
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی            

شنبه 12  آ ذر  1401
8  جمادی االول  1444

3    دسامبر   2022
 شماره 3688    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 5000 تومان

 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید نوسان در بازار سکه و طال تا میزانی تحت تاثیر گرانی ارز
 و مقداری هم به دلیل ایجاد حباب ناشی از توزیع نشدن سکه توسط بانک مرکزی است؛

بازاری که آرام نمی گیرد!

تسهیل فرایند انتقال 
واحدهای  آجرپزی 

 اصفهان به خارج
 از محدوده شهری

7

5

3

5

5

بارش های مطلوب در اصفهان از نیمه دوم 
آذر آغاز می شود

بروز سکته مغزی در استان اصفهان به 
پنج هزار نفر در سال رسید

رنجی که از آِن آنهاست...

 مدیر کل بهزیستی استان:
 بیش از هشت هزار معلول در اصفهان به دلیل

 کمبود اعتبار در نوبت پرداخت مستمری هستند؛

یک سوم صنایع دستی 
 شناخته شده جهان

 در اصفهان است

اجرای طرح های 
وزارت نیرو برای حل 

مشکل آب اصفهان

استانداردسازی آسفالت 
 جاده های اصفهان

 ضروری است
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  رسانه های عربی از جدایی
  »کارلوس کی روش«

  از تیم ملی فوتبال ایران 
خبردادند؛

 خبر خوش؟!
6

3

پسته و بادام نیم میلیونی شدند

یلدای گران !

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی           

شنبه 5 آ ذر  1401
1 جمادی االول  1444

26  نوامبر  2022
 شماره 3682    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس هیئت  مدیره کانون بازنشستگان اصفهان خبر داد:

وام بازنشستگان، جنبه رسانه ای دارد!

با حضور استاندار استان و 
مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی کشور صورت گرفت؛
امضای تفاهمنامه 
ساخت بیمارستان 

 500 تخت خوابی
 در اصفهان

مسئوالن اداره کل بهزیستی استان می گویند مراکز اورژانس 
اجتماعی نیازمند توجه حداکثری مسئوالن و بودجه هستند؛

5همان همیشگی !
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رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان:

جنگل های استان اصفهان با کمبود 
قرقبان  روبه رو است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان:
14 پایگاه امدادی هالل احمر اصفهان 

نیازمند خودروی نجات است

جای خالی طالی سفید در کشتزارهای شهر بی آب

 اصفهان که زمانی قطب پنبه کشور شناخته می شد، حاال به دلیل خشک سالی و کمبود آب، 
بسیاری از مزارع این دیار جایگزین هایی دیگر برای کشت این محصول پیدا کرده اند؛

بسیاری از مشکالت امروز 
شهرها از مسیر فرهنگ 

قابل رفع است

چاره ای جز تحول و 
تغییر جدی رویه ها 

نداریم

 سخنان رهبر انقالب
 پیرامون موضوع آب 
 اصفهان، اتمام حجتی

انارک؛ یاقوتی در دل کویر با مدیران بود
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شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد  اجاره ماهیانــه زمین به مساحت 75 

متر مربع غیر محصور جهت اســتقرار کانکس حجاری واقع در آرامســتان 
بهشــت معصومه )ع(  را از طریق  مزایده عمومی و بــا جزئیات مندرج در 
www.( اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده 5001094734000049 به صورت 
الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 1401/09/03
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/17

تاریخ بازدید: 1401/09/27
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/09/27

زمان بازگشایی: 1401/09/28
زمان اعالم به برنده: 1401/09/29

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه
 )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود 

است.

                           آگهی مزایده اجاره شماره 18345 )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1416830

چاپ دومچاپ  اول

نوع آگهی: مزایده

موضوع آگهی: شركت فوالد مباركه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند

متن آگهی: عالقه مندان به شركت در مزایده شماره 1401400081میتوانند جهت دریافت لیست اقالم واسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد اقالم

مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند . پیشنهاد دهندگان میبایست پیشــنهادات خود را حداكثر از ساعت 10لغایت 12روز یکشنبه مورخ 04/10/1401 
به آدرس اصفهان - کیلومتر 75جنوب غربی - شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر( - ساختمان مرکزی - واحد اقالم مازاد، به نماینده واحد 
اقالم مازاد تحویل نمایند. الزم به ذکر است به پیشنهاداتي که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهادات واصله در روز دوشنبه 

مورخ 05/10/1401 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهد شد.
 بازدید از اقالم مزایده روز یکشنبه مورخ 27/09/1401در یک نوبت، رأس ســاعت 9صبح در محل فوالد مبارکه )حرکت از درب زرین شهر( با مکانیزم 

داخلی انجام میگیرد.
سایر اطالعات مورد نیاز، در اسناد مزایده شرح داده شده است درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 03152733596 تماس حاصل فرمایید.

