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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان از جوالن لوازم 
آرایش تقلبی در بازار خبرداد:

زیبایی قاچاقی !

استاندار اصفهان:

اولویت استان حمایت از 
صنایع نیمه تعطیل است

   تربیت 230 هزار حافظ قرآن
 در نصف جهان؛

اصفهان؛ پیشتاز تربیت 
حافظان قرآن در کشور

مسئول امور حقوقی و امالک اداره کل 
میراث فرهنگی چهارمحال خبرداد:

 بازگشت قدیمی ترین 
 خانه مسکونی در چالشتر 

به چرخه خدمات گردشگری 

مدیر کل امور مالیاتی استان خبر داد:

غیرفعال شدن کارتخوان 
های نامتناظر با پرونده 
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رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: افرادی که خودروها را در 
دست دارند نمایشگاه دار نبوده بلکه مصرف کنندگان خانگی هستند که ثبت نام 
می کنند و در سایت های عرضه خودرو با یکدیگر رقابت کرده و همان خودروهای 

ثبت نامی را با قیمت های بیشتر و به دلخواه خود عرضه می کنند.
حمیدرضا قندی در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در راستای 
صحبت های رییس جمهور درباره کنترل افزایش قیمت، نشســت هایی برای 
بررسی کارشناسی قیمت ها صورت گرفت و سپس افزایش قیمت خودرو که 
به تازگی صورت گرفت، توسط دادســتانی تایید شد.وی افزود: متاسفانه این 
افزایش قیمت ها بر قیمت محصوالت ایران خودرو نیز تاثیر داشت؛ اما با وجود 
این تغییرات، قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو همچنان اختالف بسیار 
زیادی با قیمت کارخانه دارد.رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان 
گفت: به طور مثال، ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان افزایــش قیمت برای پژو پارس 
اعمال شده که با این وجود هنوز اختالف قیمت کارخانه با قیمت بازار برای این 

مدل ماشین نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان است.
قندی اضافه کرد: هر گاه دولت بتواند قیمــت خودروی درب کارخانه را به بازار 
نزدیک، رانت ها و ثبت نام های همراه با قرعه کشی را حذف و به صورت شفاف و 

مستقیم خودرو را به مصرف کننده واقعی بفروشد بازار به ثبات خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اما تا زمانی که بین قیمت خودروی درب کارخانه و قیمت آن در 
بازار اختالف وجود دارد، بازار خودرو هرگز متعادل نخواهد شد.رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: افزایش قیمت خودروی درب کارخانه 
بر قیمت های بازار هم تاثیر گذاشته است، مشتریان فقط متوجه افزایش قیمت 
کارخانه می شوند و به این نکته که پیش از این قیمت ارز در بازار افزایش یافته 

است، توجهی ندارند.
قندی اضافه کرد: متاسفانه افرادی که خودروها را در دست دارند، نمایشگاه دار 
نیستند بلکه مصرف کنندگان خانگی هستند که ثبت نام می کنند و در سایت های 
عرضه خودرو بــا یکدیگر رقابــت کرده و همــان خودروهــای ثبت نامی را با 

قیمت های بیشتر و به دلخواه خود عرضه می کنند.

 بازار معامالت خودرو راکد است
وی همچنین در رابطه با بازار معامالت خودرو تصریح کرد: این بازار تقریبا با رکود 
همراه است. با افزایش قیمت ها به صورت تخمینی تنها ۲۰ درصد مصرف کننده 

واقعی در بازار وجود دارد و این موضوع منجر به رکود بازار شده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان:

فروش ثبت نامی خودرو بر افزایش قیمت آن دامن زده  است

دیدار حاج منصور 
ارضی با آیت ا... 

 مستجابی
 در اصفهان

  نویدکیا و رفتاری که از او ندیده بودیم؛ 

 اولتیماتوم محرم؛
 سپاهان جای ترسوها 
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مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

اشتغال بیش از ۹ هزار مددجو در اصفهان

از امروز الزامی می شود؛
داشتن کارت واکسن، شرط فعالیت 

 به نام پدر ، به نام مادر تاکسیرانان اصفهانی
 ثبت و ضبط تاریخ شفاهی والدین شهدا در  

اصفهان کلید خورد ؛
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آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد  م الف:1260045

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پالک زمین کارگاهی واقع در 
منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/9 
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۰ 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
تلفن: ۰3۱-4۵8۲۲۰۱۰

 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

مزایده فروش ماشین آالت مستعمل

علی پور بافرانی – شهردار چمگردان  م الف:1260030

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به فروش:

۱- یک دستگاه کامیونت کمپرسی سیستم زامیاد تیپ z۲4ni، مدل ۱398 

۲- یک دستگاه وانت سیستم مزدا تیپ ۱6۰۰ مدل ۱369 )فیروزه ای روغنی(

EHOL/S 3- یک دستگاه باالبر سالنی چهار چرخ یدک کش ریلی مدل

4- یک دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی کامیونت ۵ تن 

Viking ۵- یک دستگاه چمن زن مارک

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰9 به منظور بازدید و کسب اطالعات به واحد 

ماشین آالت شهرداری )ساختمان آتش نشــانی( مراجعه و در صورت درخواست، جهت دریافت اسناد به 

واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست 

شهرداری نمایند. 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52240471 

نوبت اول

نوبت اول

3

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت 
بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت 
 بنیادین در اقتصاد و صنعت 

کشور مبدل شده است



تهدید روسیه علیه آمریکا: 

اعزام نیرو و تجهیزات به کوبا و ونزوئال منتفی نیست
معاون وزیر خارجه روسیه همزمان با رویارویی کشورش با غرب بر سر اوکراین هشدار داد که احتمال 
اعزام نظامیان روس به کوبا و ونزوئال در صورت افزایش تنش با آمریکا منتفی نیست.سرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرستی هیئت مذاکره کننده روسیه با مقامات آمریکا در ژنو را برعهده 
داشت تاکید کرد که اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به کوبا و ونزوئال را تایید نمی کند؛ اما آن را منتفی نیز 
نمی داند.گفت وگوهای امنیتی ژنو بین روسیه و آمریکا و مذاکرات مسکو با ناتو در بروکسل نتیجه ای 
در راستای کاهش تنش بر سر اوکراین در بر نداشت. این در حالی است که نظامیان روسیه در مرز با 
اوکراین صف آرایی کرده اند و آمریکا مسکو را به تدارک حمله به اوکراین متهم کرده است. روسیه با رد 
این اتهام خواستار ارائه تضمین های امنیتی از سوی آمریکا و ناتو از جمله عدم پذیرش عضو جدید در 

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی شده است.در مقابل آمریکا با این درخواست مخالفت کرده است. 
 

 نخستین اظهارنظر خانواده »نظربایف« درباره اعتراضات
 در قزاقستان

کوچک ترین دختر رییس جمهوری سابق قزاقستان در پستی در اینستاگرام برای نخستین بار درباره 
اعتراضات و ناآرامی های اخیر در کشــورش اظهارنظر کرد.به نقل از شبکه فاکس ۲۴، آلیا نظربایف، 
کوچک ترین دختر نورسلطان نظربایف، رییس جمهوری سابق قزاقستان در این پست رویدادهای 

رخ داده اخیر در کشورش را تراژدی دانست و به خانواده کشته شدگان این ناآرامی ها تسلیت گفت.
وی تاکید کرد: قلبم از رویدادهای غم انگیز اخیر در کشورم به درد آمده است. هیچ واژه ای برای بیان درد 
و تاسف برای قربانبان و افراد کشته شده وجود ندارد. از صمیم قلب به خانواده های تمامی این قربانیان 
تسلیت می گویم. اجازه دهید این درس بی رحم، برای همه ما آخرین درس در تاریخ مان باشد. کشته 

شدن افراد در زمان صلح درست نیست.
 

فرزند ملکه انگلیس از تمامی عناوین نظامی خلع شد
»شاهزاده اندرو« فرزند ملکه انگلیس به دلیل مواجهه با یک پرونده غیراخالقی از سوی »الیزابت 
دوم« از همه عناوین و مسندهای نظامی خلع شد.»الیزابت دوم« ملکه انگلیس روز پنجشنبه تمامی 
عناوین نظامی را از فرزندش »شاهزاده اندرو« گرفت.بر اســاس اعالم این رسانه، کاخ باکینگهام با 
صدور بیانیه ای در این خصوص اعالم کرد: »دوک یورک« در حال دفاع از پرونده تعرض جنســی در 
آمریکا به عنوان یک شهروند است. در بیانیه مذکور آمده است: تمامی نقش های وی به دیگر اعضای 
خانواده سلطنتی واگذار شده و دیگر به وی بازنمی گردند.به گزارش بی بی سی، شاهزاده اندرو فرزند 
ملکه بریتانیا در ارتباط با پرونده تعرض جنسی به یک زن، زمانی که ۱۷ سال داشت، در دادگاهی در 

شهر نیویورک آمریکا با شکایت مواجه شده است.
 

واکنش »صدر« به حکم دادگاه فدرال
رهبر جریان صدر عراق در جدیدترین مواضع خود به حکــم اخیر دادگاه فدرال مبنی بر تعلیق موقت 
فعالیت های هیئت رییسه پارلمان واکنش نشــان داد.به نقل از بغداد الیوم، »مقتدی صدر« رهبر 
جریان صدر عــراق در جدیدترین مواضع خود به حکــم اخیر دادگاه فدرال مبنــی بر تعلیق موقت 
فعالیت های هیئت رییسه پارلمان واکنش نشان داد.بر اساس این گزارش، وی گفت: اگر این حکم به 
دور از فشارهای این و آن بوده باشد، نخستین گام در مسیر ایجاد اپوزیسیون درون پارلمانی است. صدر 
با اشاره به حکم دادگاه فدرال آن را گام نخست در مسیر تشکیل اپوزیسیون درون پارلمان و نشان دهنده 

خودداری مخالفان از استفاده از خشونت در روند تشکیل دولت اکثریت ملی دانست.

خبر روز

ادعای بلینکن درباره پیشروی های 
هسته ای ایران: 

چیزهای جدید یاد می گیرند و 
کارهای جدید انجام می دهند

وزیر امور خارجه آمریکا بــا بیان اینکه تصمیم 
دولت پیشین آمریکا برای خروج از برجام جزو 
بدترین تصمیم های سیاست خارجی آن کشور 
بود، گفت: ایران دارد به نقطه ای می رسد که بتواند 
در مدت زمانی بســیار کوتاه مواد شکافت پذیر 
الزم برای ســاخت یک بمب هسته ای را تولید 
کند. همزمــان، آنها پیشــروی هایی ]از لحاظ 
برنامه هســته ای[ انجام می دهند که به عقب 
برگردانــدن آنهــا دشــواری های فزاینده ای 
خواهد داشــت، چون آنهــا دارنــد چیزهای 
جدید یاد می گیرنــد و کارهــای جدید انجام 
می دهند.»آنتونی بلینکــن«، وزیر امور خارجه 
آمریکا که با رادیو »ان.پی.آر« گفت وگو می کرد 
در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آمریکا 
چگونه قصد دارد حرکت ایران برای دســتیابی 
ایران به »سالح هسته ای« را متوقف کند، گفت: 
»ما آنها را متوقف کرده بودیم. توافق هسته ای 
که چند سال پیش در دولت اوباما حاصل شد 
برنامه هســته ای ایران را مهار می کرد«. وزیر 
خارجه آمریکا در ادامــه مصاحبه با »ان پی آر« 
گفت: » یکی از بدترین اقدامات در سیاســت 
خارجی اخیر آمریکا خــروج از آن توافق بود که 
در نتیجه آن ما االن در موقعیت چالش انگیزی 
قرار داریم کــه به جای حاصل شــدن توافقی 
جدید و اصطالحا بهتر، ایران برنامه هســته ای 
خودش را بــه صورتی خطرنــاک پیش برده 
اســت.«بلینکن با اشــاره به مذاکرات جاری 
در وین گفت: »ما هنوز بــاور داریم اگر بتوانیم 
در هفته های آینده- نــه در ماه های آینده- به 
برجام برگردیم، این بهترین اقدام برای امنیت 
ما و همچنین امنیت شریکان و متحدان مان در 
منطقه خواهد بود. اما وقت بسیار بسیار کوتاه 
است.«وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی 
شد: »ایران دارد به نقطه ای می رسد که بتواند در 
مدت زمانی بسیار کوتاه مواد شکافت پذیر الزم 
برای ساخت یک بمب هســته ای را تولید کند. 
همزمان، آنها پیشــروی هایی ]از لحاظ برنامه 
هسته ای[ انجام می دهند که به عقب برگرداندن 

آنها دشواری های فزاینده ای خواهد داشت.«

فایننشال تایمز: چرا عدم احیای برجام برای منطقه خطرناک است؟

بهترین و بدترین سناریوی موجود 
فایننشال تایمز نوشت: حیاتی ترین ســوال برای خاورمیانه در سال 
جاری این اســت که آیا پس از اینکه دونالد ترامپ توافق سال ۲۰۱۵ 
با تهران را که توسط ایاالت متحده و پنج قدرت جهانی دیگر به دست 
آمده بود را لغو کرد، می توان به یک توافق بین المللی که جاه طلبی های 

هسته ای ایران را محدود کند، دوباره دست یافت یا خیر.
در ادامه این مطلب آمده اســت: جایگزین این توافق ممکن اســت 
تشــدید جنگ نیابتی بین ایران و متحدان عرب شــیعه اش از شام 
تا خلیج فارس باشــد. یا در بدترین حالت ممکن است شاهد حمله  
اسراییل به ایران باشیم که همیشه تل آویو تهران را به واسطه آن تهدید 
می کند. این جنگ احتمالــی به طور غیرقابل کنترلی در بســیاری از 

مناطق خاورمیانه غوغا به پا خواهد کرد.
منطقه درست زمانی به این مقطع نامطلوب می رسد که ایاالت متحده، 
قدرت خارجی مســلط بر آن پس از پایان جنگ جهانی دوم، به طور 
محسوسی در حال دور شدن از آن است. تمامی بازیگران چه هم پیمان 
و چه دشــمن آمریکا، واشــنگتن را اکنون غیرقابل اعتماد می دانند. 
این موضوع با خروج پر هرج و مرج ایاالت متحده از افغانســتان در 
تابســتان گذشــته، یا حتی خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای 
ایران در ســال ۲۰۱۸ آغاز نشــد. توافقی که متحدان آمریکایی مانند 
اسراییل و عربستان سعودی در هر صورت به شــدت با آن مخالفت 
کردند. این ایده پس از آن که متحد ایران در سال ۲۰۱۹ حمله موشکی 
و پهپادی دقیقی به تاسیســات نفتی آرامکوی عربستان انجام داد، 
شکل گرفت. واشنگتن این تهاجم را به عنوان حمله به سعودی ها و نه 
آمریکایی ها قلمداد کرد و آن را نادیده گرفت. از آن زمان، تماس های 
دیپلماتیک با ایران در سراســر خلیج فارس از امارات متحده عربی و 

حتی عربستان سعودی آغاز شد.
درک ناگهانی کشــور های عربی خلیج فارس از آســیب پذیری خود، 
تالش هایی را برای تنش زدایی برانگیخته اســت. بــا توجه به اینکه 
اصول گرایان ایرانی کنتــرل تمام مراکز قدرت جمهوری اســالمی را 
در دست دارند، اغلب به نظر می رســد که این امر کمی بیشتر از تنش 

زدایی باشد.
با این حال، با توجه به بن بســت مذاکــرات در وین، این تماس های 
دیپلماتیک در حال افزایش است. وین جایی است که تیم هسته ای 
ایران دقیقا بر اساس متنی که تهران آماده کرده است، عمل می کند و 

امکان کوچک ترین اعمال تغییری در آن را ندارد.
ارتباطات امارات و ابوظبی پایتخت آن با ایران و عربستان سعودی و 

همچنین اســراییل و ایاالت متحده با سر و صدای زیادی ادامه دارد. 
محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و حاکم واقعی امارات، اخیرا 
از نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل پذیرایی کرد. بنت گفت که مخالف 
یک توافق خوب نیست، اما خواستار اتخاذ موضع سخت گیرانه تر علیه 
ایران شد. سفر وی به امارات یک ســفر تاریخی به حساب می آید که 

ظاهرا تاج افتتاح روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۰ بود.
شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان، برادر ولیعهد امارات و رییس امنیت 
ملی این کشور ماه گذشته با ســران ایران در تهران دیدار کرد. تهران با 
نصب مجدد دوربین های مانیتورینگ در تاسیســات هسته ای اش 
توسط ناظر هســته ای ســازمان ملل متحد موافقت کرد. با این حال 
مشخص نیست که چقدر احتمال بازگشت به توافق ۲۰۱۵ وجود دارد. 
خواســته های حداکثری ایران ممکن اســت تعدیل شود، اما امکان 
هیچ بازگشتی از پیشرفت های تکنولوژیکی تهران که شامل استفاده از 
سانتریفیوژ های مدرن برای غنی سازی سریع اورانیوم برای سوخت 

هسته ای می شود، وجود ندارد.

اسراییل، تنها دولت مجهز به ســالح هسته ای در منطقه، به کارشکنی 
خود و خرابکاری در تاسیسات هســته ای ایران ادامه می دهد. عالوه 
بر این، هیچ چالشی برای قدرت شبه نظامی تهران در عراق، سوریه و 

لبنان یا برنامه موشکی بالستیکش وجود ندارد.
راه درازی برای دســتیابی به هدف باراک اوباما، رییس جمهور سابق 
آمریــکا که اکنون توســط جو بایدن دنبال می شــود، وجــود دارد تا 
قدرت های اصلی خاورمیانه در منطقه به تعامل با یکدیگر بپردازند. اگر 
آن ها نتوانند به تنش زدایی برسند و زندگی شایسته ای را برای مردم 
خود فراهم کنند، به راحتی می توان دید که بنیادگراها چگونه از شکست 
آن ها سوء استفاده خواهند کرد. آنها به این تصور رایج دامن می زنند 
که ایاالت متحده و اســراییل حامی ائتالفی از آنچه شــیعیان بدعت 
گذار و ســنی های مرتد می دانند، هســتند که پس از دفن امید های 
قیام های عربی در سال ۲۰۱۱، به ســلطه دیکتاتوری بازگشته اند. این 
شــرایط به معنای وجود یک بســتر آماده برای بازگشت جهادگرایی 

خطرناک است.

واکنش پنتاگون به انتشار انیمیشن »ترور ترامپ« در ایران 
پنتاگون اعالم کرده که از انتشــار ویدئوی ترور ترامپ در وبگاه مقامات رســمی ایران آگاه است.

