداشت عمومی در دستور کار این شرکت قرار دارد، اظهار 
داشت: از مجموع 28 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان 1۰ تصفیه خانه در 
سال های 139۰ تا 14۰۰ احداث شده است. وی اعالم کرد: عالوه براحداث تصفیه 
خانه فاضالب در شهرهای خوانسار، داران، چادگان، نجف آباد، نطنز، هرند، اژیه، 
سده ورنامخواست، تیران و بویین و میاندشت، دو فقره پکیج تصفیه فاضالب 
نیز در 1۰ سال گذشته برای واحدهای مسکن مهر نطنز و فریدون شهر به روش 
تصفیه لجن فعال احداث شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که  فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها در 9 تصفیه خانه به 
روش لجن فعال، 13 تصفیه خانه به روش الگون هوادهی و 8 تصفیه خانه به 
روش برکه تثبیت مطابق با استانداردهای زیست محیطی تصفیه می شوند، 
تصریح کرد:  با احدث تصفیه خانه های  فاضــالب، حجم قابل مالحظه ای از 
آب های به ظاهر زائد و غير قابل استفاده به چرخه صنعت، كشاورزی غیر مثمر 
و توسعه فضای سبز شــهری باز می گردد.امینی با بیان این که در حال حاضر 

73.5 درصد جمعیت شهری استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار 
دارند، گفت: هم اکنون 3 میلیون و211 هزار نفر در 3۶ شــهر و 5 هزار و 9۰۰ نفر 
در 5 روستای استان از خدمات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب استفاده 
می کنند. وی افزود: استان اصفهان با داشتن 8 هزار و 3۰9 کیلومتر شبکه جمع 
آوری و 5۰۰ کیلومتر خط انتقال، نزدیک به 13 درصد از کل شبکه جمع آوری و 

خطوط انتقال فاضالب در کشور را به خود اختصاص داده است.

در قالب پویش »اهدای کتاب – اهدای دانایی« صورت گرفت؛
اهدای 100 جلد کتاب به کتابخانه آبفای اصفهان 

فوالد مبارکه؛ پیشرو در زمینه تولید و مسئولیت اجتماعی

مدیرعامل آبفای استان:
طی دهه اخیر 10 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان احداث شده است

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

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: ســود ذوب آهن طی سال 
گذشته به میزان 15 هزار و 819 میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش میزان درآمد 
و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید و فروش محصوالت صنعتی و محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شــرکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر، 
افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست؛ همچنین در سال 99 ذوب 
آهن، شاهد رشد 245 درصدی سودآوری شرکت های تابعه داخلی نسبت به 
سال 98 بوده اســت. منصور یزدی زاده  ادامه داد: در واقع ذوب آهن دست کم 
طی یک دهه گذشته برای نخستین بار در سال 99 از زیان انباشته خارج شد تا 
بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و شرایط برای پیوستن از فرابورس به 
بورس فراهم آمد  که این کار در ســال 14۰۰ عملیاتی شد؛ موفقیت ذوب آهن 
اصفهان در سودآوری ادامه یافت و در ســال جاری نیز این شرکت موفق شد 
رکورد سودآوری خود را تنها طی ۶ ماهه نخست سال 14۰۰ ارتقا دهد و با افزایش 
195 درصدی به ســود بیش از 2 هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این 
شرکت برای نخستین بار از 12 درصد عبور کرد.یزدی زاده افزود: عمده سودآوری 
ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود فرآیند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و رشــد صادرات بوده و تنها حدود 3۰ درصد از این افزایش سود حاصل تورم و 
افزایش قیمت ارز است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان بیان کرد: تولید 
انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در ۶ محور خط آهن ایران استفاده شد و 
در حال نصب است، تولید ریل زبانه سوزن و ریل متروی تهران، تمرکز بر تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون ورق سازه های فوالدی، آرک معدن، 
تیرآهن بال پهن و ...، صرفه جویی در مصــرف آب و انجام پروژه های مختلف 
برای استفاده از پســاب به جای برداشــت آب از رودخانه، توسعه صادرات و 
دستیابی به مدال افتخار ملی صادرات و ... از جمله دستاوردهای این شرکت 
طی 3 سال اخیر بوده است.وی به عملکرد این شرکت طی 9 ماه سال گذشته 
اشــاره و عنوان کرد: عملکرد ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه گذشته نیز نشان از 

افزایش تولید در اغلب بخش های تولیــدی و همچنین افزایش فروش این 
شرکت دارد؛ تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکالت ناشی از 
کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امســال موفق به تولید 2 میلیون 
و 54 هزار و 7۰۰ تن چدن مذاب شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 
درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه رکورد تولید 9 ماهه چدن با 3 کوره بلند 
را در تاریخ این شرکت به جا گذاشته است. یزدی زاده همچنین گفت: امسال 
این شرکت با 3 کوره بلند فعالیت می کند و اگر مشکالت کمبود مواد اولیه و آب 
وجود نداشت، به طور قطع تولید بیشتری حاصل می شد؛ با این وجود امیدواریم 
تا پایان ســال به تولید حدود 2 میلیون و 8۰۰ هزار تن برسیم که در تاریخ این 
شرکت بی سابقه است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: با توجه 
به افزایش تولید چدن و محدودیت بخش فوالدسازی، تولید شمش چدن به 5 
برابر سال گذشته رسید که بخش عمده آن در 9 ماهه نخست سال جاری صادر 
شد. وی اظهار داشــت: این مجتمع عظیم صنعتی طی 9 ماهه ابتدای امسال 
در تولید کک خشک 3 درصد، در تولید آگلومره 4 درصد، در تولید فوالد خام 5 
درصد و در تولید شمش آماده 3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
افزایش تولید داشته است. یزدی زاده به برنامه ریزی این شرکت جهت افزایش 
تولید و فروش محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر اشاره کرد و گفت: در این 
راستا در 9 ماهه نخست سال جاری، تولید کالف در ذوب آهن اصفهان حدود 1۰ 
برابر سال گذشته بود و به 12۶ هزار و 887 تن رسید، در حالی که تولید میلگرد 
تنها یک درصد رشد داشت و در تولید تیرآهن، شمش کاالیی و سایر محصوالت 
تغییری نداشتیم.  مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی ذوب آهن جهت افزایش تولید و فروش محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر موجب شد این شــرکت طی 9 ماهه منتهی به آذر 14۰۰ از فروش 
محصوالت خود 25 هزار و 4۰5 میلیارد تومان درآمد کسب کند که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل 92 درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

پیش بینی رکوردشکنی تولید در ذوب آهن
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