موارد مزایده: پودرهای اکسید آهن اسیدشویی 1و 2بصورت بسته بندی و فله ای

مدارک مورد نیاز:

موارد مندرج در اسناد مزایده )برگه شرایط مزایده(
نحوه دریافت مدارک : پیشنهاد دهندگان مي بایست پیشنهادات خود را حداكثر از ساعت 10لغایت 12روز یکشنبه مورخ 04/10/1401به آدرس اصفهان 

- کیلومتر 75جنوب غربی - شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر( - ساختمان مرکزی، به نماینده واحد اقالم مازاد تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک: از ساعت  10لغایت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04

نحوه ارسال مدارک : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات خود را از طریق نماینده خود به واحد اقالم مازاد تحویل دهند.

اطالعات تماس با کارشناس  03152733596 : ) آقای باباگلی(
ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  89 -  1401   

  

امکان حضور در اجتماع و عبور و مرور، 
اشتغال و مسکن از ابتدایی ترین حقوق 
هر انسانی است که این مسائل همچنان 

در صدر مشکالت معلوالن قرار دارد.



فرماندار جرقویه:

برای استقرار صنایع در جرقویه به آب کافی نیاز داریم

فرماندار جرقویه گفت: اگر بخواهیم در جرقویه یک رونق اقتصادی و 
گردش اقتصادی مطلوب ایجاد و از مهاجرت جلوگیری کنیم، استقرار 

صنایع در این شهرستان ضروری است.
محسن ریاحی در گفت وگو با ایسنا درباره مشکالت کنونی شهرستان 
جرقویــه، اظهار کــرد: مهم ترین مطالبات ما در ســطح شهرســتان 
جرقویه بحث درمان و رســیدگی بــه برخی از نقاط جاده ای اســت. 
سومین مطالبه همکاری در اســتقرار صنایع در ســطح شهرستان و 

سرمایه گذاری در این بخش است.
وی افزود: در بخش بهداشــت و درمان، واحدهای بهداشــتی فعال 
هســتند و بخش درمان تا اندازه ای خدمات ارائــه می دهد، اما اگر 
شهروندی بخواهد به درمان در سطح باالتر و با نرخ دولتی دسترسی 
داشته باشد، از این نوع خدمات محروم است. بنابراین مردم مطالبه 
جــدی دارند که به درمــان دولتی و با کیفیت در ســطح شهرســتان 

دسترسی داشته و مراکز درمانی پزشکان متخصص داشته باشند.
فرماندار جرقویه به مشــکالت این شهرستان در بخش جاده ها اشاره 
کرد و گفت: در برخی نقاط شهرستان نقاط حادثه خیز جاده ای داریم که 
سالیانه حوادث زیادی در آن رخ داده است به طوری که هر سال این 

جاده ها بیش از ۱۰ کشته دارند. مسیر حسن آباد به رامشه و نصرآباد به 
شهرضا نیاز به بهسازی، آسفالت و ایمن سازی دارد.

ریاحی ادامــه داد: همچنیــن مطالعه دوبانده شــدن و اجرای طرح 
دوبانده شدن در این مســیرها را انجام دهند به ویژه جاده حسن آباد 
به رامشه نیاز فوری به دوبانده شــدن دارد، چراکه روزانه بیش از ۳۰۰ 
تریلی سنگ از این مســیر تردد می کند که آمار تصادفات و حوادث را 

افزایش داده است.
وی به بیان ســومین مطالبه پرداخت و خاطرنشــان کــرد: یکی از 
مطالبات مهم و تاثیرگذار، استقرار صنایع در سطح شهرستان جرقویه 
اســت چراکه اگر بخواهیم در جرقویه یک رونــق اقتصادی و گردش 
اقتصادی مطلوب ایجاد و از مهاجرت جلوگیری کنیم و جوانان در این 

صنایع اشتغال یابند، این مهم باید محقق شود.
فرماندار جرقویه گفت: برای اســتقرار صنایــع در جرقویه به آب کافی 
نیاز داریم و تا زمانی که آب مورد نظر تامین نشود نمی توانیم صنایع را 
در این شهرستان مستقر کنیم. سرمایه گذارانی که خواهان دایر کردن 
یک کارخانه صنعتی باشــند در وهله اول دو استعالم از آنان می شود، 
محیط زیست و آب. معموال استعالم از محیط زیست با مشکل مواجه 

نمی شود، اما استعالم آب از اداره آب منطقه ای با جواب منفی مواجه 
می شود.

ریاحی یادآور شد: تخصیص آب به صنایع در سطح شهرستان جرقویه 
به شدت محدود است و اگر بخواهیم نسبت به شهرستان های دیگر 
عادالنه نگاه کنیم تخصیص آب به صنایع این شهرســتان ها بســیار 

بیشتر از جرقویه است.
وی با بیان اینکه تعداد صنایع موجود در شهرســتان به همین دالیل 
محدود است، افزود: دشت جرقویه از سوی اداره آب منطقه ای دشت 
ممنوعه اعالم شده است که به همین دلیل اعالم می کنند نمی توانیم 
آب به صنایع تخصیص دهیم. دشــت ممنوعه به این معناســت که 
برداشت آب از تمام سفره های زیرزمینی و حفر چاه ممنوع است. این 
معضل باید حل شود و سهم آب صنعت جرقویه تخصیص داده شود.