به گزارش اسپوتنیک، »جان کربی«، ســخنگوی پنتاگون در گفت وگو با فاکس نیوز درباره ترور 
احتمالی »دونالد ترامپ«، رییس جمهور پیشــین آمریکا گفت: »پنتاگون از ویدئوی انیمیشن 
منتشر شده در وب سایت مقامات رسمی ایران که ترور دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
را به تصویر می کشد، آگاه اســت.«کربی گفت: »ما اخیرا از این موضوع مطلع شده ایم و در حال 

حاضر در حال بررسی آن هستیم.«
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود: »وزارت دفاع بر تهدید ایران متمرکز خواهد ماند و مطمئن 
خواهد شد که توانایی محافظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را در بحبوحه حمالت مداوم 
شبه نظامیان در عراق و ســوریه دارد.«پویانمایی »انتقام حتمی اســت« یکی از آثار برگزیده در 

»پویش قهرمان« است که به انتقام از قاتالن و آمران شهادت سردار سلیمانی می پردازد.
 

حسام الدین آشنا: 

دست بردارید!
آشنا در واکنش به تحریف پاســخ خود به کیهان ،توئیتی انتقادی زد.چندی پیش سردار حاجی 
زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه با کیهان مصاحبه ای انجام داد که حاوی روایتی از دیدار در 
تیر ۱۳۹۶ فرماندهان سپاه و حسن روحانی بود، حسام الدین آشــنا در توئیتی به این مصاحبه 
پاسخ داد و نوشــت که » گفت وگو میان رؤســای جمهور و فرماندهان نظامی به صورت فردی یا 
جمعی مرسوم است؛ اما نقل قول از جلســه ای محرمانه و از شــخصی دیگر در فقدان او دور از 
 امانت داری است. قاعدتا جلسات رســمی ضبط شده، اپراتور اشــتباه نکرده و چیزی هم پاک

 نشده است.
 شما فقط مجازید بگویید که خودتان در آن جلسه چه گفتید!«حاال و درپی  خوانش های متفاوت 
برخی  کاربران شــبکه های اجتماعی  که محتوای توئیت آشــنا را به پرونده ســقوط هواپیمای 
اوکراینی پیوند زده بودند،  حسام الدین آشنا  مشاور سابق رییس جمهور در توئیتی نوشت: »می 
دانید که منظور من اپراتور ضبط مکالمات جلســه رییس جمهور با نظامیان بوده اســت نه هیچ 

اپوراتور دیگری. از این تحریفات خنک و بی ربط دست بردارید. «
 

تماس »بنت« با »پوتین« درباره ایران
منابع رسمی رژیم صهیونیستی، اعالم کردند که »نفتالی بنت« نخست وزیر این رژیم با »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روســیه تلفنی گفت وگو کرده اســت.»اوفر جندلمان« ســخنگوی عربی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که بنت  برای پوتین در سال جدید میالدی آرزوی موفقیت 
کرده است. طبق این اعالم، دو طرف پاره ای از مســائل از جمله »امنیت منطقه« و چالش های 
امنیتی در ســطح جهان را مورد بحث و بررســی قرار داده اند و بر تداوم همکاری ها در این زمینه 
توافق کرده اند.سخنگوی نخســت وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اعالم کرد که بنت بر »اهمیت 
ایستادگی قاطعانه در برابر پیشرفت هایی که ایران در برنامه هسته ای خود به دست آورده«، تاکید 
کرده است.دولت روسیه هنوز بیانیه ای در ارتباط با جزئیات این تماس تلفنی صادر نکرده است.

 

درخواست مداخله جویانه فرانسه از ایران
فرانســه، خواهان آزادی یک زندانی متهم به جاسوسی در ایران شــد.به گزارش رویترز، وزارت 
خارجه فرانســه در بیانیه ای خواســتار آزادی »فریبا عادل خواه«، زندانی متهم به جاسوسی در 
ایران شد. در این بیانیه آمده است: زندانی شدن عادل خواه باعث کاهش اعتماد در روابط میان 

دو کشور می شود.ما خواهان آزادی فوری عادل خواه هستیم.

کافه سیاست

بین الملل

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفــت: گفته های 
رهبری درباره مذاکره با دشــمن این اطمینان را به 
دولت آقای رییســی و مذاکره کنندگان می دهد که 

ایشان با مذاکره با آمریکا مخالف نیستند.
محمد هاشمی ، در خصوص فرمایشات رهبری مبنی 
بر این که »تسلیم نشــدن در برابر دشمن مستکبر و 
زورگو نیز جزو اصول انقالب است و اینکه در مقطعی 
با دشــمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای 
تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون 
تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد« گفت: 
آن چیزی که رهبری فرمودند حرف تازه ای نیست؛ 
همیشه نظر اکثریت مسئولین این بوده که مذاکره به 

معنی تسلیم شدن نیست. مذاکره الزم است، در آن 
تبادل نظر صورت می گیرد و هر طرف سعی می کند در 

جهت منافع ملی توافق کند.
رییس دفتر رییس دولت ســازندگی خاطر نشان 
کرد: مذاکره هم می تواند منجر به نتیجه شود و هم 
نشود زیرا هنگامی که اختالف نظر وجود داشته باشد، 
یا یک طرف توقع زیادی داشته باشد شاید توافقی 

صورت نگیرد.
وی با تاکید بر این که مذاکره به معنی تسلیم نیست و 
مسئولین اکثرا این نظر را دارند، اظهار داشت:حضرت 
آیت ا... هاشمی که همیشه عنوان می کردند مذاکره 
می کنیم و اگر به توافق رسیدیم که رسیدیم، اگر هم 

نرسیدیم که تسلیم نمی شویم چرا که باید در جهت 
منافع ملی حرکت کنیم.

عضو هیئت موسس کارگزاران ســازندگی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر این که گفته های رهبر انقالب در 
خصوص مذاکره در ادامه چه تاثیری می تواند بر روی 
روند گفت وگوهای احیای برجام داشته باشد، گفت: 
گفته های رهبری درباره مذاکــره این اطمینان  را به 
دولت آقای رییســی و مذاکره کنندگان می دهد که 

ایشان با مذاکره با آمریکا مخالف نیستند.

فعال سیاسی: 

سخنان رهبری این اطمینان را به مذاکره کنندگان می دهد 
که ایشان مخالف مذاکره با آمریکا نیستند 

تمجید رییس جمهور از سپاه و نیروهای مسلح
رییس جمهور اظهار داشت: بدون هیچ گونه تردیدی نیروهای مسلح عزیز ما نه در ســخن بلکه در عمل ملجأ و پناه مردم هستند و این افتخار بزرگی است.رییسی 
عصر پنجشنبه در ادامه برنامه های سفر به هرمزگان در جمع نمازگزاران مسجد شــهرک امام علی )ع( با بیان اینکه امیدوارم رشادت ها، شهامت ها، ایستادگی ها و 
افتخارآفرین های مجموعه سپاه با قوت تداوم پیدا کند، گفت: در دوران دفاع مقدس پاسداران انقالب اسالمی در کنار دیگر نیروهای مسلح و انقالبی کشور، در جبهه های 
جنوبی و غربی و نیز در مناطق دریایی حقیقتا خوش درخشیدند.رییس جمهور افزود: پس از پایان دفاع مقدس نیز نیرو و توان سپاه در جهت سازندگی کشور به کار 
گرفته شد. هر جا که یک پروژه مهم و یک کار بزرگ در جهت رفع مشکالت کشور می بینیم، یک نیروگاه، یک پل، یک مجموعه عظیم صنعتی، راه ها و بزرگراه ها، مجموعه 
قرارگاه های سازندگی مرتبط با سپاه آنجا مشغول تالش و کار هستند.رییسی با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی و اشاره به حضور میدانی وی در رسیدگی به مشکالت 
ناشی از سیل سال ۹۸ خوزستان اظهار داشت: تالش ها و اقدامات نیروهای مسلح و نیروهای بسیج در امدادرسانی به مردمی که گرفتار بالیای طبیعی شده اند، بهترین 
کمک به دولت است.رییس جمهور با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری گفت: در حال حاضر در منطقه جنگی نداریم، اما این بیداری و هوشیاری، رصد کردن و زیر نظر 

داشتن اوضاع از ضرورت های این منطقه است. امروز در منطقه آرامش داریم؛ اما در عین حال باید اوضاع را زیر نظر داشت و رصد کرد و همواره هوشیار بود.
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انتقال موشک های دوش پرتاب استینگر آمریکا به اوکراین
یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دولت بایدن درخصوص انتقال موشک های 
دوش پرتاب »اســتینگر« به اوکراین گفت وگو کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که 
»مسئله اســتینگر« هم زمان با گفت وگوی دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، درخصوص 
اینکه آیا این نوع موشک ها می توانند توسط یک »طرف ثالث« مثل استونی منتقل شوند یا خیر، 
مطرح شد.در میان بحبوبحه و تنش های کنونی بین روســیه و اوکراین، آمریکا و ناتو اعالم کردند 
که در جریان مذاکرات آینده با هیئت روســی در ژنو، به خواســته خود ادامه خواهند داد.روسیه 
چندی پیش، درخصوص تضمین های امنیتی، درخواســت ها و پیشنهادات خود را از آمریکا و ناتو 
فهرست کرده بود و تاکید کرد که کشورهای شوروی سابق نباید به این ائتالف نظامی اروپا بپیوندند. 
 آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد که این خواسته ها  کامال غیرمعقول و عبث است.

بلینکن، دیدگاه روســیه را مبنی بر اینکه اوکراین نیروهای روســی را تحریک کرده است، رد کرد. 
روســیه هزاران نیرو را در مرز با اوکراین گردآوری کرده اســت و پیش تــر والدیمیر پوتین، رییس 
 جمهوری روسیه، تاکید کرد که نیروهای این کشور )روســیه( می توانند آزادانه در هر نقطه از کشور 

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

 سخنگوی وزارت امور خارجه چین: 

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

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

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

داخلی را  بجا و به موقع ارزیابی می کند.

تغییراتی که زود از راه رسید؛

خانه تکانی در کابینه »رییسی«

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

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

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

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

و برخی دیگر هم از سیدشمس الدین حسینی.

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

نوشته بودیم، سعید محمد است.

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

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

را نگرفته باشد.

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

توسعه ملی بدهد.

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

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

کردن ردای وزارت نفت را افزایش داده است.

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

و در رأس بانک مرکزی است.«

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

یک چالش جدی و بین المللی خالص کنند.

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

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

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

از حق و مصلحت عموم نگویم .

تاوان مخالفت نماینده مجلس با یک طرح 

سخنگوی شورای نگهبان:

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

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

دردسرهای خودروی 
صفرکیلومتر آقای نماینده

خبر روز

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

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

اظهارنظرهایی را ندارد.

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

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

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

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

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

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

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

حضور داشته است.

کافه سیاست

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

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

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

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

نفر ثبت نام می کنند، نخواهیم بود.

بین الملل

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه )نوبت اول( 

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

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

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

محکمه تسلیم کرده و قبض دریافت دارند: 

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

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

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

شاهپور صلواتی - مدیر تصفیه 

)نوبت دوم(



معضل لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در بازار هم از سال 
های گذشته تاکنون وجود داشته و همان طور که اشاره 
شد، به گفته نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی اصفهان،عمده شکایت خریداران 
از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی هم مربوط به 

تقلبی بودن محصوالت است 

شنبه 25 دی 1400 / 12 جمادی الثانی 1443 / 15 ژانویه 2022 / شماره 3445
استاندار اصفهان:

اولویت استان حمایت از صنایع نیمه تعطیل است
استاندار اصفهان گفت: اولویت اصلی در ســتاد استانی تســهیل و رفع موانع تولید حمایت از پویایی 
واحد های نیمه تعطیل و افزایش اشتغال پایدار است.سید رضا مرتضوی در جمع گروهی از تولید کنندگان 
شهرستان شهرضا اظهار کرد: مسئوالن اداری، اجرایی، قضایی، امنیتی در راستای حمایت از تولید ملی، 
پویایی اقتصاد مقاومتی و تحقق موثر تر شعار سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« تالش کنند.یکی 
از راه های موثر به منظور مدیریت مبتنی بر آینده نگری برای ممانعت از مهاجرت روستاییان به کالن شهر ها 
و جلوگیری از توسعه پدیده حاشیه نشینی، حمایت هدفمند از اقتصاد روستا، افزایش خدمات و ایجاد 
مشاغل پویا و پایا در روستاهاست.توسعه اقتصاد روستایی از اولویت های مهم و بنیادین توسعه پایدار 
است که شــهرضا ظرفیت های خوبی در حوزه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی دارد که می طلبد با نگاه 
مثبت در راستای تحقق اهداف توسعه شهرستان گام های موثری برداشت.به گفته استاندار اصفهان ؛هنوز 
با گذشت ۱۰ سال برخی از طرح های عمرانی برنامه های فرهنگی و اقتصادی شهرستان حل نشده است.

 
مدیر کل امور مالیاتی استان خبر داد:

غیرفعال شدن کارتخوان های نامتناظر با پرونده مالیاتی
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان کمتر از یک هفته 
دیگر است.عباس مزیکی افزود: مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان کمتر از یک هفته دیگر 
است و بعد از آن، دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده 
my.tax.مالیاتی نباشند، غیرفعال می شوند. کارفرمایان صنفی می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی

gov.ir و از طریق شماره ملی، فهرست همه پذیرنده های خود را مشاهده کنند. همچنین از طریق درگاه 
اینترنتی امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر، درخواست غیر فعال سازی پذیرنده، حذف 

ثبت نام اضافی ایجاد شده و ایجاد فعالیت جدید متناسب با پذیرنده امکان پذیر است.
 

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی آرد در اصفهان
سامانه یکپارچه خرید وفروش آرد )سیما( با قابلیت ارســال و تحویل الکترونیکی آرد بین نانوایان در 
استان اصفهان راه اندازی شــد.مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: با طراحی و 
راه اندازی سامانه فروش اینترنتی آرد، انواع آرد یارانه ای و نیمه رایانه ای برحسب نرخ فروش ومصارف 
مختلف یکپارچه بین متقاضیان ازجمله واحد های ســنتی و صنعتی تولید کننده نان و دیگر فرآورده ها 
عرضه می شود.با بهره گیری از این سامانه هوشمند تمام مراحل فرآیند تقاضا تا تحویل آرد به مشتری به 
روش الکترونیکی از طریق سامانه پیامکی فراهم می شود.ضیائی گفت: سرعت در ارسال و تحویل آرد از 
درب کارخانه تا محل تحویل مشتری، کیفیت در ارسال و کوتاه تر شدن زمان ارسال از طریق شرکت حمل 
http://gfloursale.banksepah. ونقل آبادان از مهم ترین مزایای این سامانه الکترونیک به نشانی

ir/ است.تاکنون ۱۵ شهرستان استان ازجمله اصفهان، شاهین شهر ومیمه، نجف آباد، لنجان و فالورجان 
تحت پوشش خدمات الکترونیکی این ســامانه قرارگرفته اند و تا ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ تمام شهرستان ها 
از خدمات الکترونیکی این سامانه بهره مند می شــوند.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان 
همچنین از توزیع حدود ۳۳۰ تن برنج حمایتی در اســتان با هدف تنظیم بازار خبر داد.محسن ضیائی 
گفت: حدود ۳۳۰ تن برنج حمایتی با نرخ دولتی برای تنظیم بازار مصرف و در حمایت از مصرف کنندگان 
به عامالن  مراکز فروش دارای مجوز از اداره صمت در استان تحویل داده شده است.به گفته وی، میزان 
برنج حمایتی به ارزش ۵۱ میلیارد ریال در حمایت از مصرف کنندگان بین عامالن فروش  استان اصفهان 
توزیع شده است.ماه گذشته مصطفی بحق ، رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان گفته بود:  
هر کیلو برنج ایرانی با قیمت ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می رسد و برخی برنج کاران که نیازی به پول 
ندارند،  نسبت به فروش محصول خود مقاومت می کنند ،  قیمت برنج به صورت روزانه و هفتگی  در بازار 
روند صعودی دارد و امسال میزان برداشت برنج ایرانی نسبت به پارسال ۳۰ درصد کاهش داشته است.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان از جوالن لوازم آرایش تقلبی در بازار خبرداد:

زیبایی قاچاقی !

سه سال پیش، معاون بهداشتی دانشگاه  زینب ذاکر 
علوم پزشکی اصفهان گفته بود: »دو الی 
ســه درصد لوازم آرایشــی موجود در بازار اصفهان قاچاق است و در 

فروشگاه های مجاز کاالی آرایشی و بهداشتی تقلبی وجود ندارد.«
حاال گویا واقعیت عیان تر و وضعیت وخیم تر شــده که نایب رییس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم آرایشی و بهداشــتی اصفهان می گوید: 
»عمده شکایت خریداران از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در 

خصوص گرانی و تقلبی بودن محصوالت است.«
حداقل در رسانه ها این بحث مطرح بوده که ایران جزو پرمصرف ترین 
کشورهای جهان در زمینه لوازم بهداشتی اســت.با این حال  رییس 
وقت اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو پنج سال قبل همه 
آمار و ارقام ها در این باره را رد کرد و گفت: ایران رکورددار مصرف لوازم 
آرایشــی نه در خاورمیانه نه در آســیا و نه در جهان و نه در هیچ سطح 

دیگری، نبوده و نیست.
این در حالی اســت که آماری از ســال ۲۰۱۵ وجود دارد که مربوط به 
ســایت مجله »Beauty world middle East« است و دفتری در 
امارات متحده عربی دارد. این سایت می گوید ایران دومین رکورددار 

مصرف لوازم آرایشــی و بهداشــتی در خاورمیانه و هفتمین کشــور 
رکورددار در این زمینه در سطح جهان بوده است. 