فرماندار جرقویه گفت: البته اگر بتوانیم سرمایه گذار برای جمع آوری 
پساب فاضالب جذب کنیم مشکل تامین آب برای صنایع تا حد زیادی 
حل می شود که این مهم به بیش از۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
تامین تمام این اعتبار از توان  بخش خصوصی خارج اســت که باید با 

کمک دولت این بودجه تامین شود.

استانبا مسئولان
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رییس شورای شهر خور مطرح کرد:

مردم خوروبیابانک محروم از خدمات بهداشتی و درمانی
رییس شورای اسالمی شهر خور گفت: مردم خوروبیابانک از حداقل های بهداشت و درمان محروم 

هستند و بیش از ۹۰ درصد بیماران اورژانسی به شهرهای دیگر اعزام می شوند.
رسول ایزدی با توجه به وضعیت بهداشــتی و امکانات رفاهی در شهرستان خوروبیابانک، اظهار کرد: 
بیمارستان آفتاب هشتم در شهر خور ساخته شده ؛اما به غیر از پزشک دائم عمومی، متخصص طب 
اورژانس و اطفال، هیچ پزشک متخصصی به صورت دائم ندارد؛ مگر مردم این شهرستان که بیش از 
۴۰۰ کیلومتر با اصفهان فاصله دارند و نگهبان کویر هستند، نباید از حداقلی های رفاهی بهره مند شوند؟

وی با اشاره به اینکه مسئوالن استانی از شهرســتان های کوچک مانند خوروبیابانک غافل شده اند، 
افزود: مردم این نقطه از حداقل امکانات بهداشتی محروم هستند و استاندار و مسئوالن استان باید 

در این زمینه پاسخگو باشند.
رییس شورای شهر خوروبیابانک، گفت: بیش از ۹۰ درصد بیماران اورژانسی شهرستان خوروبیابانک 
به دلیل نبود امکانات و یا دریافت بیشتر خدمات پزشکی، به شهرهای دیگر اعزام می شوند که عالوه 
بر تاخیر در اعزام حرکت آمبوالنس در جاده های دوطرفه و فرسوده منطقه، گاهی زمان طالیی درمان 
را از دست می دهند و در مسیر برگشت با آمبوالنس شهرداری به مقصد خانه ابدی رهسپار می شوند.

وی با تاکید بر اینکه زیر ســاخت های بهداشــتی مانند دســتگاه های مختلف در بیمارستان آفتاب 
هشتم فراهم اســت؛ اما نیروی متخصص نداریم، ادامه داد: متاســفانه یک نفر دانش آموخته که 
بتواند سونوگرافی انجام بدهد در این بیمارســتان وجود ندارد و گاهی ماهی چند روز، مردم آن هم 
اگر پزشکی به منطقه دعوت شود یا از طریق گروه های جهادی که شاید در طول سال یک یا دو بار در 

منطقه حضور دارند، از این خدمت استفاده می کنند.
ایزدی تاکید کرد: در بقیه ایام، اگر مردم نیازمند استفاه از دســتگاه سونوگرافی باشند، باید با خرید 
خطرهای مختلف جاده ای، تن به سفر تا ۲۰۰ کیلومتر بدهند تا خودشان را به شهرهایی مانند اردکان 

یا میبد در استان یزد یا نایین در استان اصفهان برسانند.
وی بیان کرد: در خصوص قانون جوانی جمعیت که بارها و بارها از آن نام برده می شــود باید گفت که 
متاسفانه این شهرستان از حضور یک متخصص زنان و زایمان و یا غربالگری هایی که سالمت جنین 
را تایید می کنند، بی بهره است و خانواده ها در طول ایام بارداری چندین نوبت برای این موضوع باید 
به مرکز استان سفر کنند و این خود به تنهایی عاملی برای عدم اجرای درست قانون جوانی جمعیت 
در این منطقه است.رییس شورای شهر خوروبیابانک افزود: مدیران اگر به جای اینکه به آمار جمعیتی 
نگاه کنند، به فاصله ها، به محرومیت منطقه، به قناعت و صبر مردم و نبود زیر ساخت های الزم برای 

زندگی توجه کنند، قطعا اتفاقات بهتری در شهرستان خوروبیابانک رخ خواهد داد.

خدمات رایگان سالمت در کوهپایه
جمعی از پزشکان متخصص و پرستاران در قالب گروهی جهادی با حضور در روستا ها و مناطق محروم 
کوهپایه به مردم خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.سرگروه جهادی کانون بسیج پزشکی بیمارستان 
عیسی بن مریم )ع( گفت:گروه جهادی شامل ۱۷ متخصص اطفال، فوق تخصص عفونی، کارشناس 
تغذیه، کارشناس سالمت روان، کارشــناس مامایی، متخصص زنان و زایمان و متخصص ارتوپدی 
یک روز در کوهپایه مستقر شد.مهدی رحیمیان افزود: در این سفر، بیش از ۳۵۰ نفر، رایگان معاینه 
شدند و ۱۵ میلیون تومان داروی رایگان طبق نســخه بین بیماران توزیع شد.به گفته وی، با توجه به 
اینکه کوهپایه جزو مناطق محروم به شمار می رود، این گروه جهادی قصد دارد، ۴۵ روز دیگر با حضور 

دوباره در منطقه، به ارائه خدمات رایگان سالمت به مردم بپردازد.
 

افتخارآفرینی قاری آران و بیدگلی در مسابقات قرآن فراجا
در بیست و هفتمین دوره از مســابقات قرآنی فراجا، مجید ملک پور قاری و موذن آران و بیدگلی رتبه دوم 
کشوری رشته »اذان« را به دست آورد.رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان آران و بیدگل گفت: در این 
دوره از مســابقات که با حضور ۳۰۰ نفر در اواخر آبان ماه سال جاری در رشــت برگزار شد، شرکت کنندگان 
در رشــته های حفظ کل، حفظ ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، درک مفاهیم ســطح ۱ و 
۲ قرآن و اذان با یکدیگر به رقابت پرداختند.حجت االسالم ابوالفضل مجیدی تبار افزود: کسب رتبه های 
اول و دوم رشته اذان در مسابقات اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، کسب ۱۸ 
مقام استانی و کشوری در مسابقات فراجا در سال های گذشته و کسب رتبه نخست کشوری در نهمین دوره 

مسابقات قرآنی اسرا در سال ۱۳۹۹ از جمله افتخارات این قاری و موذن آران و بیدگلی است.
 

آغاز عملیات اجرایی آسفالت بین مزارع سورمنده گلشن دهاقان
به مناسبت هفته بسیج عملیات اجرایی طرح آسفالت بین راهی مزارع سورمنده شهر گلشن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسن عجمی، رییس سازمان بسیج سازندگی استان گفت: این 
طرح به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در بین مزارع سورمنده شهر گلشن و با همکاری بسیج 

سازندگی شهرستان دهاقان و شهرداری گلشن اجرا می شود.
 

دستگیری باند سرقت واحدهای صنفی در مبارکه
باند پنج نفره سرقت واحدهای صنفی در مبارکه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در شهرستان مبارکه و شکایت مال باختگان به 
پلیس، تحقیقات در این زمینه آغاز و در این رابطه یک باند پنج نفره در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر 
شدند.سرهنگ حسین ترکیان افزود: این متهمان در بازجویی های پلیس به ۹ فقره سرقت اموال از گاراژ ها 
و مغازه های این شهرستان اعتراف کردند.وی از شهروندان خواست نکات ایمنی و مراقبتی را هنگام ترک 

مغازه رعایت و از نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد واسناد مالی در واحد صنفی خود خودداری کنند.
 

آیین جشن تکلیف دانش آموزان فریدنی همزمان با میالد 
حضرت زینب )س(

طی مراسمی در سالن ۱۷ شهریور شــهر داران، جشــن تکلیف دانش آموزان با همکاری دارالقرآن سید 
الشهدای آموزش و پرورش و حوزه مقاومت بسیج شهید فهمیده سپاه فریدن برگزار شد.در این مراسم که 
با حضور دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی و جمعی از مسئوالن برگزار شد محمد فصیحی، رییس آموزش و 
پرورش شهرستان فریدن والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار و جشن تکلیف الهی را به دانش آموزان 
تبریک گفت و خطاب به دانش آموزان اظهار کرد: حضرت زینب)س( دو ویژگی بارز داشت و آن ویژگی ها 

صبر و حجاب آن بانوی بزرگ بود.

خبر روز

 نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس خبرداد:

اجرای طرح های وزارت نیرو 
برای حل مشکل آب اصفهان

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای 
اسالمی گفت:بســیاری از طرح های وزارت نیرو 
برای حل مشکل آب آغاز شــده و مراحل خوبی 
را پشت سر گذاشــته از جمله انتقال آب از دریا 
که برای مصارف صنعتی در دســتور کار اســت.
محمدتقی نقدعلی در خصوص نشســت اخیر 
نمایندگان با وزیر نیرو اظهار کرد: پیرو ســوال از 
وزیر و پیگیری نمایندگان، به تازگی یک نشست 
چهار ساعته با حضور وزیر نیرو، معاون پارلمانی 
وی، رییس حوضــه آبریز زاینــده رود، اعضای 
مجمع نماینــدگان اســتان و معــاون عمرانی 
استانداری اصفهان برگزار شد و وزیر نیرو در این 
نشســت برنامه های تامین آب استان را تبیین 
کرد.وی موضوع اصلی این نشســت را پیگیری 
برنامه ها و قول های وزیر برای حل مســئله آب 
اصفهان دانســت و افزود: در ابتدا الماسوندی، 
معاون شــرکت مدیریت منابع آب ایران کلیاتی 
از برنامه های در دســت اجرا مانند تامین منابع 
آبی پایدار، جلوگیری از برداشت های بی رویه در 
باالدست و مناطق دیگر، موضوع تامین محل های 
جبران برداشــت ها و بارگذاری هــا و همچنین 
راه انــدازی طرح های نیمه کاره و در دســتور کار 
توضیحاتی ارائه کرد و سپس نمایندگان نظرات 
و مطالبات خود را بیان کردنــد و در نهایت وزیر 
به جمع بندی موضــوع پرداخت.نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی محتوای 
این نشست را مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت: 
دستور رهبر معظم انقالب درباره پیگیری موضوع 
آب استان اصفهان در این نشست نیز مورد تاکید 
قرار گرفت و در مجموع برنامه هایی ارائه شد که در 
صورت اجرا بخش زیادی از مشکالت در عرصه آب 
شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست را حل 
خواهد کرد.وی اظهار امیدواری کرد تامین بودجه 
و اعتبار این برنامه ها نیز با جدیت دنبال شــود و 
افزود: بســیاری از طرح هــای وزارت نیرو برای 
حل مشکل آب آغاز شده ؛ از جمله پروژه انتقال 
آب از دریا که برای مصارف صنعتی در دستور کار 
قرار دارد و تاکنون بخش قابل توجهی از مسیر آن 

اجرایی شده است.

اخبار کو�تاه دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشان تشکیل شود
فرماندار شهرستان کاشان ضمن تاکید بر لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشان تشکیل شود.محمدشریف زارعی در 
نشست هیئت رییسه دانشگاه کاشان با بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان اظهار داشت: برای پرداختن به بحث نخبگان باید با نگاهی فراتر از پرداختن به دانشگاه ها 
در فضاهای دانش آموزی، طالب، مدارس، صنایع و ... به دنبال آن باشیم.وی ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کرد: از نظر مقام معظم 
رهبری نخبه کسی است که استعداد دارد و پرکار و پرتالش است، ما باید کاری کنیم که از تمام ظرفیت نخبگان بهره مند شویم.فرماندار ویژه شهرستان کاشان بحث 
نخبه پروری و نخبه گماری را یک مقوله مهم دانست و ابراز داشت: برای تحقق نخبه پروری و نخبه گماری باید در سطح کالن کشوری به آن توجه شود و پشتوانه و 
حمایت های الزم انجام شود.زارعی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان پس از ارائه طرح، ابراز داشت: شرکت های دانش بنیان طرح و ایده 
خود را به تولید اولیه می رسانند؛ اما بعد دچار مشکالتی می شوند که الزم است حمایت از آن ها در تمامی مراحل وجود داشته باشد، چراکه ارتباط صنعت با دانشگاه از 
همین جا شروع می شود و ما می توانیم  با این کار آینده ای داشته باشیم که صاحبان صنایع از حامیان علم و دانش و صنعت با تکنولوژی باال باشند.فرماندار کاشان 
وجود دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشان را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: تاسیس دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشان یقینا در توسعه حمایت و استفاده 

نخبگان از ظرفیت ها و تسهیالت بنیاد، بسیار گره گشا بوده و گامی موثر در جهت رفع مشکالت نخبگان است.

عکس: فارس

یازدهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم شباب 
الرضا)ع( طی آیینی در شهرستان نجف آباد اصفهان 
آغاز شده اســت.به گزارش ایرنا، حسین مقدم کیا 
دبیر طرح ملی تالوت قــرآن کریم معاونت قرآن و 
عترت وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی افزود: در این 
طرح نوجوانان و جوانان نجف آبادی با شــرکت در 
کالس های حضوری و مجازی آموزش های ویژه 
را فرا مــی گیرند.وی ادامه داد: طــرح ملی تالوت 
طرح زیربنایی و زیرساختی اســت که رویکرد آن 
کشف اســتعدادهای نهفته قرآنی دربین پسران و 
دختران اســت.دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم 
گفت: به ابتکارآســتان قدس رضــوی، طرح ملی 

تالوت قرآن کریم و معاونت قــرآن و عترت زمینه 
حضور دختران عالقه مند بــه فراگیری تالوت قرآن 
کریم فراهم شده اســت.وی تاکید کرد: نجف آباد 
اصفهان از ظرفیت باالیی برخوردار است و در آموزش 
های ویژه از اســاتید قرآنی محلی اســتفاده می 
شــود.مجری طرح ملی تالوت قرآن کریم شباب 
الرضا)ع( نجف آباد اصفهان هم گفت: در یازدهمین 
دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم ۸۰ نفر نوجوان و 
جوان نجف آبادی ثبت نــام کردند که ۷۰ نفر از آنان 
دختران نوجوان عالقه مند هســتند.مریم عادل نیا 
افزود: در نجف آباد اصفهان اســتعدادهای نهفته 
قرآنی وجود دارد که با همدلی و همیاری مسئوالن 

می توان شکوفا کرد.
عادل نیا، اجــرای طرح ملی تــالوت در نجف آباد 
اصفهان را یک فرصت دانست و افزود: اجرای این 
طرح می تواند شــاخص های قرآنی شهرستان را 
ارتقا بخشد.شهرســتان نجف آباد با وسعتی بالغ 
بر ۲۸۵ کیلومتر مربع، ۳۳۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ 

کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

 آغاز یازدهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم
 در نجف آباد 

عکس روز  

 برگزاری مانور زلزله 
در میمه

مانور زلزله در دبیرســتان نیک 
اندیشان شهر میمه برگزار شد. 
محمد جواد نــوروزی، رییس 
جمعیت هالل احمر بخش میمه 
گفت: هدف از برگزاری این مانور، 
آموزش دادن دانش آموزان به 
منظور حفاظت از خود و خانواده 

شان در مقابل زلزله است.