جالب اینکه همــان ســال )۱۳9۵( محمد فرزانه، رییــس اتحادیه 
صنف فروشــندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشــهد از جايگاه سوم 
مصرف لوازم آرايشــی و بهداشــتی اين شهر بعد از شــهرهای قم و 
تهران خبر داده بود. درواقع ســه شــهر قم، تهران و مشــهد به گفته 
این مقام مســئول وقــت، در صدر مصــرف کنندگان لوازم آرایشــی 
 بوده اند و حداقل تا پنج ســال پیش، »اصفهان« جزو صدرنشــینان

 نبوده است. 
معضل لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در بازار هم از سال های گذشته 
تاکنون وجود داشته و همان طور که اشــاره شد، به گفته نایب رییس 
اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان،عمده شکایت 
خریداران از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی هم مربوط به تقلبی 
بودن محصوالت اســت که طی ۶ ماهه اول امســال ۲۰ مورد تخلف 

فروشندگان ثبت شده است.
رییس اتحادیه لوازم بهداشتی  و  آرایشی استان  اصفهان  پیش از این 
گفته بود که به خاطر شــرایط بد اقتصادی و افزایش عوارض گمرکی 

واردات لوازم آرایشی به صفر رسیده و همین برای جلوگیری از عرضه 
اجناس تقلبی و قاچاق نکته خوبی است که بیشــتر مغازه داران این 
صنف می توانند برند هــای داخلی را بــا قیمت مناســب به فروش 
برســانند.مردم حاضر به اســتفاده از لــوازم آرایشــی تاریخ مصرف 
گذشته نیستند، چه بســا بخواهند از لوازم آرایش مصرف شده درحد 

نو استفاده کنند.
البته گویا حتی این موارد هم نتوانســته باعث صفرشدن قاچاق لوازم 

آرایشی  و بهداشتی تقلبی در بازار شود. 
سال گذشته پرونده کشف انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق غیر 
استاندارد و غیر بهداشــتی که به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال  توسط 
ماموران نیروی انتظامی، کشف شــده بود به شعبه هفتم رسیدگی به 

تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
این شعبه پس از رســیدگی به پرونده اســتعالم از گمرک و دانشگاه 
علوم پزشکی و احراز قاچاق بودن و غیر بهداشتی بودن کاالها، عالوه 
برصدور حکم مبنی بر معدوم کاال های کشف شده، متهم پرونده را به 
اســتناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به پرداخت بیش از ۴ میلیارد 

ریال جریمه نقدی، در حق صندوق دولت محکوم کرد.

با مسئولان

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه فقط یک کارخانه نیست و 
در گذر سال های گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور 

مبدل شده است.
آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، با حضور 
محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه، معاونین، جمعی از 
مدیران، کارکنان و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه برگزار و 

همزمان نیز به صورت آنالین در فضای مجازی پخش شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این آیین ضمن تبریک به مناســبت سالروز افتتاح 
این شرکت اظهار کرد: امروز برای خانواده فوالد مبارکه روز مهمی است چراکه 
کلنگ این مجموعه در دی ماه ۱۳۶۰ به زمین زده شد و در نهایت در ۲۳ دی ماه 
ســال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید.محمدیاســر طیب نیا افزود: فوالد مبارکه با 
همت فوالدمردان، روحیه جهادی و اراده آهنین آنان شکل گرفت که ما امروز 
میراث دار آن ها هســتیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای بقای 
این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.مدیرعامل 
فوالد مبارکه با بیان این که امروز فوالد مبارکه به الگوی ملی بنگاه داری تبدیل 
شده است، خاطرنشــان کرد: همچنان که فوالد مبارکه طی دهه های گذشته 
موجب اتفاقات خوب بوده است، امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگری شود.

 انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش داشته اند
وی اذعان داشــت: فوالد مبارکه فقط یک کارخانه نیســت و در گذر سال های 
گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ 
اگر بخواهیم فوالد مبارکه تا ۵۰ ســال آینده همچنان ســرآمد باشد، باید رمز 
موفقیت مان در ۳ دهه گذشــته را مرور و جایگاه و مســیرمان برای ۵۰ سال 

آینده را ترسیم کنیم.
طیب نیا اضافه کرد: داشتن چشم انداز توســعه کمی و حفظ سهم تولید فوالد 
کشور برای فوالد مبارکه کافی نیست و باید برای افق های دیگری برنامه ریزی 
کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه 

انسانی نخستین محور و رمز موفقیت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروی انســانی کارآمد، نظام مشــارکتی و 
بهبود مستمر، داشــتن چشــم انداز متعالی، برنامه محور بودن، حرکت دقیق 
بر اساس برنامه، بســیج همگانی نیروها در برنامه ریزی و نظام های تحولی 
مشارکت، همه این ها در کنار روحیه جهادی، انقالبی و انگیزه  و نیت پاک الهی 

کارکنان باعث شده که فوالد مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
طیب نیا با بیان این که انســان های بزرگی در شــکل گیری فوالد مبارکه نقش 
داشته اند، افزود: یکی از رموز موفقیت فوالد مبارکه این است که در آن انسان ها 

و افکار بزرگی وجود داشته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که این سرزمین از قرون گذشته تاکنون مهد 
صنعت  بوده است، ادامه داد: اگر بخواهیم این راه را ادامه دهیم و حافظ بقای 
فوالد مبارکه باشــیم، باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛ شرایط عمومی کشور از 

لحاظ صنعتی و اقتصادی به ویژه در صنعت فوالد، در شرایط مطلوبی قرار داشته 
و کارهای زیربنایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: بهره برداری از معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه دیرینه 
در صنعت فوالد از ۵۰ سال گذشته تاکنون شرایطی را ایجاد کرده که این صنعت 
به یکی از صنایع موفق کشور تبدیل شود؛ اما اگر امروز به درستی عمل نکنیم، 

همین موفقیت ها نیز نتیجه عکس خواهد داد.

 نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی 
محمد یاســر طیب نیا با بیان این که برنامه تولیــد ۵۵ میلیون تن تولید فوالد 
برای افق ۱۴۰۴ کشور در نظر گرفته شده است، گفت: فوالد مبارکه از تولید ۲.۵ 

میلیون تنی ابتدای راه اندازی به ۱۰ میلیون تن فعلی رسیده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه، ورود شــرکت های معدنی به تولید فوالد را قابل توجه 
دانست و گفت: تحریم های بین المللی و محدودیت های موجود به اهمیت و 

جایگاه فوالد مبارکه برای رشد اقتصادی کشور افزوده است.
وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص کشور بیان کرد: 
امروزه بیشتر از نام کشورها نام صنعت ها و بنگاه ها شنیده و شناخته می شود و 
درآمد بعضی از این بنگاه ها و شرکت ها به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و درآمد 
نفتی ما بیشتر است؛ با چنین دنیایی مواجهیم و اگر قرار باشد در کشور کسانی 

این گام ها را بردارند، چه صنعتی بهتر از فوالد مبارکه است؟

مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: اگر کشور اسکله بزرگ نیاز دارد و اگر 
شبکه ریلی توسعه بیشــتر می خواهد فوالد مبارکه باید برای این موضوع فکر 
کرده و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این کارها را انجام دهند 
و این در حالی است که شــرکت هایی بقا پیدا می کنند که در توسعه تکنولوژی 

فعال هستند.

 فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشور است
وی در ادامه بیان داشــت: توســعه مداوم کمی، کیفی و متوازن، تکنولوژی، 
نوآوری و توسعه پایدار، سرلوحه کار فوالد مبارکه است؛ تولید محصوالت جدید 
با همت متخصصان داخلی این شــرکت باعث افتخار ماســت؛ اما متاسفانه 
امروز هم راستا با هدف گیری های دشمن، یک موج صنعت ستیزی در کشور راه 
افتاده و علیه صنعت ایجاد شده ، صنعتی که نجات بخش اقتصاد کشور است.

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بســیاری از صنایع الزامات توســعه 
یافتگی را به موقع رعایت نکردند، گفت: متاسفانه برخی، بحران های آلودگی و 
کم آبی را به گردن صنعت می اندازند؛ در حالی که این موضوع خالف واقع بوده 
و این در حالی است که در ابتدای دی ماه امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها، 

هوای پاک شهر مبارکه نشان دهنده عدم آالیندگی فوالد مبارکه بود.
طیب نیا با بیان این که فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشــور است، تاکید کرد: 
ما باید در این حوزه الگوی صنعت سبز در کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت 

می تواند دوست دار محیط زیست باشد؛ باید نشان دهیم که می توانیم مزایای 
صنعت را داشته باشیم و معایب آن را حذف کنیم، اکنون تمامی خروجی های 
فوالد مبارکه شبانه روزی در حال پایش لحظه ای است و نتایج نشان می دهد 
که برخی از این مقادیر که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط زیست باالتر 
است.وی در خصوص موضوع توسعه سرمایه انسانی که یکی از مهم ترین ارکان 
مجموعه فوالد مبارکه اســت نیز گفت: باید بگوییم که نخستین محور توسعه، 
توسعه سرمایه انسانی اســت. اگر امروز به جایی رسیده ایم به خاطر سرمایه 
انسانی ماست. هرگاه از نظر فرهنگ سازمانی، روحیه کاری و جهادی به جایی 
رسیدیم که در دنیا سرآمد باشــیم آنگاه می توانیم با فوالدسازان و بنگاه های 
بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت بپردازیم و باید قبل از هر چیز این اتفاق بیفتد.

 با محدودیت بیش از ۶0 درصدی مصرف گاز مواجه شده ایم
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان این که همه باید متوجه شــوند که کار 
درست چیســت و در همان جهت با روش درســت کار کنند، بیان داشت: باید 
حواشی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این هم درست کار کنیم و هم نیت 

خود را درست کنیم.
وی با اشاره به ضرورت الگو بودن فوالد مبارکه در همه جایگاه ها اظهار کرد: فوالد 
مبارکه در حوزه انرژی باید به فکر مصرف بهینه، صرفه جویی و باال بردن میزان 
تولید باشد؛ عالوه بر این، هر یک از ما به عنوان یک شهروند، باید الگوی مصرف 

انرژی را در زندگی خود پیاده سازی کنیم.
طیب نیا با بیان این که بــا محدودیت بیش از ۶۰ درصــدی مصرف گاز مواجه 
شــده ایم، گفت: مصرف روزانه گاز خانگی در اســتان اصفهان بــه ۶۰ میلیون 
مترمکعب رسیده و این در حالی اســت که اگر تنها ۶ میلیون مترمکعب گاز به 
میزان گاز اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه می شد، این صنعت می توانست 
ظرفیت تولید خود را کامل کند؛ خسارت ناشــی از کمبود گاز مورد نیاز در فوالد 

مبارکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

 جبران کمبود گاز صنایع با صرفه جویی 5 تا 10 درصدی مصارف خانگی
وی خاطرنشــان کرد: وقتــی از ضرورت فرهنگ ســازی صحبــت می کنیم، 
نتیجه اش این است که به این نکته توجه داشته باشیم که با صرفه جویی ۵ تا 
۱۰ درصدی گاز در مصرف خانگی می توان کمبــود گاز صنایع را جبران کرد که ما 
به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ صرفه جویی در مصرف 

انرژی باشیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه افزود: هریک از کارکنان شــرکت فوالد مبارکه در هر 
جایگاهی باید بهترین باشــند تا بتوان تحول بزرگی را رقــم زد؛ این یعنی هر 
کسی سعی کند تغییری هرچند کوچک را در خود ایجاد کند که اگر این اصل را 
رویکرد خود قرار دهیم، شــاهد ایجاد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود؛ باید 
ایمان داشته باشیم که رسیدن به قله های پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید 

با همت بلند و روحیه جهادی به آن ها برسیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است
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خانه آزاده چالشتری با معماری شیوه و ســبک اصفهانی و با دوره بندی 
معماری زندیه و قاجاریه در بیست و هشتم آبان ماه سال ۱۳۷۵ به شماره 
۱۷۵۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است که براساس اعالم نظر 
کارشناسان میراث فرهنگی استان، قدیمی ترین خانه موجود در چهارمحال 
و بختیاری است.معماری این اثر فاخر به  صورت درون گراست و از جمله 
آرایه های وابسته به معماری می توان به سنگ کاری، حجاری، آجرکاری، 
گچ بری، کاشــی کاری، گره چینی، قطاربندی و ملحقات چوبی نفیس و با 
ارزش اشاره کرد.خانه آزاده چالشتر چهارمحال و بختیاری برابر تفاهم نامه و 
براساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی امالک در اختیار بخش دولت دوباره 
با کاربری اقامتی و پذیرایی احیا شد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
رییــس گــروه حفــظ و احیــای اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ویژگی های معماری و وجود 
سه نوع بافت متمایز در خانه آزاده چالشتری گفت: جبهه غربی این بنا در ۲ 
طبقه مربوط به اواخر دوره زندیه، با سقف های دوپوش و کاربری بهاره نشین 
اســت.واحد جوالیی تاکید کرد: جبهه جنوبی شامل سردر اصلی، هشتی و 
داالن ورودی با استناد به قباله های باقی مانده از نظر اصالت مربوط به دوره 
صفویه بود و جبهه شــرقی و شــمالی این خانه در نیم قرن اخیر براساس 
معماری رایج منطقه با کاربری مسکونی و انباری ساخته شد.رییس گروه 
حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: این بنا با نقشــه ای به صورت مربع مستطیل در 
اطراف حیاط مرکزی ساخته شده و به وسیله داالنی بزرگ منتهی به هشتی 
به بیرون راه پیدا می کند.جوالیی تاکید کرد: تزئینات خانه آزاده چالشتری 
شامل اروسی ها، پنجره های مشبک، درهای ِگِره چینی، گچ بری های سقف، 
بقایای آینه کاری در سقف، گچ بری های دیواری و سربخاری هاست که بیشتر 
در ساختمان ۲ طبقه ضلع غربی قرار دارد.رییس گروه حفظ و احیای اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: خانه آزاده چالشتری نمونه ای از ساخت منزل های مسکونی اعیانی 
منطقه در افزون بر ۲۰۰ سال اخیر است.جوالیی اظهار داشت: طبقه همکف 
این جبهه از ساختمان را راهرویی که با راه پله به طبقه باالیی راه می یابد به 
۲ قسمت تقسیم کرده و در طرفین راهرو، اتاق هایی با سقف »طاق و تویزه« 
قرار دارند که با درهای اروسی به حیاط مرتبط می شوند.وی گفت: در طبقه 
باالیی، اتاق ها و راهروها به صورت دوپوشه مسطح به موازات اتاق ها و راهرو 
طبقه همکف قرار دارند که همچنان دارای اروسی ها با شیشه های ریز رنگین 
اســت.رییس گروه حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پنجره های مشبک چوبی 
خانه آزاده چالشتری در تعبیه نور به داخل راهروها و اتاق های طبقه دوم نقش 

مهمی دارند.وی افزود: در زاویه های مختلف طبقه همکف انبارهای وسیع با 
طاق ضربی ساخته شده اند که در ضلع شمالی ادامه داالن به نسبت کوتاهی 
به بیرون از خانه منتهی می شود و طرفین آن انبارهای متعددی قرار دارند.

جوالیی تصریح کرد: در ضلع های شمالی و جنوبی حیاط، اتاق های همکف با 
ارتفاع کمتر از یک متر از سطح حیاط قرار دارند و اتاق ها دارای پوشش سقف 
مسطح هستند که سقف اتاق های ضلع جنوبی با قاب و تخته، پوشش داده 
شده اند.وی یادآور شد: البته در اتاق های ضلع شرقی خانه آزاده چالشتری 
تغییراتی به وجود آمده ولی موقعیت آن ها حفظ شــده است.رییس گروه 
حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: در ابتدای راهرو اتاقی واقع شده که چاه و مخزن آب 
در آن قرار دارند و با ریختن آب درون مخزن و عبور آن از کف حیاط، از فواره 

حوض سنگی فوران می کند.

    مرمت خانه آزاده چالشتری از سال 13۸5 آغاز شد
کارشناس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحــال و بختیاری نیز گفت: مرمت خانه آزاده چالشــتری از ســال 
۱۳۸۵ آغاز شد و بهره برداری آن از سال ۱۳۹۴ در اختیار بخش خصوصی 
قرار گرفت. علی مولــوی تاکید کرد: این اداره کل بــرای مرمت خانه آزاده 

چالشتری ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی هزینه کرد. وی افزود: این اعتبار برای استحکام بخشی 
پی و بدنه، کالف کشی سازه، نما، محوطه سازی، دفع رطوبت های صعودی 
و نزولی، نازک کاری، اجرای تاسیسات، تزئینات نقاشی، ساخت، نصب و 
مرمت متعلقات چوبی شامل درها و پنجره های اروسی هزینه شده است.

   قدیمی تریــن خانه مســکونی چهارمحال و بختیــاری به چرخه 
خدمات گردشگری باز می گردد

مســئول امور حقوقــی و امــالک اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: قدیمی ترین خانه مسکونی این 
استان در چالشتر شهرکرد به چرخه خدمات گردشگری و اقامتی استان باز 
می گردد.لیلی خاکسار بلداجی تاکید کرد: این خانه تیرماه ۱۳۹۴پس از تغییر 
کاربری به هتل سنتی تبدیل شد و برای خدمات رسانی به گردشگران و پذیرایی 
از مسافران در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که مدت قرارداد واگذاری آن 
به بخش خصوصی تا یکم اردیبهشت  ماه امسال بود.خاکسار تصریح کرد: این 
اداره کل در نظر دارد با حفظ شأن و اهمیت تاریخی خانه آزاده چالشتری و با 
رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کاربری مناسب و شایسته تعریف و از طریق 

فراخوان عمومی حق بهره برداری از این بنا را به مزایده بگذارد.

 ۷00 پروژه نیمه تمام برای سفر ریاست جمهوری به
 چهارمحال و بختیاری احصا شد

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفر رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
۷۰۰ پروژه نیمه تمام در استان برای ارائه در سفر ریاســت جمهوری احصا شد، جسات هماهنگی 
نیز به همین منظور با نهاد ریاست جمهور برگزار شده است، در این سفر می توان برای حل بخشی 

از مشکالت برنامه ریزی کرد.
غالمعلی حیدری با تاکید بر اینکــه در دوران دفاع مقدس رزمندگان مجاهدانه وارد میدان نبرد با 
دشمن بعثی شــدند، گفت: امروز میدان نبرد با دشمن تغییر کرده است، دشمن برای ضربه زدن 
به جمهوری اسالمی از حربه تحریم اســتفاده کرده و در جنگ اقتصادی برای واردات و صادرات 
مشکل ایجاد می کند.وی افزود: باید معایب و محاســن موجود در کشور احصا شود، می توان با 

هم اندیشی، خرد جمعی و تصمیمات عالمانه برای برون رفت از مشکالت تصمیم گیری کرد.
حیدری با بیان اینکه اعتبارات دولتی اندک اســت، گفت: بنابراین بخش خصوصی یک ظرفیت 
بزرگ است تا بتوان در راستای حل مشکالت گام برداشت، امروز ایجاد واحد تولیدی برای اشتغال 

کمتر از احداث مسجد نیست، خیرین باید برای اشتغال جوانان وارد میدان شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳۵۰ گروه جهادی در استان وجود دارد، 
عنوان کرد: این گروه ها خودجوش در مناطق محروم حضور پیدا می کنند و می توانند در راســتای 
محرومیت گام بردارند، گروه های جهادی برکت نظام جمهوری اســالمی هستند، فرهنگ کمک 
به هم نوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد.وی تاکید کرد: راهبرد دشــمن ایجاد شکاف و ناامیدی 
در بین مردم و مسئوالن است، دشمن با حمایت ۲۵۰ شبکه فارسی زبان ناامیدی و یأس ایجاد 
می کند، باید هر کس با توان خود این راهبرد دشــمن را خنثی کند.حیدری ادامه داد: برای حل 
مشکالت نیازمند مدیران جهادی هســتیم، مدیران باید دغدغه خدمت به مردم را داشته باشند، 
 برای حل مشکالت الزم است به صورت میدانی در مناطق مختلف حضور پیدا کرده و مشکالت را 

بررسی کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رهاورد حضور کشورهای استعماری در کشورهایی 
مانند افغانستان ناامنی و فقر اســت، گفت: با اعتماد به نفس، خودباوری و بدوت اتکا به خارج 
از کشور می توان در راســتای توسعه گام برداشــت. حیدری در پایان بیان کرد: ریشه بسیاری از 
معضالت اجتماعی بیکاری اســت، نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری باالست، باید برای حل 

این مشکل تولید را رونق دهیم و موانع را برطرف کنیم.
 