گر بتوانیم سرمایه گذار برای جمع آوری پساب  ا
فاضالب جذب کنیم مشکل تامین آب برای صنایع 
تا حد زیادی حل می شود که این مهم به بیش از400 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد



خبر  روز

رییس انجمن واردکنندگان برنج:

ممنوعیت ثبت سفارش برنج هندی غیرکارشناسی است
رییس انجمن واردکننــدگان برنج گفت: اتخاذ تصمیم خلق الســاعه ممنوعیت ثبت ســفارش 
برنج هندی غیرکارشناسی است.کریم اخوان اظهار کرد: با توجه به آنکه وزارت جهاد جلوی ثبت 
سفارش برنج هندی را گرفته است، استمرار این روند در روزهای آتی می تواند منجر به التهابات 
قیمت در بازار شود.به گفته وی، علی رغم  آنکه بازار برنج در شرایط متعادلی قرار داشت، با اتخاذ 
تصمیم خلق الســاعه وزارت جهاد در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش، تا حدودی مشکل ایجاد 
شده اســت.اخوان، قیمت کنونی هرکیلو برنج هندی را ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و پاکستانی را ۳۰ تا 
۴۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: اگر وزارت جهاد با اتخاذ تصمیمات خلق الســاعه مشکل ایجاد 
نمی کرد، آرامش بازار اســتمرار داشت. در شــرایط کنونی تغییر قیمت نداشــتیم و تنها با ادامه 
ممنوعیت ثبت سفارش احتمال نوســان قیمت دور از انتظار نیست.رییس انجمن واردکنندگان 
برنج با بیان اینکه ۴۰ درصد برنج  مورد نیاز از طریق واردات تامین  می شود، گفت: بنابر آمار ۶ ماهه 
گمرک ۸۰۰ هزارتن برنج وارد شده است که تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تن نیاز کشور، مابقی باید وارد شود.
 

پسته و بادام نیم میلیونی شدند

یلدای گران !
بررسی بازار نشان می دهد که قیمت آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا نجومی شده است. در 
حال حاضر مغز پسته، فندق و بادام  هندی با نرخ های بیش از نیم میلیون تومان عرضه می شود.
شب یلدا، آیین سنتی است که ایرانیان از دیرباز با برپایی دورهمی های خانوادگی و دوستانه آن 
را پاس می دارند. عالوه بر میوه هایی نظیر هندوانه و انار کــه از قدیم االیام پای ثابت این جمع ها 
هستند، مدتی بود که آجیل و خشکبار هم به سفره یلدا اضافه شده بود. اما با نجومی شدن قیمت 
آجیل از اوایل دهه ۹۰، خشکبار نه تنها از سفره یلدا، بلکه از ســفره نوروز هم حذف شد.ثبت تورم 
نقطه ای ۴۸ درصد در آبان سال جاری نیز باعث سقوط تقاضا برای خرید آجیل در آستانه یلدای 
۱۴۰۱ شد. موضوعی که مسئوالن صنفی به آن صحه می گذارند و می گویند از ابتدای سال جاری 
تاکنون خرید آجیل و خشکبار کاهش ۳۰ درصدی داشته است. به دنبال افزایش قیمت آجیل و 
خشکبار اتحادیه این صنف حتی دنبال تعیین سقف و کف قیمت آجیل شب یلداست.بررسی ها 
از بازار آجیل و خشکبار نشان می دهد، قیمت آجیل درجه یک در بازار هر کیلو بین ۵۰۰ هزار تا ۶۵۰ 
هزار تومان خرید و فروش می شود. خرید محصوالت درجه ۲ نیز بین ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان 
آب می خورد.در حال حاضر قیمت هر کیلو پسته در بازار از کیلو ۳۶۰ هزار تومان تا ۵۱۰ هزار تومان 
است. پســته فندقی ارزان ترین و پسته اکبری گران ترین نوع پســته در بازار هستند. قیمت هر 
کیلو مغز پسته نیز باالی ۷۰۰ هزار تومان اســت.قیمت مغز بادام در بازار بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار 
تومان است؛اما قیمت مغز بادام درجه یک، حتی تا کیلویی ۴۵۰ هزار تومان در حال فروش است.