اختصاص 40 میلیارد تومان برای تکمیل محور تیران- 
سامان به چالشتر

رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: جهت تکمیل محور تیران- سامان 
به چالشتر در ســال جاری ۴۰ میلیارد  تومان اعتبار در نظر گرفته شــده و تاکنون ۲۵ میلیارد آن 
تخصیص پیدا کرده است.علی شهریارپور با بیان اینکه در سال جاری در مجموع ۸۵ میلیارد تومان 
اعتبار از منابع استانی، متفرقه و ردیف های متمرکز برای این شهرستان در نظر گرفته شده ، اظهار 

کرد: از این میزان ۳۰ میلیارد تومان تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری افزود: در ســال جاری از محل اعتبارات 
اســتانی ۳۱ میلیارد و ۹۴۶ میلیون تومان در نظر گرفته شــده بود که تاکنون ۱۶ میلیارد و ۳۳۳ 
میلیون تومان معادل ۵۱ درصد اختصاص پیدا کرده اســت.وی در خصوص پروژه آبرسانی بن- 
بروجن، توضیح داد: طی چند روز گذشــته ۴۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا کرد و 
مجموع اعتبارات این پروژه در سال جاری به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.شهریارپور بیان کرد: جهت 
تکمیل محور تیران- سامان به چالشتر در سال جاری ۴۰ میلیارد  تومان اعتبار در نظر گرفته شده 

و تاکنون ۲۵ میلیارد آن تخصیص پیدا کرده است.

بام ایرانبا مسئولان

مسئول امور حقوقی و امالک اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال خبرداد:

بازگشت قدیمی ترین خانه مسکونی در چالشتر به چرخه خدمات گردشگری 

شنبه 25 دی  1400 / 12 جمادی الثانی 1443 / 15 ژانویه  2022 / شماره 3445
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مفاد آراء
10/97 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4710 14006030200700 مورخ  06 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم اعظم السادات صالحی  فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 10651 وکدملی 
1283808382 صادره از اصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 24 / 368 
مترمربع پالک یک فرعی از458 اصلی واقع در سهرفیروزان خریداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای صادق مالباشی فرزند حاج میرزارضا  محرزگردیده است 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 داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 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: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1257992 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/98 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001553 مورخ 1400/10/18  آقای محمدرضا  
طغیانی ریزی فرزند محمد حســن نسبت به ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به 
مســاحت 1/16 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک رســمي ابوالفتح قهرمان. 

) جهت الحاق به پالک 4644 فرعی از 107- اصلی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1258101 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

10/99 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140060302015001547 مــورخ 1400/10/18  آقــای 
حبیب اله شهریاری  کله مسیحی فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 275/57 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1257253 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

10/100 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 601  فرعی از 
16  اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  خانم سلطان عقیقی و غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یک شنبه مورخ 1400/11/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/25 م الف: 1252574 حبیب  اکبری  رئیس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

10/101 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 0  فرعی از 1088  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانسار به نام  ورثه حســین قاضی سعیدی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/25 م الف: 1258531 حبیب  اکبری  رئیس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

10/102 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 1  فرعی از 1088  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانســار به نام   ورثه حسین قاضی سعیدی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/25 م الف: 1258461 حبیب  اکبری  رئیس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

10/103 شماره نامه: 140085602011002546 -1400/10/09 نظر به اینکه سند 
مالکیت 9 سهم مشاع از 84 سهم شش دانگ پالک ثبتی شماره 1176 فرعی از 9 اصلی 
واقع در بخش 3 خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی 140021602011000469 
به نام اعظم شهریاری تحت شماره چاپی مسلســل 352570 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده اســت ســپس به موجب اقرار نامه 56541 مــورخ 1400/06/03 دفتر 5 
خوانسار ســند صلح 56541 مورخ 1397/02/17 فســخ و مالکیت به نام قدرت اله 

شــهریاری واگذار گردیده اســت. نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
140021702011004198 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 140002155852000255 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است 
مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1252640  اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

10/104 شماره نامه: 140085602033003929- 1400/10/04 نظر به اینکه سند 
مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان طویله و حصار بشماره 
پالک ثبتی شماره 149 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه  جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز بشــماره دفتر الکترونیکی 139720302033001451 و تحت شــماره چاپی 
972958 ســری د ســال 94 به نام مهری علی اکبری فرزند لطف ا... ثبت و صادر 
گردیده سپس نامبرده بموجب درخواســت وارده 140021702033005969 مورخ 
1400/10/02 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140002155610000706 و رمز تصدیق 888293 و شــماره 21563 مورخ 
1400/10/02 که به تایید دفترخانه اســناد رســمی 168 نطنز رسیده است مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده 
است و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت  در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1259494  رحمت اله شاهدی سرپرست و احد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
10/105 چون تحدید حدود ششــدانگ چهار قطعه زمین تحت پالکهای شــماره  
988،1614، 1614/1 ، 1618 فرعــی از 439 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
 که طبق پرونده ثبتی به نام خانم صدیقه الماســی جزی فرد فرزنــد مرحوم نوراله 
) به عنوان سهم االرث از مرحومان نواله و حلیمه ( و شرکائ در جریان ثبت است و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
400/11/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  تاریخ انتشار : 400/10/25  
 م الــف: 1258288 ابراهیــم غفــاری رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک

 شهرستان برخوار

تاسیس موسسه غیر تجاری عجایب فوتبالی گلپایگان 
درتاریخ 1400/10/14 به شماره ثبت 203 

به شناسه ملی 14010666337 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. نام : عجایب فوتبالی گلپایگان موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت: 
)) ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد (( آموزش 
ورزش فوتسال و فوتبال و برگزاری مسابقات فوتبال)) پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیصالح ((. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان گلپایگان ، 
بخش مرکزی ، شهر گلپایگان، محله شهید قرنی ، خیابان شهید قرنی ، خیابان شهید 
احمدی ، پالک 190 ، طبقه همکف کدپســتی 8771656667 سرمایه شخصیت 
حقوقی 1,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای امیر 
حسین زهری به شماره ملی 1210157969 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای 
ابوالفضل زهری به شماره ملی 1219709611 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه 
مدیران آقای امیر حسین زهری به شماره ملی 1210157969 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
ابوالفضل زهری به شماره ملی 1219709611 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه 
معتبر می باشد. روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های موسسه 
 تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری گلپایگان )1258209(

آگهی تغییرات شرکت بتن سرای سلیم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 12499 و شناسه ملی 10260335260 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : غالمرضا نژاد لطفی به شماره ملی 
2591185026 بعنوان بازرس اصلی و محرم بشارتی میدانجیق به شماره ملی 
1653168171بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1259914(

آگهی تغییرات شرکت بتن سرای سلیم سهامی خاص 
به شماره ثبت 12499 و شناسه ملی 10260335260 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی فدایی اشیانی به شماره ملی 1171176341 
بعنوان بازرس اصلی و فاطمه اسدی باغبادرانی به شماره ملی 0491824661 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1259915(

آگهی انتقالی شرکت موژان آرایه ارم سهامی خاص
 به شماره ثبت 69530 و شناسه ملی 14010203671 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/22 مرکز اصلی شرکت 
از واحد ثبتی نجف آباد به واحد ثبتی اصفهان به نشــانی اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه صاحب الزمان 41 ، کوچه 
شهید قاسمی 29]24[ ، پالک 54 ، طبقه همکف کدپستی 8157659117 تغییر یافت 
و در این واحد ثبتی تحت شماره 69530 به ثبت رســید و جهت اطالع عمومی آگهی 
میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1258202(



شنبه 25 دی 1400 / 12 جمادی الثانی 1443 / 15 ژانویه 2022 / شماره 3445
استاندار اصفهان:

کمیته سالمت روان دوران پسا کرونا در اصفهان تشکیل شود
استاندار اصفهان گفت: به دنبال عوارض شدید بیماری کووید-۱۹ در جامعه، تشکیل کمیته سالمت 
روان دوران پسا کرونا در استان از سوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ضروری است.سید رضا 
مرتضوی در ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به آسیب هایی که 
به سالمت روان افراد درگیر کرونا اعم از بیماران، خانواده ها، عامه جامعه و کادر پزشکی وارد شده 
الزم اســت این موضوع باید در کمیته تخصصی با حضور متخصصان مورد بررسی قرار بگیرد و از 
طریق رسانه ها افکار عمومی را در این عرصه آموزش دهیم.با توجه به اهمیت موضوع، نامه ای در این 
زمینه خطاب به وزارت بهداشت و رییس جمهور تنظیم و مشکالت، پیش بینی ها و پیشنهادات برای 
کاهش آسیب زندگی پسا کرونا تنظیم و ارسال شــود تا حساسیت و اهمیت موضوع طرح و نگاه 
جامع و ملی به رفع مشکل شود.مرتضوی گفت: نباید تالش های دو سال اخیر در عرصه مدیریت 
کرونا و رسیدن به نقطه امن و وضعیت آبی را به خاطر سهل انگاری ها و سبک شمردن ها به خطر 
انداخت.وجود آمار ۷۰ درصدی از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ساعت های پیک مسافر در 
اتوبوس ها و قطار شهری و ۴۳ درصد نزدن ماسک در حمل و نقل عمومی قابل قبول نیست و برای 
رفع این مشکل نیاز به بازرسی بیشتر از حمل و نقل های عمومی است.استاندار اصفهان می گوید 
باید برای پزشکی که یک سال تمام خود را در معرض خطر و وقف سالمتی مردم کرده با پزشکی 
که یک سال در مطب را به روی بیماران بسته و از پذیرش آن ها سرباز زده است تمایز قائل شد و با 

حمایت و قدردانی از آن ها از عوارض زندگی پسا کرونا در کادر پزشکی پیشگیری کرد.
 

فرماندار اصفهان خبر داد:

واکسینه شدن ۸۶ درصدی جمعیت باالی 12 سال 
شهرستان اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: دهیــاران باید مردم را بــرای تکمیل مراحل واکسیناســیون ترغیب کنند.
احمدی اظهار کرد: با همت و تالش دستگاه های مربوطه بیش از ۸۶ درصد از جمعیت باالی ۱۲ سال 
شهرستان واکسینه شدند که این رقم در مقایسه با دیگر کشــورها، رقم خوبی است و دهیاران باید 
مردم را برای تکمیل مراحل واکسیناسیون به خصوص تزریق دوز سوم واکسن تشویق و ترغیب کنند.

وی این موضوع را در ارتباط تصویری با دهیاران شهرستان اصفهان مطرح کرد و گفت: پیگیری میدانی 
و مصداقی پیرامون عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همچنین واکسن نزده ها اهمیت زیادی 
دارد و دستگاه های ذی مدخل گزارشات درخواســتی را به مراکز بهداشت ارائه دهند.هفته گذشته 
سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفته بود مردم استان استقبال خوبی از تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا داشته اند و تاکنون باالی ۵۰۰ هزار نفر نوبت سوم را دریافت کرده اند.به گفته فرماندار 
اصفهان، مکاتباتی با مدارس درخصوص کاهش مصرف برق و گاز انجام و شــرکت توزیع برق و گاز 

نیز با ارزیابی وضعیت مشترکین )مدارس( نسبت به ارائه بسته های تشویقی به آن ها اقدام کنند.
 

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

اشتغال بیش از ۹ هزار مددجو در اصفهان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: طی ۹ ماهه امسال،  ۵ هزار و۷۰۶ فقره 
تسهیالت وام با اعتبار بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان برای نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان 
پرداخت شده که در نتیجه  برای ۹هزار و ۱۶۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.به گفته کریم زارع، 
در بازه زمانی ۹ ماهه امسال ۱۴۴۱مددجوی تحت حمایت نیز در اصفهان از طریق کاریابی صاحب 
شغل شده اند.سال گذشته ۱۳ هزار و ۴۷۸ شــغل برای مدد جویان کمیته امداد استان اصفهان 
ایجاد شد.هم اکنون ۱۳۱ هزار و ۴۶۱ خانواده نیازمند، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

در استان اصفهان قرار دارند.

  تربیت 230 هزار حافظ قرآن در نصف جهان؛

اصفهان؛ پیشتاز تربیت حافظان قرآن در کشور

نرگس طلوعی  استان اصفهان از استان های پیشتاز در 
زمینه فعالیت های قرآنی است و فعاالن 
عرصه های قرآنی در این اســتان، موفقیت های بســیار خوبی را طی 
سالیان اخیر کسب کرده اند. وجود موسسات قرآنی متعدد در اقصی 
نقاط اســتان که برای آموزش کالم ا... مجید بــه نوجوانان و جوانان 
شکل گرفته نیز گوشه دیگری از گسترش فعالیت های قرآنی در این 

دیار است.
اهتمام به تربیت حافظان قرآن کریم یکی از بخش های ویژه فعالیت 
های قرآنی در اصفهان است که قدمت زیادی داشته؛ اما طی یک دهه 
اخیر پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرروت تربیت ۱۰ 

میلیون حافظ قرآن،  مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.
مرداد ســال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقالب از ضرورت تربیــت ۱۰ میلیون 
حافظ قرآن ســخن گفتند و در اســفند ۹۳ کلیات طــرح ملی حفظ 
قرآن کریم در شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشــور به تصویب رسید 
و تدوین برنامه اجرایی آن نیز به کمیســیون توسعه آموزش عمومی 
 و کمیســیون تبلیغ و ترویج دبیرخانه شورای توســعه فرهنگ قرآنی

 واگذار شــد. پــس از آن ۱۵ ســازمان و نهاد شــامل وزارت آموزش 

و پرورش، مرکــز هماهنگــی و توســعه پژوهش و آمــوزش عالی 
قرآنی کشــور، نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها 
و مراکــز آموزش عالــی، دبیرخانه شــورای قرآن حوزویــان )مرکز 
مدیریت حوزه هــای علمیه قــم، خراســان و اصفهان(، ســتاد کل 
نیروهای مسلح و هیئت رســیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن 
و عترت، وزارت خانــه های تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، ســازمان صدا و ســیما، سازمان شــهرداری ها و 
دهیاری هــا، ســازمان تبلیغات اســالمی، دبیرخانه ســتاد راهبری 
طرح ملی حفظ قرآن، ســازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران، ســازمان بسیج مســتضعفین و آستان 
قدس رضوی نیز از دیگر نهادهایی بودند که در کنار دبیرخانه شــورای 
توســعه فرهنگ قرآنی برای تربیــت حافظان قرآن پــای کار آمده و 
 کالس های مختلف تربیت حافظ قرآن در کشــور و از جمله اصفهان

 تشکیل شد. 
کالس هایی که توانست عالقه مندان بســیاری را جذب حفظ قرآن 
کرده وحاال آن طور که حمید بخشــی، رییــس اداره امور قرآنی اداره 
اوقاف و امور خیریه استان خبر داده است، استان اصفهان، با تربیت 

۲۳۰ هزار حافظ قرآنی، استان پیشــتاز حفظ کالم ا... مجید در کشور 
به حساب می آید.

تربیت حافظان قرآن مقدمــه ای برای ورود بــه مفاهیم کالم وحی 
است تا بتوان مفاهیم و دســتورات قرآنی را در متن زندگی و جامعه 

پیاده کرد.
قرآن کریــم به عنوان کتاب آســمانی و معجزه جاوید پیامبر اســالم 
)ص(، نسخه شــفابخش بشــریت، نور هدایت و برترین و باالترین 
هدیه  حضرت احدیت به بشر است. انســان نیازمند ارتباط مستقیم 
با آفریننده و هســتی بخش خود اســت و این ارتباط اگرچه از طریق 
مناجات و رازگویی درونی و قلبی شــکل می گیرد، اما دسترســی به 
کلمات خداوند بســیار لذت بخش و اطمینان آور است که با تالوت و 
حفظ می توان به دنیایی از معانی و حقایق دست پیدا کرد.حفظ قرآن 
یکی از توفیقات بزرگ الهی به حســاب می آید. اســتعداد، آمادگی، 
لیاقت، توفیق، ســعادت باعث می شــود خداوند متعال، این نعمت 
بزرگ را به فردی عطا فرماید و ســعادتمندترین افراد کسانی هستند 
که پس از حفظ قرآن کریم، آن را از دســت ندهنــد و درون خود را از 

گنج های بیکران قرآن کریم خالی نکنند.

آن طور که حمید بخشی، رییس اداره امور قرآنی اداره 
اوقاف و امور خیریه استان خبر داده است، استان 
230 هزار حافظ قرآنی، استان  اصفهان، با تربیت 
پیشتاز حفظ کالم ا... مجید در کشور به حساب می آید 

با مسئولان جامعه

دیدار حاج منصور ارضی 
 با آیت ا... مستجابی

 در اصفهان
حــاح منصــور ارضی کــه بــه منظور 
قرائت دعای کمیــل در هیئت فدائیان 
حسین)ع( به اصفهان سفر کرده  بود، 
عصر  پنجشــنبه به همراه کربالیی سید 
رضا نریمانی به دیــدار دو تن از علمای 
بزرگ و اســاتید اخالق استان اصفهان، 
آیت ا... ناصری و آیت ا... مســتجابی 

رفت و با ایشان به گفت وگو پرداخت.