 

 هزینه مسافران از ایران به جام جهانی قطر؛ نفری
 ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان

رییس انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی درخصوص هزینه مسافران از ایران 
به جام جهانی قطر، می گوید که برای هر نفر، از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان متفاوت اســت. 
حرمت ا... رفیعی در گفت و گو با »انتخاب« درخصوص برآورد کمترین و بیشــترین هزینه سفر 
به قطر برای جام جهانی، بیان کرد: »هزینه ها متفاوت است و بسته به نوع بلیت، نوع هتل، زمان 
پرواز و کتگوری بلیت بازی ها دارد. بر این اساس برای هر نفر، از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان 
متفاوت اســت. گرچه معتقدم نباید آنقدر هزینه می شــد ولی به طور کل این رقم شــامل بلیت 

هواپیما، مسابقات و هزینه اقامت است.«

مسکن در کدام کالن شهرها ارزان تر است؟کافه اقتصاد

لیست خانه های 2 میلیارد تومانی؛ از تهران تا 
اصفهان و یزد

اقتصادنیوز: در این گزارش بررسی شده است که با صرف بودجه ای ۲ میلیارد تومانی 
در ۷ استان کشور چه خانه ای می توان خرید؟فایل های مسکن مشاوران امالک  در ۷ 
استان کشور از جمله تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، یزد و همدان در پلتفرم های 
خرید و فروش خانه با در نظر گرفتن بودجه ای ۲ میلیارد تومانی بررسی شده است.

بر اساس بررسی های انجام شده ، با این مبلغ می توان یک خانه یک خوابه در شهر 
تهران و محله پیروزی، با متراژ ۴۱ مترمربع و ۲۶ سال عمر بنا  یا در محله تهرانپارس 
غربی یک خانه ۵۰ متری با قدمتی ۱۹ ســاله به همراه پارکینگ، انباری و آسانسور 
خریداری کرد.اما با همین مقدار بودجه، در تبریز خانه ای بزرگ متراژ و با مساحت ۱۲۰ 
مترمربع و عمر بنای ۳ ساله و دارای ۳ خواب و امکاناتی همچون پارکینگ و آسانسور 
پیشنهاد شده است.برخی از این خانه ها دارای وام هستند؛ می توان در اهواز یک خانه 
۱۵۵ متری و ۳خوابه و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری و در در اصفهان یک خانه ۱۰۵ 

متری نوساز با دارا بودن این ویژگی ها و البته بدون وام خرید.

معاون استاندار :

استانداردسازی آسفالت 
جاده های اصفهان ضروری 

است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: ارتقای استانداردسازی آسفالت راه ها با 
توجه به تاثیر بســیاری که در راه های استان و 

کاهش تلفات جاده ای دارد، ضروری است.
مهران زینلیان در جلسه شورای فنی استان با 
اشــاره به وضعیت اجرای پروژه های سازمان 
نوســازی مدارس که در جریان سفر ریاست 
جمهور به استان مصوب شده بود، اظهار داشت: 
بررســی روند اجرای این پروژه هــا به صورت 
هفتگــی دنبال می شــود و از ســرعت خوبی 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه هــر هفته نقاط قوت و ضعف 
هر پروژه مطــرح و بررســی می شــود، ابراز 
داشت: در این بررســی ها با دستگاه هایی که 
به صورت غیر تخصصی اقدام کرده اند، برخورد 
الزم به عمــل می آید.معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان افزود: همچنین از 
دستگاه هایی مانند سازمان نوسازی مدارس 
اســتان که به صورت ویژه همکاری داشتند و 
اجرای پروژه های آنها به صورت مطلوب گزارش 
شــده بوده، قدردانی صورت می گیــرد.وی با 
تاکید بر اینکه تشــدید نظارت شهرستان ها بر 
پروژه های عمرانی ملی ضروری است، گفت: 
باید از ظرفیت فرمانداری ها و ســازمان نظام 
مهندسی شهرستان ها در راستای ارتقای سطح 
فنی پروژه ها استفاده شود.زینلیان ادامه داد: 
موارد مرتبط با وظایف دستگاه ها در خصوص 
اجرای پروژه ها، وضعیت پروژه های نیمه تمام 
سالن های ورزشــی روباز در برخی روستاهای 
استان نیز بررسی و مقرر شد با هماهنگی دفتر 
فنی استانداری و بنیاد مسکن و با ارائه لیست 
ســازمان ورزش و جوانان موضوع پیگیری و 
تعیین تکلیف شــود.وی به بررســی مباحث 
مرتبط بــا کارگروه فنی مصالــح زیر مجموعه 
شورای فنی استان اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای 
استانداردسازی آسفالت راه ها با توجه به تاثیر 
بسیاری که در راه های استان و کاهش تلفات 

جاده ای دارد، ضروری است.