از سوی رییس پلیس راهور استان اصفهان؛

جزئیات طرح بخشودگی جرائم کرونایی اعالم شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات طرح بخشودگی جرائم 
کرونایی اظهار داشــت: در خصوص جرائم کرونایی مشکالتی وجود داشــت و بعضی شهروندان از 
این موضوع بی اطالع بودند. از همان ابتدا نیروهای خدماتی، کادر درمان، نیروهای امنیتی، اصحاب 
رسانه و خبرنگاران و بعضی از مشاغل می توانستند با مجوز تردد کنند و خیلی از افراد مراجعه و جرائم 
کرونایی آنها حذف شد.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: اما بعضی از افراد به دالیل مختلف مجبور 
به تردد شدند و این مجوز را دریافت نکردند، مانند بعضی از افراد که ادعای قضایی داشتند یا مجبور به 
مراجعه به پزشک و بیمارستان بودند و یا به دلیل فوت اقوام درجه یک مجبور به سفر به شهرها و دیگر 
استان ها شدند و جریمه کرونایی دریافت کردند.رییس پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد: این افراد 
می توانند با مراجعه به پلیس راهور شهرستان ها و یا مرکز استان و با ارائه مدرک ابالغ قضایی، نسخه و یا 
تاییدیه پزشک و یا بیمارستان و آگهی ترحیم مشمول بحث بخشودگی جرائم کرونایی شوند.سرهنگ 
محمدی خاطرنشان کرد: طرح بخشودگی جرائم کرونایی تا پایان سال جاری قابلیت رسیدگی دارد، 

اما از شهروندان خواستاریم هرچه سریع تر برای بخشودگی جرائم مراجعه کنند.
 

کالهبرداری های مرد رمال با سنگ بی خاصیت
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر کالهبرداری یک مرد رمال 
از وی موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.به گفته سرهنگ حسین 
ترکیان ، این شاکی برای گشــایش گرفتاری خود با این مرد رمال آشناشده و این کالهبردار با فریب 
وی ۴۰۰ میلیون ریال برای خرید ســنگ دارای خواص ماورای طبیعی اخاذی کرده و محل سکونت 
خود را تغییر داد.طی تحقیقات تخصصی و با شکایت خانمی دیگر از این مرد رمال به مبلغ ۶۰۰ میلیون 

ریال، مخفیگاه این متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

توقیف محموله سنگین تریاک
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف محموله۴۸۴ کیلویی تریاک در ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا خبر داد.  سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران 
یگان تکاوری و ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با 
تیزهوشی باالی خود حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلر کشنده که از استان 
های جنوبی کشور به سمت اصفهان در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران 
پس از بررسی دقیق و تخصصی این خودرو محموله تریاک به وزن ۴۸۴ کیلو که به صورت کامال ماهرانه 
جاساز شده بود را کشف و از محل جاساز خود خارج کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
از دســتگیری راننده خودرو و تحویل وی به مرجع قضایی خبر داد و گفت: ماموران پلیس استان با 
اشرافیت و هوشمندی باالی خود تمامی محورهای مواصالتی و حتی راه های فرعی، بیابانی و کویری 
را زیر نظر دارند و اجازه استفاده از مسیرهای استان را برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ نمی دهند.

 

 کشف1۷4 کیلوگرم حشیش و تریاک در بارهای پوسته پسته 
و بادمجان در نایین 

فرمانده انتظامی نایین از کشف حدود ۱۷۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش در محموله های 
پوسته پسته و بادمجان در گلوگاه بازرسی این شهرستان خبر داد.سرهنگ هادی کیان مهر افزود: ماموران 
انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت نایین حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون 
بنز مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی تخصصی از این خودرو ۹۶ کیلو و ۴۵۰ 

گرم حشیش که به طور حرفه ای در بار پوست پسته جاساز شده بود، کشف شد. 

وز عکس ر

 خبر روزناجا

 فرمانده لشکر زره ای هشت
 نجف اشرف:

رفع نیازهای اقشار 
آسیب پذیر از مجاهدت های 

مورد نیاز است
فرمانده لشــکر زره ای هشــت نجف اشرف 
گفت: در این شــرایط ســخت اقتصادی و 
معیشــتی هر فردی به ســهم خود نقشی 
در کاهــش مشــکالت دارد کــه کمک های 
خیرخواهانه و رفع دغدغه و نیازهای جامعه 
و اقشار آسیب پذیر نمونه ای از مجاهدت های 
مــورد نیاز این ایام است.ســردار ســرتیپ 
پاسدار ســیف ا... رشــید زاده  در هفتمین 
روز خاکسپاری شــهدای گمنام در روستای 
خرمنان از توابع تیران و کرون افزود: دولت 
ســیزدهم همه تالش خــود را بــرای رفع 
چالش های اقتصادی و نیازهای مردم به کار 
گرفته است و با روحیه خستگی ناپذیر و کار 
شبانه روزی برای بهبود بخش های مختلف 

می کوشد.
وی اظهار داشــت:  دوران سخت و پیچ های 
تاریخی امروز کشــورمان با تالش دولت و 
صبر و مقاومت مردم می گــذرد و زمینه رفع 
دغدغه های مردم، رفاه و آســایش فراهم 
می شود.فرمانده لشکر رزه ای هشت نجف 
اشرف با بیان اینکه هر آنچه مقاومت و صبر 
کردیم در سرافرازی و اقتدار نظام موثر بوده 
است، خاطرنشان کرد: تسلیم شدن در برابر  
دشــمن آســیب و چالش های زیادی را به 
دنبال دارد.سردار رشیدزاده با بیان اینکه در 
مسیر رفع نیازهای کشــور روحیه خستگی 
ناپذیر نیاز داریم، تصریح کرد: شــخصیتی 
مثل سردار ســلیمانی الگوی رفتاری برای 
بسیاری از مدیران است که در مسیر کار خود 
کوتاه نیامد و هیچ گاه اعالم خستگی و پایان 
مســئولیت نکرد و تا آخر خط برای دفاع از 
اســالم ایســتاد.وی با تاکید بر اینکه باید 
روشنگری و تبیین واقعیت های زمان انجام 
شود، اظهار داشت: مقدمه سازی برای ظهور 
امــام زمان)عج( برای رفع همه مشــکالت 
وظیفه تک تک افراد است و همه ملت باید 

سهم خود را برای این امر ایفا کنند.

اعزام بیش از 400 مبلغ از اصفهان به سراسر کشور
رییس اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در ایام فاطمیه امسال بیش از ۴۰۰ مبلغ خواهر و برادر از اصفهان به سراسر کشور اعزام شدند.حجت 
االسالم و المسلمین هادی مشگدار اظهار کرد: با توجه به اهمیت ایام فاطمیه و شبهات جدید مطرح شده برای این ایام، به مدت سه روز و با حضور آیات عظام 
نظری منفرد، نجم الدین طبسی، سید محمد تقی قادری، همایش فاطمیه برگزار شد که در این همایش مباحث »فضائل فاطمی از دیدگاه فریقین«، »شبهات 
فاطمیه )س(« و »حیات سیاسی حضرت زهرا )س(« تبیین شد.وی گفت: با توجه به رسالت فرهنگی، تبلیغی و انقالبی این دفتر در جهت تبیین و گسترش 
معارف اسالمی و تالش برای رعایت وحدت و انسجام اسالمی، مبلغان دوره دیده خود را به صورت فردی و گروهی به سراسر کشور اعزام می کند.حجت االسالم 
مشگدار افزود: امتداد تبلیغ از سیاست های اصلی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به حساب می آید که مبلغ باید بعد از اتمام حضور در 

محل تبلیغی خود در ایام فاطمیه، مسیر تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به صورت غیرحضوری ادامه دهد.

مدرسه حق پناه، با تامین اعتبار از سوی خیر مدرسه 
ساز آقای مهندس بهروز حق پناه در ناحیه ۴ آموزش 
و پرورش اصفهــان به بهره برداری رسید.مدرســه 
حق پناه با زیربنای ۱۴۸۴ متر مربع، متراژ محوطه 
ســازی ۲۰۰۶ متر مربع، متراژ زمیــن ۳۲۷۵ متر 
مربع، متراژ دیوار کشــی ۱۴۰ متر، متراژ سرویس 
بهداشتی ۸۰ متر مربع و سازه اسکلت بتنی احداث 
شده اســت.این مدرســه شــامل ۱۵ باب کالس 
درس، ۵ باب اتــاق اداری و معلم، ۲ بــاب کارگاه، 
یک باب آزمایشگاه و یک باب اتاق بهداشت است.

در مراسم افتتاح مدرســه حق پناه ، مجید نسیمی 

سرپرست جدید اداره کل نوسازی مدارس استان، 
احمدی فرماندار، مجتبی مالاحمدی رییس هیئت 
مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز استان، محمد 
اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش ، بهروز حق پناه 
خیر مدرسه ســاز و جمعی از خیرین مدرسه ساز و 
فرهنگیان اســتان حضور داشتند.سرپرست جدید 
اداره کل نوسازی مدارس اســتان اصفهان در این 
مراسم با اشاره به بخشی از خطبه ۱۷۶ نهج البالغه، 
اظهار کرد: امیرالمومنین)علیه السالم( می فرمایند 
آگاه باشید چیزی از طاعت خداوند نیست جز آنکه 
با کراهت انجام می گیــرد و چیزی از معصیت خدا 
نیست جز اینکه با میل و رغبت عمل می شود، پس 
رحمت خداوند بر کسی که شــهوت خود را مغلوب 
و هوای نفس را ســرکوب کند، زیرا کار مشــکل با 
بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان 

نافرمانی و معصیت است.
مجید نسیمی  با بیان اینکه کار خیرین مدرسه ساز 
مصداق جهاد اکبر است، گفت: وظیفه ما این است 

که از تک تک این خیرین قدردانی کنیم.
فرماندار اصفهان نیز با اشاره به ایام عملیات کربالی 
۵، گفت: در دفــاع مقدس صحنه هایی داشــتیم 
که چه بســا افرادی را از حضور در میدان مجاهدت 
منصرف مــی کرد؛ امــا تصمیم مبتنی با عشــق و 
عقالنیت باعث می شد فرد هستی خود را در راه دفاع 
از وطن بگذارد.محمد علی احمدی افزود: امروز هم 
شاهد چنین فداکاری و گذشتی هستیم، درحالی که 
بسیاری از افراد توان خدمت رسانی دارند اما ممکن 
اســت نتوانند این کار را انجام دهنــد، ولی خیرین 
این توفیق الهی را پیدا کرده اند و زحمات آنها قابل 

تقدیر است.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان:

کار خیرین مدرسه ساز، مصداق جهاد اکبر است



شنبه 25 دی 1400 / 12 جمادی الثانی 1443 / 15 ژانویه 2022 / شماره 3445

مرد سال 2021 فوتبال آلمان انتخاب شد
یاشوا کیمیش به عنوان مرد سال فوتبال آلمان در ســال ۲۰۲۱ انتخاب شد.به نقل از نشریه کیکر، 
یاشــوا کیمیش به عنوان بازیکن ســال ۲۰۲۱ تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شــد. در رای گیری 
هواداران تیم ملی فوتبال آلمان در شروع سال جدید میالدی، او در میان سایرین اول شد و باالتر از 
کای هاورتز و لروی سانه هم باشگاهی خود قرار گرفت.یاشوا کیمیش، هافبک ۲۶ ساله با ۳۳.۸ 
درصد از رای دهندگان به عنوان برترین فوتبالیست سال تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شد و کای 
هاورتز گلزن فینال لیگ قهرمانان اروپا  با )۲۲.۷ درصد( از چلســی و لروی سانه )۱۳.۶ درصد( 
در رده های بعدی قرار گرفتند.کیمیش در ســال ۲۰۲۱ در یورو برای تیم ملی آلمان در هر ۴ بازی 
به میدان رفت و در هر بازی ۹۰ دقیقه بازی کرد. او ۱۴ بازی در این ســال برای تیم ملی کشورش 

انجام داد.
 

رونالدو:

 می خواهم تا 42 سالگی فوتبال بازی کنم
ستاره پرتغالی یونایتد امیدوار است سال ها در این رشته بماند و فوتبال بازی کند.به نقل از ساکرنت، 
کریستیانو رونالدو، مهاجم منچستریونایتد به ESPN برزیل گفته است که قصد دارد فوتبال خود را 
تا سن ۴۲ سالگی ادامه دهد. با وجود مشکالت باشگاهش در این فصل، این بازیکن ۳۶ ساله با ۱۴ 
گل در تمامی رقابت ها بهترین گلزن یونایتد است.وقتی از او پرسیده شد که آیا می تواند محدودیتی 
برای طول دوران فوتبالش ببیند، گفت: من احســاس خوشــحالی می کنم که بازیکنی هستم که 
نشان داده است باال رفتن سن تاثیر زیادی ندارد. از نظر ژنتیکی احساس می کنم ۳۰ ساله هستم. 
من از بدن و ذهن خود مراقبت زیادی می کنم. چیزی که اخیرا آموخته ام این اســت که بعد از ۳۳ 
سالگی باید خیلی از بدن و ذهن مراقبت کرد. برنامه تمرینی دقیقی دارد و زندگی خودم را مطابق 
با آن پیش می برم تا بتوانم سال های زیادی فوتبال بازی کنم. این کاری است که من طی چند سال 

گذشته انجام داده ام. می دانم که بدنم از عهده تمرین های پرفشار من بر می آید.
 

انتقال جنجالی در فوتبال عربستان
باشگاه الهالل با مدافع باشــگاه االتحاد عربســتان به توافق رســید و او را جذب کرد.رسانه های 
عربستانی تایید کردند که باشگاه الهالل بالخره با عبدا... المالکی، بازیکن رقیب خود االتحاد به توافق 
رسیده است.الهالل در نهایت با المالکی، بازیکن االتحاد برای انتقال به جمع خود به توافق رسیده 
و انتظار می رود ظرف چند روز آینده این قرارداد اعالم شود.عبدا... المالکی از سال ۲۰۱۹ به االتحاد 
پیوست و برای این تیم نزدیک به ۵۰ بازی انجام داد. همچنین او عضو تیم ملی عربستان هم است.

 
هشدار مدیر بارسا: 

تکلیف »دمبله« باید مشخص شود
متئو آلمانی، مدیر فوتبال باشگاه بارســلونا، به عثمان دمبله هشدار داد که خیلی زود باید تصمیم 
نهایــی اش را بگیرد.دمبله طی هفته هــای اخیر به یکی از مباحث جدی در باشــگاه بارســلونا و 
رسانه های نزدیک به این باشگاه تبدیل شده اســت.قرارداد این بازیکن فرانسوی در پایان فصل 
به اتمام می رسد؛ اما هنوز حاضر به تمدید  قرارداد با این باشــگاه نشده است. ژاوی پیش از این 
بارها اعالم کرده که خواهان حفظ این بازیکن در ترکیب تیم خود است و از مدیران بارسا خواسته 
که برای تمدید قرارداد او تالش کنند؛ اما پیشــنهادات ارائه شده از ســوی این باشگاه مورد تایید 
او نبوده است.گفته می شود موسی سیســوکو، مدیربرنامه دمبله، از باشگاه خواسته که دستمزد 
۴۰ میلیون یورویی را برای او در نظر بگیرند که با توجه به شــرایط مالی فعلی بارسا، چنین چیزی 

امکان پذیر نیست.

  نویدکیا و رفتاری که از او ندیده بودیم؛ 

اولتیماتوم محرم؛ سپاهان جای ترسوها نیست 

نیم فصل اول لیگ بیست و یکم برای سپاهان بدتر از چیزی که انتظار 
می رفت تمام شد و آنها با کسب ۸ پیروزی، ۲ تساوی و ۳ شکست که 
البته با حکم کمیته انضباطی علیه بازیکن گابنی گل گهر به ۹ پیروزی، ۲ 
تساوی و ۲ شکست بدل شد، خاتمه یافت تا شاگردان محرم نویدکیا 
با ۲۹ امتیاز و ۶ امتیاز فاصله با صدر، پشت سر استقالل و پرسپولیس 

نیمه اول فصل را با رتبه سوم تمام کنند.
این البته آمار و عملکردی اســت که با توجه به نمایش فصل گذشته 
طالیی پوشان اصفهانی و انتظاری که از ســپاهان وجود دارد، نه برای 
کادر فنی تیم قابل قبول است و نه برای هواداران و سرانجام تساوی 
برابر آلومینیوم اراک در هفته پایانی نیم فصل اول سبب شد تا نویدکیا 
به شدت نسبت به عملکرد بازیکنانش واکنش نشان دهد و نمایش 

آنها برابر شاگردان رسول خطیبی را ضعیف ارزیابی کند.
سپاهان فصل را بسیار خوب شروع کرد و پس از شکستی که در دربی 
اصفهان در هفته چهارم تجربه کرد، بار دیگر با شکســت فجر و سپس 
نساجی به صدر بازگشــت ولی از هفته هشتم شاهد روند نزولی قابل 

توجهی در این تیم بودیم و چهار شکست پیاپی برابر گل گهر، استقالل، 
پیکان و پرســپولیس آژیر خطــر را در اردوی طالیی پوشــان به صدا 
درآورد. با این حال بار دیگر شــاهد بازگشت تیم محرم نویدکیا بودیم 
و این سرمربی جوان در روزهایی که به شدت سپاهانی ها تحت فشار 
بودند، توانســت دو پیروزی روحیه بخش را مقابل پدیده در مشهد و 
سپس فوالد در نقش جهان جشن بگیرد تا با روحیه خوبی به مصاف 

آلومینیوم برود.
تساوی برابر آلومینیوم اما ســبب شــد تا محرم نویدکیا که بیشتر با 
خونســردی و آرامشش در فوتبال ایران شــناخته می شود، به شدت 
نسبت به نمایش شــاگردانش اعتراض کند؛ البته این انتقاد با همان 
آرامشی که از او ســراغ داشــتیم در کنفرانس خبری پس از مسابقه 
مطرح شــد و او در بخشــی از صحبت هایش ضمن انتقاد شــدید از 
عملکرد تیمش، تاکید کرد که سپاهان جای بازیکنان ترسو و بازیکنانی 

که جسور نیستند، نیست.
البته که تیم فوتبال ســپاهان پیش از اینکه بــه تعطیالت کوتاه مدت 

زمســتانی برویم، زمانی برای ورود به دو بازی مهم دیگر ندارد و باید 
خیلی زود آماده بازگشت به اراک شود تا در مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی بار دیگر با آلومینیوم مصاف بدهد و روز دوم بهمن ماه هم 
شروع نیمه دوم فصل را در رفسنجان پیش رو خواهد داشت که یکی 

از سخت ترین بازی های سپاهان در طول فصل خواهد بود.
آنچه مسلم اســت محرم نویدکیا در دومین سال مربیگری برخالف 
سال اول که پس از پایان هفته سیزدهم به تیمی مهارناپذیر و زهردار 
تا پایان فصل تبدیل شد، با چالشی جدی مواجه شده و همین موضوع 
می تواند ســبب تغییر تفکرات او در مورد بازیکنان تیمش شــود و با 
وجود اینکه همین چند روز پیش از بازیکنانــش و عملکرد آنها دفاع 
کرده بود و تاکید داشــت که تیم کاملی در اختیــار دارد و به بازیکنی 
برای تقویت تیمش احتیاج ندارد، برای بهبود شــرایط تیم دســت به 
کار شــود و با جذب بازیکنان خارجی ســپاهان را برای ادامه فصل و 
 رقابت برای قهرمانی در لیــگ و جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا

 تقویت کند.

خبر روز

پرونده حضور »زاهدی« در تیم ملی اوکراین بسته شد
یک رسانه اوکراینی دعوت شــدن زاهدی به تیم ملی ایران را بازتاب داد.باشگاه زوریا اوکراین از 
دعوت شدن شهاب زاهدی، مهاجم خود برای اولین بار به اردوی تیم ملی ایران خبر داد. در همین 
رابطه سایت »اسپورت« اوکراین در بازتاب این خبر نوشت: شهاب زاهدی، مهاجم زوریا برای اولین 
بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شد. این بازیکن برای حضور در بازی با عراق و امارات به اردوی 
تیم ملی کشورش دعوت شد.با دعوت شدن زاهدی احتمال حضور این بازیکن در تیم ملی اوکراین 
منتفی شــد. این بازیکن پیش از این اعالم کرده بود حرف هایی برای حضور در تیم ملی اوکراین 
وجود دارد ولی بازی برای تیم ملی ایران در اولویتش قرار گرفته اســت.زاهدی در سال گذشته به 
همراه اللهیار صیادمنش در خط حمله زوریا عملکرد درخشــانی داشت. صیادمنش از زوریا جدا 

شد و به فنرباغچه برگشت.
 

قیمت »صیادمنش« باال رفت
باشــگاه فنرباحچــه )فنرباغچــه( ترکیه قیمــت فروش مهاجــم ایرانــی اش را باال برد.ســایت 
»marasbugun« در گزارشــی درباره آینده الهیار صیادمنش مهاجم ملــی پوش ایرانی فنرباغچه، 
نوشت: صیادمنش در سال ۲۰۱۹ از استقالل به فنرباغچه آمده ولی به دلیل سن پایینش به صورت قرضی 
به تیم استانبول اسپور منتقل شد.این بازیکن بعد از استانبول اسپور به لیگ اوکراین رفت و به تیم زوریا 
ملحق شد. اوج گیری و درخشش ستاره ایرانی در زوریا آغاز شد. مهاجم ایرانی طی سال گذشته در ۱۳ 
گل زده تیمش سهیم شد. او ۹ گل به ثمر رساند و ۴ پاس گل داد.درخشش ستاره ایرانی فنرباغچه باعث 
شد تا این بازیکن از هال سیتی انگلیس و اندرلخت بلژیک پیشنهاد دریافت کند. هر دو باشگاه اروپایی 
پیشنهاد ۵ میلیون یورویی برای جذب صیادمنش به فنرباغچه ارائه کردند. اما سران باشگاه فنرباغچه در 
جدیدترین تصمیم مبلغ فروش این بازیکن ایرانی را به ۷ میلیون یورو افزایش دادند. باشگاه های هال 

سیتی و اندرلخت در حال بررسی این مبلغ هستند و باید منتظر ماند چه تصمیمی می گیرند.
 

شک یوونتوس در جذب »آزمون«
باشــگاه یوونتوس قصد ندارد با مهاجم ایرانی زنیــت قراردادی دائمی امضا کند.نشــریه »توتو 
اسپورت« تورین خبر داد باشــگاه یوونتوس برای جذب دائمی سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت 
سن پترزبورگ مطمئن نیست و می خواهد این بازیکن ایرانی را به صورت قرضی به خدمت بگیرد. 
این درحالیست که قرارداد آزمون با زنیت تابســتان پیش رو به پایان می رسد. در مقابل باشگاه 
لیون  دو بار با سردار آزمون وارد مذاکره شــده و به توافقاتی نیز دست پیدا کرد.با این شرایط لیون 
دوباره فرصتی طالیی دارد تا سردار آزمون را جذب کند. این باشگاه فرانسوی قراردادی ۴ و نیم ساله 
برای جذب ستاره ایرانی زنیت سن پترزبورگ آماده کرده است.اگرچه آلگری این بازیکن ایرانی را 
درنظر دارد ولی سران باشگاه یوونتوس نمی خواهند مبلغ باالیی را برای این بازیکن برای دستمزد 

پرداخت کنند و قصد امضای قرارداد بلندمدت با او را ندارند.
 

واکنش »آل کثیر« به اقدام پرسپولیسی ها
مهاجم مصدوم پرســپولیس از هم تیمی هایش بابت اقدامی که در جدال برابر فجرسپاسی انجام 
دادند، تشکر کرد. عیسی آل کثیر که در دیدار مقابل پدیده مشهد دچار مصدومیت رباط صلیبی شده 
بود و فصل را به این شکل از دست داده، به تشکر از هم تیمی هایش پرداخت که پیش از دیدار مقابل 
فجرسپاسی برایش آرزوی سالمتی و بازگشت کردند. پرسپولیسی ها در جدال مقابل فجرسپاسی، 
کاورهایی بر تن داشتند که با تصویری از آل کثیر برای این مهاجم آرزوی سالمتی و بازگشت داشتند. 
آل کثیر هم با انتشار تصویری در صفحه شــخصی خود از هم تیمی هایش که در این شرایط او را تنها 

نگذاشته اند، قدردانی کرد.

مستطیل سبز

ادعای تازه علیه سرمربی تیم ملی فوتبال ؛

یک اتهام قدیمی!
اتهــام داللی به اســکوچیچ، موضوع جدیدی 
نیست! پیشتر هم هنگام انتخابش برای تیم 
ملی شائبه ها و ردپاهایی از خالفکاری و داللی 
برای انتخاب این سرمربی منتشر شده بود. حاال 
اما مدیر تیم شــیرازی اتهام جدیدی را مطرح 
کرده که البته مثل گذشــته هیچ واکنشی را از 
سوی نهاد های نظارتی ذی ربط در پی نداشته 
اســت!مدیران باشــگاه فجر سپاسی شیراز 
معتقدند که سیاوش یزدانی و محمدحسین 
مرادمند از اسفندماه سرباز می شوند و باید به 
این تیم بروند.یکی از مدیران باشگاه شیرازی با 
تاکید بر این مسئله گفته این خیلی زشت است 
که سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند را 
به تیم ملی ببرند تا آنها به اسم ملی پوش شدن 
سرباز نشوند. در واقع این مدیر ادعای بزرگی 
را علیه اسکوچیچ مطرح کرده و حاال باید دید 
واکنش ســرمربی کروات تیم ملی چیســت 
چرا که با این حساب باید گفت اسکوچیچ هم 
در ماجرای دعوت شدن بی دلیل بعضی ها به 
اردوی تیم ملی دست دارد.در آخرین اردوی تیم 
ملی سیاوش یزدانی دعوت شده بود که البته 
انصافا در لیگ برتر خوب کار کــرده و از عوامل 
موفقیت استقالل در ساختار دفاعی محسوب 
می شود؛ اما محمدحســین مرادمند عملکرد 
پر فراز و نشیبی داشــته و در بعضی از بازی ها 
چندان خوب عمل نکرده است. به همین دلیل 
خیلی ها می گویند او در حد و اندازه های دعوت 
شدن به اردوی تیم ملی نیست و اگر بپذیریم 
که مدیر فجرسپاســی حرف درستی زده باید 
بگوییم لیست تیم ملی هم نکاتی مشکوک دارد 
و بعضی ها دعوت می شوند که قیمت شان باال 
برود و یا به سربازی نروند.موضوع سرمربیگری 
اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال زمانی جالب شده 
بود که برخی رســانه ها مدعی شــده  بودند که 
نقش دالالن در انتخابش پررنگ بوده اســت. 
آن زمان خبرگزاری مهر در گزارشی یادآور شده 
بود: »آنچه در مورد اســکوچیچ در بین اهالی 
فوتبال همواره مطرح بوده این است که وی به 
واسطه فعالیت مدیر برنامه ها و یا دالل ها بین 
تیم ها جابه جا می شود نه براساس شایستگی 

و تاثیرگذاری فنی.« 

فوتبال جهان

وز عکس ر

خطر برق گرفتگی؛ 
عادل فردوسی پور در 

کنار مدیر پرحاشیه!
در حاشــیه اختتامیه جام حرف و 
مشــاغل، عــادل فردوســی پور و 
رییس فدراسیون فوتبال با هم دیدار 
کردند! عکسی که در کنار عالمت برق 
گرفتگی گرفته شده و معانی جالبی 
را در دهن بیننــده تداعی می کند! 
البته سوژه ها به طور اتفاقی در کنار 

این نشان قرار گرفته اند!

معمای کنعانی
سایت فوتبالی نوشت: آیا مدافع خبرساز تیم ملی در طول چند هفته گذشته، برای دو بازی مقابل لبنان و امارات به تیم ملی دعوت خواهد شد؟ از روزی که فایل 
صوتی منتسب به محمدحسین کنعانی زادگان منتشر شده، اخبار مختلفی درباره این بازیکن به گوش رسیده است.از یک طرف گفته می شود دراگان اسکوچیچ 
شدیدا به خاطر انتشار این فایل صوتی از دست مدافع تیمش ناراحت شده و شاید همانطور که به راحتی روی نام مهدی طارمی خط قرمز کشید، مدافع تیم االهلی 
را هم دعوت نکند.روزنامه گل مدعی شده گویا قرار است بعد از پیگیری های پلیس فتا و تشکیل کمیته اخالق با حضور کنعانی زادگان و بررسی مدارکی که برای ارائه 
تهیه کرده ، در مورد دعوت این بازیکن تصمیم گرفته شود و آن وقت است که کادرفنی تیم ملی و شخص اسکوچیچ می توانند روی حضور او در تیم ملی نظر بدهند.

از طرف دیگر برخی اخبار حاکی از آن است که  به رغم اتفاقاتی که برای کنعانی زادگان رخ داده، اسکوچیچ حداقل در این مقطع برنامه ای برای خط زدن او ندارد و 
او جلوی عراق و امارات بازی خواهد کرد و احتماال بعد از این دو بازی، به ماجرای اتوبوس تیم ملی! رسیدگی خواهد شد.

آمریکا ترکیب نفرات تیم ملی کشتی خود را برای مبارزه با ایران اعالم کرد که 
دیوید تیلور غایب بزرگ آن است.به نقل از استار، فدراسیون کشتی آمریکا 
ترکیب تیم کشــتی آزاد خود را برای مبارزه دوستانه با ایران که قرار است در 
ایالت تگزاس برگزار شود ،اعالم کرد و بر این اســاس دیوید تیلور، قهرمان 
المپیک ریو در ۸۶ کیلوگرم غایب بزرگ این تیم است تا  مصاف او با حسن 
یزدانی به زمان دیگری موکول شــود.کاپیتان این تیم جردن باروز، قهرمان 
المپیک ۲۰۱۲ و قهرمان پنج دوره جهان در وزن ۷۹ کیلوگرم خواهد بود. باروز 
بیشترین عناوین جهانی را برای آمریکا در سال های اخیر به دست آورده ا و 
مدال های طال را در ســال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ کسب کرده 
است.  باروز هم چنین ســه مدال برنز جهانی را در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۹ کسب کرده اســت. همچنین کایل اســنایدر، قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و 
قهرمان دو دوره جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشــتی خواهد گرفت. اســنایدر 

جوان ترین آمریکایــی بود که در 
ســال ۲۰۱۵ یک عنــوان جهانی 

در کشتی کسب کرد، سپس 
جوان ترین آمریکایی شــد 
که عنوان قهرمانی المپیک 
کشــتی را در بازی هــای 
۲۰۱۶ ریو به دســت آورد. 
او دومین مدال المپیک را 
در بازی های ۲۰۲۰ توکیو با 

مدال نقره به دست آورد جایی 
که برابر عبدالرشــید سعدا... یف 

در فینال باخت.

فرار دیوید از دست حسن؛

 یزدانی-تیلور کنسل شد!

محرم نویدکیا در دومین سال مربیگری برخالف 
سال اول که پس از پایان هفته سیزدهم به تیمی 
مهارناپذیر و زهردار تا پایان فصل تبدیل شد، با 
چالشی جدی مواجه شده و همین موضوع می تواند 

سبب تغییر تفکرات او در مورد بازیکنان تیمش شود 
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داشتن کارت واکسن، شرط فعالیت تاکسیرانان اصفهانی
مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانتصریحکرد:ازجمعیت۲۳هزار
نفریرانندگانحدود۱۳هزاررانندهازطریقتسهیالتصورتگرفتهویژهرانندگانتاکسیوباهمکاری
ستادپدافندغیرعاملشهرداریوســازمانتاکســیرانیمبادرتبهتزریقواکسنکردهاند.هادی
منوچهریباتاکیدبراینکهچنانچهبخشهاییازجمعیترانندگاندررستههایمختلفبرایانجام
واکسیناسیوناقدامنکردهاند،بایدهرچهسریعترمراجعهکنندوواکسینهشوند،گفت:ازامروزمطابق
مصوبهستادکرونایکشورتمامرانندگانحملونقلعمومیدرونوبرونشهریملزمبهنصبوارائه
کارتواکسنودرمعرضدیدمسافرانخواهندبود.منوچهریادامهداد:اینالزامقطعادرسالمت

رانندگانومسافرانبهمنظورجلوگیریازخطرشیوعبیماریتاثیرگذارخواهدبود.


مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهانخبرداد:

رسیدگی ناظران سازمان پسماند اصفهان به 114۶ شکایت 
شهروندی

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشــهرداریاصفهاناظهارکرد:ازابتدایامسالیکهزارو۱۴۶
شکایتباموضوعاتمختلفدرحوزهمدیریتپسماندازطریقشهروندانبهسامانه۱۳۷شهرداری
اصفهاناعالمشدهاستکهپسازبررسیبرحسبمنطقهونوعشکایت،ازسویمعاونتاجرایی
سازمانبرایپیگیریورفعمشکلاقدامشدهاست.غالمرضاساکتیبابیاناینکهرسیدگیبهاین
شکایاتورفعمشکلدرکوتاهترینزمانممکنازجملهمهمترینرویکردهایسازماناست،افزود:
۱۰نیرویناظرمقیموچهارناظرعالیبهطورمستمردرسطحشهرحضورداشتهوضمنرصدوضعیت
مدیریتپسماند،نسبتبهرسیدگیبهشکایاتوانتقاداتشــهرونداناقداممیکنند.مدیرعامل
سازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهانبااشارهبهتالشهایاینسازماندرراستایجلبرضایت
شهروندانوکاهششکایات،اضافهکرد:بررسیآمارنشانمیدهددر۹ماههاولسالگذشته،۱۴۷۶
موردشکایتشهروندیدرسامانه۱۳۷بهثبترسیدهاستدرحالیکهاینآماردرمدتزمانمشابه
طیسالجاریبه۱۱۴۶موردرسیدهوحاکیازآناستکهشــکایاتشهروندیدرحوزهمدیریت
پسماندحدود۲۲.۳درصدکاهشیافتهاست.ویباتاکیدبراینکهاینآمارمطلوبنیست،افزود:با
وجودکاهشآمارشکایاتدرسالجاری،تالشسازمانبرایاستمرارروندکاهشیاستتابتوانیم
میزانرضایتشهروندیازخدماتحوزهمدیریتپسماندرابهحداکثربرسانیم.ساکتی،خواستار
تداومارتباطشهروندانباسازمانشدوتاکیدکرد:شهروندانهموارهمیتوانندموضوعاتمرتبطبا
مدیریتپسماندازجملهنیازبهزیرساختهایمختلف،نیازبهآموزشوتخلفهایمشاهدهشده
درسطحشهرراازطریقسامانه۱۳۷بهشهرداریگزارشدهندتابارسیدگیبهموقعوحلموضوع،

شاهدارتقایکیفیتمدیریتپسمانددرسطحشهراصفهانباشیم.


مدیرمنطقهپنجشهرداریاعالمکرد:

پیشرفت 45 درصدی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید
مدیرمنطقهپنجشهرداریاصفهانگفت:پارکینگزیرسطحیخیابانتوحیدتاکنون۴۵درصدپیشرفت
فیزیکیداشتهکهشاملدوباندشرقی،غربیاســت.باندغربیاینپروژه۷۰درصدپیشرفتفیزیکی
داشتهاست.احمدرضاییاظهارکرد:اینطرحبامشخصاتفنیخاکبرداری،آرماتوربندی،قالببندی
وبتنریزیفونداسیوندیوارهاوســقفپارکینگواجرایرمپ،دستگاهپلههاواجرایعایقرطوبتی،
روکشآسفالتوجدولگذاریدرحالاجراست.ویافزود:طولتقریبیپارکینگتوحید۵۰۰متروبادو
عرض۱۱متریوظرفیتپارکینگتوحید،پارک۳۷۰خودرواستکهدرفضایآنتدبیریهمبرایپارک
موتورسیکلتنیزاندیشیدهشدهاست.مدیرمنطقهپنجشهرداریاصفهانبابیاناینکهدرحالحاضرالین
غربیپروژهدرحالاحداثاست،افزود:هماکنونالینشرقیاینمحدودهدرحالخاکبرداریاست.

  در دیدار اعضای شورای شهر با شهروندان منطقه ۲ مطرح شد:

نگاه ویژه مدیریت شهری به مناطق کم برخوردار

حضوریافتهوبهبررسیمشکالتکسبهواهالیاینمنطقهپرداختند.
رییسشورایاسالمیشــهراصفهاندرحاشــیهبازدیدازمنطقهدو
شــهرداریاصفهاناظهارکرد:دراینبازدیدازنزدیکبامشــکالتو
معضالتمنطقهدوآشناشدیم،البتهماکمیتههاینظارتیدرشورای
شــهرداریمکههرهفتهدریکیازمناطقشــهرداریحضــوریافتهو
مشــکالتراحلوفصلمیکنند.محمدنورصالحــیافزود:درصدد
هستیممشکالتوچالشهایمنطقهراباکمکاعضایشورایشهر

بررسیودرجهترفعآنهاگامبرداریم.
رییسشورایاسالمیشهراصفهانتصریحکرد:اجرانشدنکاملطرح
تفصیلیهمچونگذرگاهها،خیابــانوکندروهاوپروژههایبزرگیکه
کاربریکشاورزیدارندوبهصورتالینحلدرمنطقهدوشهرداریباقی
ماندهوهمچنینوجودبافتفرسودهازجملهمعضالتوچالشهای
اینمنطقهمحســوبمیشــودکهدراینبازدیدموردبحثوتبادل
نظرقرارگرفت.ویخاطرنشــانکرد:شــهرداریاصفهاندرسنوات
گذشته،گروهمشــاوریانتخابکردهاســتکهبرایوضعیتاراضی
کشاورزیدرمنطقه۹،۲و۱۱شــهرداریطرحهاییارائهدهد،کهقرار
شددرجلســهدیگراینطرحهارابررسیومشــاهدهکنیمکهآیااین
طرحهاظرفیتسرمایهگذاریداردیاخیر.نورصالحیافزود:همچنین

اراضیمحلهشمسآبادکهدرمنطقهدوشهرداریاصفهانوجوددارد
وازســالهاقبلطرحکاربریداشتهاست،رابررســیخواهیمکردو
پیرامونمشکالتموزائیکســازانوصافکاراندراینمنطقهتصمیم
گیریخواهدشد.ویادامهداد:اینقبیلمشکالتدرمنطقه،ازجمله
معضالتیاستکهشهرداریبهتنهاییتواناییانجامآنرانداردوحتما
بایدنهادهایحاکمیتیدررأسآناســتانداری،جهادکشــاورزیو
ادارهراهوشهرسازیپایکارباشند،بنابراینقرارجلسهایمشترکبا
مسئوالنایننهادهاتعیینشدتاباحضورآنهاازحریممشخصشدهدر
منطقهدوشهرداریاصفهانبازدیدبهعملآید.رییسشورایاسالمی
شهراصفهاناظهارامیدواریکردکهبرایسال۱۴۰۱مجموعهاقدامات
خوبیبرایمنطقهدوشهرداریاصفهاندرراستایتحولرقمبخورد.
مجیدنادراالصلی،رییسکمیسیونآبومناطقکمبرخوردارشورای
اسالمیشهراصفهانگفت:مدیریتشهریبایدنگاهویژهایبهمناطق
حاشیهایهمچونمنطقهدوداشتهباشدزیرابهطورحتمآوردهخوبی
برایمردمانقالبیوشــهیدپروراینمنطقهبههمراهدارد.ویباتاکید
بررفعمشکالتکارکنانشــهرداریمنطقهدواصفهان،افزود:تامین
نیازهایکارکناندررضایتاربابرجوعوبهبودعملکرداثرگذاراســت.
رییسکمیسیونآبومناطقکمبرخوردارشورایاسالمیشهراصفهان

تصریحکرد:باتوجهبهحجممسائلونوعآنهادرمنطقهدوشهرداری
اصفهان،هماهنگیهاییبامعاونعمرانیشهرداریواستانداریبرای

ساماندهیامورتملکیوساماندهیآنهابایدشود.

ضرورت ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در منطقه 2
علیصالحی،عضوهیئترییسهشــورایاسالمیشهراصفهاننیزدر
اینبازدیدگفت:نحوهارائهبرنامههاواحصایمشکالتمنطقهحکایت

ازنگاهخالقانهوهمتمدیریتمنطقهدوبرایرفعمعضالتدارد.
ویتصریحکرد:ظرفیتدرآمدیمنطقهدوشهرداریاصفهانقطعامثل
دیگرمناطقنیست،امابایدبهدنبالکشففرصتهاوزمینههایجدید
سرمایهگذاریباشیم.عضوشورایاسالمیشهراصفهاناذعانکرد:پر
کردنشکافدرآمدیاینمنطقهنسبتبهدیگرمناطقتالشبیشتری
میطلبدکهدراینراهاعضایشــورایشهرازشهرداریومردممنطقه
حمایتخواهدکرد.صالحیخاطرنشانکرد:باهمتوتالشمضاعف،
اینتصورکهاینمنطقهضعیفاست،تغییرخواهدکردودرآیندهای

نزدیکبهمنطقهتوانمندوشکیلیتبدیلمیشود.

تشریح معضالت و چالش های منطقه 2 اصفهان
مدیرمنطقهدوشهرداریاصفهاننیزدراینبازدیداظهارکرد:منطقهدو
شهرداریاصفهاندارایدوهزارو۱۴۶هکتارمساحتاستکهیکهزار
و۳۱هکتارآندرمحدودهقانونیقــراردارد،اینمنطقهدارای۹محله
و۱۱۲هکتاربافتفرسودهاست.محمدصیرفینژاد،بااشارهبهاینکه
جمعیتاینمنطقهطبقآخرینسرشماریدرسال۹۵؛قریببه۷۰
هزارنفربودهکهمحلهدهنوبا۱۲هزارو۵۰۰نفربیشترینتعدادوبختیار
دشــتباهزارنفرجمعیتکمترینتعدادجمعیــترادرمحالتاین
منطقهدارد.صیرفینژاددرادامهبهوضعیتبودجهمنطقهاشارهکردو
گفت:برایبودجهسال۱۴۰۰منطقهدو،۱۰۰میلیاردتوماندرنظرگرفته
شدهکهازاینمقدار۷۰میلیاردتومانازبخشدرآمدو۳۰میلیاردتومان
ازبخشمحرومیتزداییبیانشدهاســت.ویبابیاناینکهمتوسط
جذبدرآمدمنطقهدوشهرداریاصفهانطی۱۰سالگذشته۸۵درصد
ومتوسطجذبدرآمدامسالتا۱۸دیماه۶۶درصدبوده،عنوانکرد:
براساسآمارها،منطقهدوشــهرداریدربخشتحققدرآمددربین
سایرمناطقشهرداری،رتبههفتمرادرسال۹۹کسبکردهاست.مدیر
منطقهدوشــهرداریاصفهانتاکیدکرد:برایپروژهمحرومیتزدایی
منطقهدودربودجهســالآینده،۵۴میلیاردتوماندرنظرگرفتهشده،
همچنینبرایپروژههایمحلهمحوردرسالآینده،۱۳میلیاردتومان

مدنظرقرارگرفتهاست.

با مسئولان

درنشستمیزفرهنگمطرحشد:

 از آغاز مطالعات موزه اصفهان تا ضرورت شکل گیری
 مدیریت ناحیه تاریخی شهر

نشســتمیزفرهنگشــهرداریاصفهانبامحوریت»گردشــگری«عصرپنجشــنبهباحضور
اعضایشورایشهر،مدیرانشــهری،فعاالنوصاحبنظرانحوزهگردشگریبرگزارومشکالت
وظرفیتهــایموجــوددرایــنحوزه
موردبررسیقرارگرفت.مصطفینباتی
نژاد،رییسمرکزپژوهشهایشورای
اسالمیشــهراصفهاندرایننشست،
اظهارکــرد:طیروندیدســتگاههای
دولتیدرحالعقیمکردنشورایشهر
ومدیریتشهرهســتندودراینراستا
شاهدحذفدرآمدهاواختیاراتشوراو
شهرداریهراسیهستیم.ویباتاکیدبر
اینکهاکوسیستمحوزهگردشگریمورد
اجماعنخبگاننیست،افزود:شــهرداریبایدباتولیدمحتوابرایشهروندانوگردشگران،سفیر
جذبگردشگربرایشهراصفهانباشد.ویبابیاناینکهشهرداریدرموضوعگردشگریدچارچند
پارگیاست،گفت:۱۶سازمانوزیرمجموعهمدیریتشهرباموضوعگردشگریمرتبطهستندکه
بایدنسبتآنهابهحوزهگردشگریبررسیوتعریفشود.نباتینژادبااشارهبهفعالیتسازمانتوسعه
گردشگریوباتاکیدبراینکهاگرمیراثفرهنگیارادهایداشتهباشداینسازمانمیتواندنقش
مدیریتمقصدرابرعهدهبگیرد،ادامهداد:بسیاریشهرداریرابهمانندیکگاوصندوقمیدانند
کهبایدمنابعرادراختیاردیگرانقراردهدوبرایمدیریتشهرنقشراهبریقائلنیستند.ویاز
پیشنهادشورایاسالمیشــهراصفهانبهشــهردارمبنیبراختصاصواضافهکردنعنواندرآمد
حاصلازگردشگریدربودجه۱۴۰۱خبردادوافزود:بایدسبکوسیاقبرایایننوعدرآمدتعریف
شود،زیرااگریکمســیرپایداردرآمدیوهزینهایبرایحوزهگردشگریدربودجهتعریفشود،
میتوانیمدرمصارفاصولیترحرکتکنیم.رییسمرکزپژوهشهایشورایاسالمیشهراصفهان
بااشارهبهمصوبهشورایپنجممبنیبرشــکلگیریمدیریتناحیهتاریخیگفت:منطقیپشت
تصویباینمدیریتبودهاســت،امااینمصوبههنوزاجرایینشدهوهمانگونهکهناژوانوتخت
فوالدمدیریتدارندناحیهتاریخیشهراصفهانهممیتواندبهصورتمجزامدیریتداشتهباشد.

 آغاز پژوهش و مطالعات ساخت موزه در اصفهان
وحیدملتجی،مشاورودستیارشهرداراصفهاندرامورفرهنگی،اجتماعیورسانهایدرایننشست
گفت:درنگاهمدیریتشــهرفرهنگ،ریشههمهاتفاقاتاســتومعنایفرهنگرانهدرحدیک
کلمهبلکهبسیاروسیعوگستردهمیدانیم.ویباتاکیدبراینکهرویکردشهرداریاصفهانسیاست
مشخصدرحوزهفرهنگاستبنابراینهمهبخشهابایددریکنقطهمشترکهمآواییداشته
باشــند،افزود:بایدنسبتشهرداریرابامســائلفرهنگیاجتماعیدقیقتعریفکنیموبههمان
نسبتمسئلهراپیشببریم.مشاورودستیارشهرداراصفهاندرامورفرهنگی،اجتماعیورسانهای
ادامهداد:موضوعامروزمسئلهگردشگریاستودراینراستابایدنسبتشهرداریبهآنمشخص
شود؛برخیموضوعاتدرحوزهگردشگریطیچندسالاخیربهچالشتبدیلشدهوحتیبهمرحله
بحرانیرسیدهاست.ملتجیخاطرنشانکرد:هدفازتشکیلمیزفرهنگایناستکهدیدگاهافراد
فرهیختهوفعالدرحوزهفرهنگدرمجموعهشهرداریوخارجازآناحصاشودتابرایبررسیبیشتر
بهرویمیزفرهنگآیدوسیاستهامشخصشود.وی،بررسیوتعریفپروژههایشاخصبرای
اکنونوآیندهشهرراازدیگراهدافشکلگیریمیزفرهنگدانستویادآورشد:اینپروژههافقط
درحوزهکالبدینیست،بلکهدرحوزهنرمافزاریوسختافزارینیزاینپروژههاتعریفمیشود.

خبر روزگزارش

ثبتوضبطتاریخشفاهیوالدین
شهدادراصفهانکلیدخورد؛

به نام پدر ، به نام مادر 
رییــسادارههنــریاســنادوانتشــارات
بنیادشــهیدوامــورایثارگــراناصفهانبا
بیــاناینکــهدهمینطــرحثبــتوضبط
تاریخشــفاهیوالدینمعززشهدادرقالب
تدویــنمصورخاطراتمســتنددرســطح
بنیادشهرســتانهایاســتاندرسال۱۴۰۰
کلیدخورد،اظهارداشــت:باتوجهبهتاکید
رهبرمعظمانقالباســالمیمبنــیبرثبت
خاطراتوالدینشــهدا،ادارههنریاسناد
وانتشــاراتبنیاداصفهانایندورهازطرح
پروژهباهمکاریصداوسیمایاستانخبر
میدهــدوخاطرهنگاریوالدینشــهدادر

قالبمصاحبهتصویریانجاممیگیرد.
حجتاالسالم»سیدمحمدرضاعالءالدین«
ادامهداد:همکاریبنیادشهیدوصداوسیما
بهاینصورتاستکهسوژههاواطالعاتالزم
والدینوهماهنگیهایتولیدازطریقبنیاد
دراختیارتهیهکنندگانقــرارگرفتهوبخش
تولیدفیلمهایمســتندبرعهدهمراکزصدا
وسیمایاستاناســت.عالءالدینتصریح
کرد:ازگذشــتهتاکنونحــدود۴هزارفیلم
مســتندخاطرهنگاریوالدینمعظمشهدا
ثبتوضبطشــدهوباتوجهبهکهولتسنی
اینعزیزانضرورتداردباسرعتبیشتری
اینطــرحاجراییشــودتاازایــنگنجینه
ارزشــمندکهتاریخشــفاهیانقالبودفاع
مقدسونیزسیرهوسبکزندگیشهداست،

بیبهرهنباشیم.
رییسادارههنریاســنادوانتشاراتبنیاد
اصفهان،پیامرسانیواطالعرسانیخاطرات
والدینمعظمشــهداراجــزواولویتهای
بنیادشــهیدبرشــمردوافزود:سیاســت
راهبردیبنیادشــهیدبهغیــرازثبتوضبط
اینخاطرات،انتقالاینپیامهایمعنویو
الگوهایزندگیبهنســلهایسوموچهارم
انقالباســت.ویخاطرنشــانکرد:پایگاه
خبرینویدشــاهدنیزهمراســتاباصداو
ســیما،انتشــارمصاحبهتصویریوالدین
شهداراآغازواینمصاحبههارابرایمشاهده

عزیزاندرسایتقرارمیدهد.

خوانش اشعار و دل 
 نوشته های فاطمی 

 در ویژه برنامه 
» سوگواره گوهر عشق «
ویژهبرنامه»ســوگوارهگوهرعشق«
باخوانشاشــعارودلنوشــتههای
فاطمیاعضاومربیانمرکزآفرینش
هایادبیکانونپرورشفکریکودکان
ونوجواناناستاناصفهانباهمکاری
شهرداریمنطقه۴اصفهانبرگزارشد.

وز عکس ر

مدیرمنطقه۱۱شهرداریاصفهانبااشارهبهاجرای
طرحهایعمرانی،خدماتیوترافیکیدرمنطقه۱۱
اظهارکرد:احداثخیابانشهدایورزشگاهدرشمال
خیابانامامرضا)ع(بهطولیککیلومتروعرض۲۵
متربااعتبار۹۸میلیاردریالآزادسازیواجراشده
استکهتاحدود۱۵روزدیگرآمادهبهرهبرداریاست.
حسنمحمدحسینیادامهداد:باتوجهبهاینکهاین
خیاباندربافتمحروممنطقهودرنقطهمشترکبا
خمینیشهرقراردارداینطرح،بهصورتمشارکتی
باشهرداریخمینیشهراجراشدهاستومیتواند
دررفــعمحرومیتبرایاینبخــشتاثیرمطلوبی
داشتهباشد.مدیرمنطقه۱۱شــهرداریاصفهاناز
احداثتقاطعامامرضا)ع(وحسینآبادخبردادو
گفت:اینبخشهمدرساعاتپیکدچارمشکالت
ترافیکیبودوشــاهدتصادفاتمتعــددیدراین
محدودهبودیمکهبااجرایاینطرح،اینمشکالت
برطرفخواهدشد.ویافزود:اینطرحکهبااعتبار
۳۵میلیاردریالاجراشدهاستتاحدودیکونیم
ماهدیگرآمادهبهرهبرداریمیشود.محمدحسینیبا
بیاناینکهاحداثفازنخستخیابانکاتباصفهانی،
حدفاصلخیابانامامرضا)ع(تاشــهدایلیمجیر
طیچندروزآینــدهدرمرحلهاجراقــرارمیگیرد،
گفت:احــداثزمینهایروبازبــرایورزشهای
بســکتبال،والیبالو...درکنارپارکشهدایمدافع
حرمازدیگرطرحهایعمرانیدرمنطقه۱۱استکه
پیشبینیمیشــودباآغازعملیاتاجرایی،ظرف

دوماهتکمیــلوبهرهبرداریشــود.ویازدوطرح
مشارکتیباغبســتنیوباغگیاهانداروییرهنان
خبردادوگفت:ایندوباغباتوجهبهبرندرهنانکه
تهیهوفروشبســتنیدراینمنطقهاست،اجرایی
میشودتازمینهتوسعهگردشگریوحضورکاربری
هایتجاریمرتبــطرادرمنطقهایجــادکند.مدیر
منطقه۱۱شــهرداریاصفهانافزود:درباغبستنی
رهنانهمهمراحلتولیدتافروشاینمحصولدر
حضورمشتریصورتمیگیردوفضاهاییهمدر
قالبآالچیقبرایحضورشــهروندانوگردشگران
پیشبینیشدهاست.ویادامهداد:درباغگیاهان
دارویینیزفروشوتاحدودیکاشتگیاهاندارویی
وتهیهوفروشدمنوشاجراییمیشودتادراین
دوباغ،پاتوقشهریمناسبیبرایمردمایجادشود.

محمدحسینیازاجرایفضایســبزظهرآبادیدر
خیابانامامخمینی)ره(،پشتکارخانهسابقروغن
نباتیخبردادوگفت:اینبوســتانبهلحاظمتراژو
کاربریهاییمانندورزشــگاهسرپوشیده،معابر،
پیادهراه،جادهســالمتو...کهدرآنتعریفشده
است،بهعنوانیکطرحشاخصشهریاجراییمی
شود.ویازآزادسازیبخشهاییازاینطرحگفت
وافزود:بوســتانظهرآبادیدرفضاییبهمتراژ۸۵
هزارمترمربعســاختهخواهدشدوتاکنون۱۵هزار
مترآنتملکشدهاست.مدیرمنطقه۱۱شهرداری
اصفهانتصریحکرد:ازآنجاییکهسرانهفضایسبز
شهرونداندراینمنطقهتنهاهفتمترمربعاست،
ســاختاینبوســتانمیتواندبهافزایشسرانه
فضایسبزوبهبودفضایکیفیمنطقهکمککند.

مدیرمنطقه۱۱شهرداریاصفهانخبرداد:
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 جزیــره هنگام؛ دیدار دلفین ها و ســاحل نقــره ای: هنگام 
جزیره ای کوچک در جنوب قشم است و جزو محدوده قشم 
محسوب می شود. گردشگران می توانند در کنار قشم گردی به 
سمت اسکله کندالو بروند و از آنجا با قایق  راهی جزیره هنگام 
شوند. در جزیره هنگام، دو جاذبه بسیار شناخته شده وجود 
دارد که شامل ساحل نقره  ای و دلفین های بازیگوش اطراف 
جزیره می شود. ساحل نقره ای هنگام به دلیل وجود کانی های 
مخصوصش دارای شــن های ســاحل نقره فام هستند و 
درخشش بی نظیری دارند. البته ساحل نقره ای تنها در بخشی 
از جزیره هنگام دیده می شــود که به دلیل حفظ این جاذبه 
طبیعی، فقط تماشای دورادور آن ممکن است.یکی دیگر از 
دیدنی های قشم دلفین هایی هستند که از پاییز تا نیمه دوم 
بهار در اطراف جزیره هنگام دیده می شوند. البته تور تماشای 
دلفین در جزیره هنگام تا حد زیادی به شــانس و اقبال هم 
نیاز دارد، زیرا عوامل متعددی مانند دمای هوا، میزان امواج 
دریا و حتی سر و صدا در حضور دلفین ها تاثیر مستقیم دارند. 
روستای الفت؛ دیدار با قشم قدیم: اگر تاکنون سفرنامه های 
قشم را خوانده باشید به احتمال زیاد متوجه شده اید که این 
بندر زیبا تا چه اندازه میان گردشگران محبوب است. روستای 

الفت در نزدیکی جنگل حرا واقع شده و مجموعه ای از جاذبه ها 
را در دل خود جای داده است. روستای الفت به عنوان نخستین 
سکونتگاه انسان ها در جزیره قشم به شمار می رود و قدمت آن 
به دوران قبل از مسیح بازمی گردد. به غیر بافت سنتی روستا، 
برخی از جاذبه هایی که در الفت می توانید مشاهده کنید شامل 

چاه تل آو، قلعه نادی، جنگل حرا و قلعه پرتغالی ها می شود.
 دره ستارگان؛ حضور ستاره روی زمین: دره ستارگان یکی از 
عجایب هفتگانه جزیره قشم و از جمله جاذبه های طبیعی آن 
است که در سفرتان به قشم باید از آن بازدید کنید. همانطور که 
تا اینجای متن متوجه شدید، جاذبه های طبیعی منحصر به 
فرد بسیاری در قشم وجود دارند که حاصل پدیده های طبیعی 
مختلفی هستند. یکی از همین پدیده های طبیعی قشم که 
شمایل خاص و شــبیه زمین های مریخ دارد، دره ستارگان 
است. البته افسانه های محلی علت ایجاد این دره را برخورد 
یک ستاره می دانند و علت نام  گذاری آن نیز همین است. این 
جاذبه شگرف در نزدیکی روســتای برکه خلف، از تمیزترین 
روستا های قشم واقع شده اســت. دره ستارگان همچنین 
به عنوان یکی از ژئوســایت های ژئوپارک قشم نیز شناخته 

می شود و این موضوع در یونسکو هم به ثبت رسیده است.

جنگل حرا؛ جنگل غیب شونده قشم: امکان ندارد صحبت از 
دیدنی  های قشم باشد و اشاره ای به جنگل حرا نشود. جنگلی 
که ریشه در آب های شور دارد و دارای درختان همیشه سبز 
است. جنگل حرا در نزدیکی بندر الفت مشاهده می شود اما 
توجه داشــته باشــید که به دلیل جزر و مد، حدود 6 ساعت 
زیر آب هستند و بعد از 6 ساعت از آب بیرون می آیند . برای 
بازدید از جنگل حرا می توانید از تورهای گردشگری راهنمایی 
بگیرید، ولی برای حفظ این جنگل ارزشمند، فقط از روی قایق 

می توانید آن ها را تماشا کنید و عکس بگیرید.
قلعه و غارهای تاریخی خربس؛ جایگاهی مقدس و باستانی: 
یکی دیگر از دیدنی های قشم، قلعه و غارهای تاریخی خربس 
هستند که در نزدیکی روستایی با همین نام دیده می شوند. 
این غارهای تاریخی که قدمت شان به دوره مادها بازمی گردد 
گفته می شود که در گذشته محل پرستش ایزدیان زرتشتی 
بوده  است. این مکان در گذشته های دورتر، زیر دریا مدفون 
بوده  و پس از تغییرات ژئولوژیکی به غارهای دریایی تبدیل 
شده است. بنابراین غارهای خربس از آن دست جاذبه  های 
قشم است که از نظر تاریخی، فرهنگی و زمین شناسی بسیار 

خاص و ویژه محسوب می شود.

آشپزی

سیر قلیه
مواد الزم : ران مرغ 2 عدد، تخم مرغ 2 عدد، لپه نصف لیوان، برگ سیر 

تازه نیم کیلو، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به میزان الزم، آب نارنج نصف فنجان 
طرز تهیه : در مرحله اول به ران های مرغ کمی نمک، فلفل و زردچوبه بمالید و مرغ ها 

را با ادویه ماساژ بدهید. داخل یک قابلمه مناسب کمی روغن بریزید و مرغ ها را داخل 
روغن و با حرارت مالیم کمی سرخ کنید. سپس لپه را کنار مرغ های سرخ شده بریزید و 

کمی با زردچوبه و نمک تفت بدهید. حاال دو لیوان آب جوش به قابلمه اضافه کنید و درب آن را 
بگذارید. اجازه بدهید مرغ و لپه با حرارت کم حدود یک ساعت بپزند. در مرحله بعد برگ سیر ها 
را پس از اینکه خوب شستید، به صورت خیلی ریز خرد کنید. یک ماهی تابه مناسب را انتخاب 

کنید و برگ سیر های خرد شده را داخل ماهی تابه و بدون روغن حدودا 5 دقیقه تفت بدهید تا آب 
اضافی آن کشیده شود؛ سپس کمی روغن به ماهی تابه اضافه کنید و پانزده دقیقه دیگر برگ 

سیر های خرد شده را با روغن و حرارت کم تفت بدهید. در این مرحله تخم مرغ ها را داخل 
یک کاسه بشکنید و با همزن دستی یا چنگال خوب هم بزنید تا سفیده و زرده کامال با 
هم مخلوط شوند. مخلوط تخم مرغ را به برگ سیر های تفت داده شده اضافه کنید. 

هم زمان برگ سیر و تخم مرغ را هم بزنید تا با هم مخلوط شوند و تخم مرغ 
ببندد. در مرحله آخر مخلوط برگ سیر و تخم مرغ را به قابلمه مرغ و 

لپه اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط شوند. پانزده دقیقه 
آخر پخت آب نارنج را به خورش اضافه کنید. 

جاهای دیدنی قشم که نباید از دست داد

نمایش »دشت خاموش« در دو جشنواره 
نروژ و آمریکا

»مجبوریم« در جشنواره »وزول« 
فرانسه اکران خواهد شد

فیلم سینمایی »دشت خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی و 
تهیه کنندگی سعید بشیری که هم اکنون در سینماهای هنروتجربه روی 
پرده است، در  حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم های ایرانی در 
موزه هنرهای زیبای واشنگتن دی سی و جشنواره بین المللی فیلم ترومسا 
ی نروژ به نمایش در می آید.بیست و ششمین جشنواره فیلم های ایرانی در 
موزه هنرهای زیبای واشنگتن دی سی از 14 تا 30 ژانویه برگزار می شود . 

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی وزول 
فرانسه از تاریخ 1 تا 8 فوریه برگزار خواهد شد و »مجبوریم« ساخته 
رضا درمیشیان به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی به 
نمایش درخواهد آمد.»مجبوریم« تاکنون برنده چهار جایزه بین المللی 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران فستیوال »چینه چیتا« هلند، برنده 
جایزه اصلی بهترین فیلم، جایزه بهترین فیلم تماشاگران شده است.

پژوهشگر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پمپ سرباره )کف گیر و چربی 
گیر( را طراحی و ساخته است. احمد محمد شریفی مجری این طرح، هدف از 
ساخت پمپ سرباره را جمع آوری مشتقات نفتی و چربی رودخانه ها و همچنین 
کف تشکیل شده در تصفیه خانه های آب و فاضالب عنوان کرد و گفت: اگر در اثر 
حادثه ای مواد نفتی یا مشتقات آن وارد آب رودخانه ها شود می توان با استفاده 
از این پمپ، مشتقات نفتی، چربی ها و تفاله های موجود در آب را جدا کرد.وی که 
این دستگاه را سه ماهه ساخته است، افزود: پمپ سرباره همچنین قادر به جمع 
آوری برگ های گیاهان و تمام ذرات معلق روی آب است.محمد شریفی گفت: 
هم اکنون قیمت مشابه خارجی این محصول چهار هزارو 400 یورو است درحالی 
که این کاالی ایرانی را می توان به مبلغ 35 میلیون تومان تولید و عرضه کرد.وی 
افزود: با استفاده از پمپ سرباره می توان از شست و شوی بیش از حد فیلتر ها که 

موجب هدر رفت آب و مصرف زیاد برق می شود، جلوگیری کرد.

در23 دی ماه 1344 زمانــی که قلم ها برای امضای موافقت نامه تاســیس 
کارخانه ذوب آهن ملی ایران به یادگار ثبت شد ،شاید هیچ کس نمی دانست 
روزی این شــرکت چون یک مادری مهربان آغوشش را برای حمایت از ایران 
بزرگ بگشاید. ذوب آهن مکان  امنی شــد برای مدیرانی که تشنه آموزش و 
اجرایی کردن آموخته های خود بودند و چون ققنــوس صنعت فوالد ، هر بار 
وجودش بیشــتر گداخته شــد بهتر جان گرفت و به صنعت فوالد کشور جانی 

تازه داد.
هیچ کس نمی داند در نبرد بین ســنگ و آتش چگونه مردان خستگی ناپذیر 
جوانی شان را در کوره های مذاب ریختند و بدون ذره ای پشیمانی لبخند به لب، 
جوان شدن صنایع فوالدی را نظاره کردند! شاید هیچ گاه  نتوانیم روایت تک تک 
شان را بر قلب تاریخ ماندگار کنیم ولی آنها گالیه ای ندارند چرا که نه برای دیدن 
آمده بودند نه برای دیده شدن! دروازه این شرکت بزرگ به روی خط و خط بازی 
های سیاسی بسته بود و در پشت دیوارهای مستحکم آن ،خانواده ای بزرگ با 
همدلی، یکصدا هر روز مثال نت های موسیقی ،آهنگی جدید و پر از امید را با 

بومی سازی به مردم کشورشان هدیه می دادند.
ذوب آهن، قدمگاه  پوالد مردانی شد  از جنس آهن و آتش که با جسارت شان 
،رویای دیرینه کشــور را برای رســیدن به خودکفایی صنعت فوالد به واقعیت 
تبدیل کردند.دیری نپایید که نامش با صنعت فوالد کشور و دنیا، چنان گره خورد 
که بیگانگانی که فکر می کردند تا ابد می توانند جهت فروش تکنولوژی  ایران را 
در چنبره خود بگیرند  مات و مبهوت انگشت به دهان گرفتند و چندگام به عقب 
رفتند.گرچه سخت و آرام ،آرام پا گرفت اما ساخت اولین کوره بلند و تولید اولین 
شمش ،بهانه ای شد تا ســال ها بعد واحدهای صنعتی و فوالدی بسیاری در 
کنارش شکل بگیرند و بسیاری از معادن با حضور مهندسین ذوب آهنی احیا 
و درب های صنعت فوالد یکی پس از دیگری گشوده شود. مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن به مناسبت سالروز تاسیس این شــرکت پیامی صادر کرده است 

که در ادامه می آید:
ذوب آهن اصفهان، قلب صنعت فوالد  ایران،  نامی که حتی برای یک بار هم که 
شده به گوش اکثر مردم ایران خورده است و از منظر بسیاری از کارشناسان و 
صاحب نظران اقتصاد و صنعت کشور، حرکت ایران به سمت صنعتی شدن را 
پی ریزی کرد . این مجتمع عظیم صنعتی نه تنها رویای ایرانیان برای دست یابی 
به صنعت فوالد را محقق ساخت، بلکه زمینه ساز شکل گیری سایر واحدهای 
فوالدی شد و در تولد و رشــد دیگر صنایع نیز موثر بود. تربیت 100 هزار مدیر، 
مهندس و کارگر ماهر در این دوران، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر در دهه 
40 و 50 را پوشــش داد تا صنایع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انســانی با 
مشکل عمده ای مواجه نباشند. تاثیر ذوب آهن در راه اندازی معادن و توسعه 
زیرساخت های صنعت فوالد، کم اهمیت تر از تربیت نیروی انسانی نبود و عمال 
امکان شکل گیری واحدهای فوالدی جدید را فراهم آورد، کارخانه هایی که در 
تاسیس، توسعه و حتی مدیریت امروز آن ها شاهد حضور پر رنگ ذوب آهنی ها 
هستیم.ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت های زیر مجموعه میزبان حدود 
17 هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ ایران نیز از این 
کارخانه عظیم تامین می شود. کارخانه ای که همچون مادری بخشنده هر آنچه 
در توان داشت برای طراحی، ساخت و توســعه صنایع مختلف مانند مجتمع 
فوالد مبارکه، خوزستان، خراسان، قروه، یزد و… در سراسر این مرز پر گهر به کار 

گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم شیرین رشد و بالندگی را بچشند و معیشت 
ایران و ایرانی را رونق بخشند.

ذوب آهن اصفهان که تالشــگران آن در پیروزی انقالب اسالمی دوشادوش 
مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت کردند، در سال های دفاع مقدس نیز با 
اعزام نیرو به جبهه، پشتیبانی از جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین 
تقدیم 287 شــهید، حضور جانانه ای در این پیکار حق علیه باطل داشت و تا 

همیشه نماد ایثارگری در خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دســتاوردها، ذوب آهن اصفهان در راســتای ایفای مســئولیت 
اجتماعی، خدمات بســیاری را همچون احداث بزرگراه ذوب آهن، تاسیس 
فوالدشــهر، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضای ســبز دست کاشت، ساخت 
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری و… را به جامعه ارائه کرده 
است بنابراین به جرأت می توان گفت هیچ صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان 

در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر افتخار خود، عالوه بر نقشی که در شکل 
گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه اندازی ســایر صنایع داشته، دستاوردهای 
چشمگیری حاصل کرده اســت که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تولید 
ریل اشاره کرد. در این راستا تولید شمش ریل و انواع ریل مورد نیاز کشور مطابق 
استانداردهای جهانی با گرید 60E1 که تنها 6کشور دنیا قادر به تولید آن هستند 
صورت گرفت که نقش مهمی در توســعه زیرســاخت حمل و نقل کشور دارد. 
تولید محصوالت جدید نظیر آرک معدن، ورق سازه های فوالدی، تیرآهن بال 
پهن، ریل مترو، ریل زبانه سوزن و…، کســب عنوان صادر کننده ممتاز، نمونه 
ملی و استانی طی هشــت ســال، دریافت مدال افتخار ملی صادرت، واحد 
نمونه استاندارد طی سال های متمادی، دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان طی سال های مختلف، کسب گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا، 
کسب استاندارد ملی تولید ریل و … بخشی از دیگر دستاوردهای این شرکت 

محسوب می شود.
در پایان از همه تالشگرانی که طی گذشت بیش از نیم قرن از عمر این صنعت 
نقش آفرین بودند چه آنانی که اکنون در بین ما نیستند )روح شان قرین رحمت 
پروردگار(، چه آنانی که در جای جای ایران زمین منشــأ تولید و توسعه سایر 
صنایع هستند و تالشــگرانی که امروز در این صنعت عظیم برای رونق تولید و 
شکوفایی بیش از پیش آن تالش می کنند، تشکر و قدردانی می  کنم. امید است 
که با هم افزایی و همدلی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز بتوانیم میراث 
دار خوبی برای آیندگان باشیم و صنعت کشور را بر ریل تولید و توسعه قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: کاهش 10 درصدی مصرف گاز به 
دستگاه های اجرایی اســتان اصفهان ابالغ شده است و طرح گاز رایگان برای 

مشترکین کم مصرف اعمال می شود.
ســید مصطفی علوی، اظهار داشت: امســال با افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی و صنعت مواجه هستیم که الزم است بهینه سازی مصرف گاز در تمام 

بخش های صنعتی، خانگی و کشاورزی اجرایی شود.
وی افزود: مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی 
شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اســفند ماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف  معادل 
3درصد و تا سقف 45درصد در گاز بهای صورت حساب دوره مصرفی مربوطه 
خواهند شد.علوی اضافه کرد: در صورتی که مشترکین صنعتی با مصرف 5هزار 
متر مکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی 
شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اسفند ماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، 

مصرف خود را به میزان 30درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند، 
متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل 10 درصد گازبهای 

صورت حساب دوره خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود:در صورتی که مصرف گاز ساختمان 
های اداری دســتگاه های اجرایی در بازه زمانی شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم 
اسفند ماه هر سال، از 80 درصد میانگین مصرف آنها در دوره مشابه سال های 
96 و 97 در میانگین دمای یکســان طول دوره صورتحساب بیشتر شود، کل 

مصرف مشترک مشمول افزایش 50 درصدی خواهد شد.
علوی گفت: همچنین مصرف کنندگان پرمصرفی که نســبت به سال های 96 
و 97 ده درصد کاهش مصرف داشته باشــند، از تخفیف 15 درصدی بهره مند 
خواهند شد و در صورت افزایش مصرف 15 درصد به گازبهای آنها افزوده خواهد 
شد.وی اضافه کرد: قطعا در بخش صنعت هم سیاست های تشویقی در بهینه 

سازی مصرف گاز ابالغ خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، به تمام مشــترکین گاز اعم از خانگی، 
صنعت و کشــاورزی توصیه کرد الزم اســت دمای رفاه 18 درجه ســانتیگراد 
درروزهای سرد رعایت شود و به تمام دستگاه ها و صنایع ابالغ شده که طی سه 

ماه پایان سال 10 درصد از مصرف گاز را کاهش دهند.
علوی با اشاره به شرایط آلودگی هوا، شهروندان را به مشارکت در راستای کنترل 
هوا با کاهش تردد خودروها، عدم انجام سفرهای غیرضروری و رعایت الگوی 
مصرف انرژی به ویژه گاز دعوت کرد و افزود: به هر میزان که در بخش خانگی ، 
گاز به صورت بهینه و منطقی مصرف شود به همان مقدار نیز سهم صنعت بیشتر 
و عالوه بر پایداری چرخه تولید، میزان آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی در 

صنعت  نیز کاهش می یابد.

صنعت آب اصفهان در مسیر خودکفایی؛

تولید پمپ سرباره، دستاورد پژوهشگر آبفای اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

ابالغ کاهش 10 درصدی مصرف گاز در اصفهان
ذوب آهن، ققنوس صنعت فوالد ایران
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