یک اقتصاددان گفت: نظریه غیرواقعی بودن قیمت 
بنزین پذیرفته نیست و همین موضوع باعث می شود 
تا دولت نرخ خدمات خود را افزایش دهد. با توجه به 
افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، حتی اگر قیمت آن 
پایین تر از قیمت واقعی باشد، بعید است دولت کاالیی 
حساس مانند بنزین را گران کند.سیدمرتضی افقه در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهــار کرد: افزایش قیمت 
خدمات از توصیه اقتصاددانانی است که طرفدار بازار 
آزاد هستند. همچنین عده ای معتقدند پرداخت یارانه 
پنهان از ســوی دولت باعث پایین بودن نرخ خدمات 
عمومی از سوی دولت شده اســت، در صورتی که این 

مردم هستند که یارانه پنهان به دولت می پردازند.وی 
افزود: در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در شرایط 
فعلی مجبور به افزایش قیمت بنزین می شود یا خیر، 
باید گفت که با توجه به افزایش قیمت بنزین در سال 
۹۸ و نارضایتی مردم از این تصمیم، حتی اگر قیمت آن 
پایین تر از قیمت واقعی باشد، بعید است دولت کاالیی 
حساس مانند بنزین را گران کند؛ در واقع اگر دولت نرخ 
بنزین را در شرایط حاضر افزایش دهد، اقدام ناپخته ای 
انجام داده اســت.این اقتصاددان تاکید کرد: نظریه 
غیرواقعی بودن قیمت بنزین پذیرفته نیست و همین 
موضوع باعث می شــود تا دولت نرخ خدمات خود را 

افزایش دهد.افقه با بیان اینکه دولت با کمبود درآمد 
مواجه است و نمی تواند هزینه های خود را تامین کند، 
گفت: راه حل اساسی برای این موضوع این است که 
دولت مشکل تحریم ها را در کوتاه مدت رفع یا بسیاری 

از هزینه های اضافی خود را حذف کند.
وی خاطرنشان کرد: حذف هزینه های اضافی دولت 
از جمله اقداماتی است که دولت به جای افزایش نرخ 
خدمات عمومی می تواند انجام دهد. درواقع با توجه 
به پایین آمدن قدرت خرید مردم، افزایش نرخ بنزین 
حساسیت بیشتری نســبت به افزایش نرخ آبونمان 

تلفن ثابت خواهد داشت.

یک اقتصاددان:

افزایش قیمت بنزین بعید است

باغ های شناور 
بنگالدش

بسیاری از کشاورزان در جنوب غربی 
بنگالدش از قایق های شناور ساخته 
شده از سنبل های آبی مهاجم برای 
پرورش ســبزیجات در طول فصل 
باران هــای موســمی - زمانی که 
زمین های خشــک کمیاب است - 
استفاده می کنند تا امنیت غذایی در 

این کشور کم ارتفاع را تضمین کنند.

عکس خبر  
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دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبرداد:

استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی با پیامک
ذی نفعان چک هنگام معامالت خود می توانند با ارســال پیامک از وضعیــت اعتباری چک صیادی 
استعالم بگیرند.دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اســتان گفت: ذی نفعان چک برای اطمینان از 
وضعیت چک و صادرکننده آن می توانند کد دســتوری »شناســه صیادی *۱*۱*« را به سرشماره 
۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارســال کرده و از وضعیت کلی چک های برگشــتی صادرکننده چک مطلع شوند.رشید 
ساعدی افزود: وضعیت سفید در استعالم نشانگر نداشتن سابقه چک برگشتی یا رفع سوء اثر از چک 
برگشتی، وضعیت زرد نشانگر داشتن یک فقره چک برگشتی یا حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی، 
وضعیت نارنجی نشــانگر داشــتن دو تا چهار فقره چک برگشــتی یا حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال تعهد 
برگشتی، وضعیت قهوه ای نشانگر داشتن پنج تا ۱۰ فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال 
تعهد برگشتی و وضعیت قرمز نشانگر داشتن بیش از ۱۰ فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد 
ریال تعهد برگشتی است.وی افزود: مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند 
می توانند با ارسال یک پیامک )بدون اهمیت متن آن( به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ راهنمای این سامانه 
پیامکی را دریافت کنند.دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با بیان اینکه استعالم از 
اشخاص حقوقی که شناسه ملی شان در پایگاه داده بانک مرکزی ثبت نشده باشد ممکن نیست، گفت: 
در استعالم چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشــترک باالترین مبلغ و بیشترین 
تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.ساعدی افزود: وضعیت اعتباری چک صیادی 
در صفحه نظام های پرداخت و زیرساخت وب ســایت بانک مرکزی بر اساس اقالم اطالعاتی چک و 

استعالم مبالغ مسدودشده حساب ها قابل دسترس است.
 

سفر به روسیه برای تقویت همکاری های اصفهان با مسکو و 
سن  پترزبورگ

هیئت سیاســی_تجاری اصفهان در سفر به روسیه، توســعه تعامالت در چهار محور اقتصاد وبازرگانی، 
خدمات شــهری، گردشــگری و همکاری های علمی، فناوری و دانش بنیان را دنبال می کنند.مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری اصفهان با اشــاره به برنامه های دولت سیزدهم به منظور 
تقویت همکاری های اقتصادی با کشــور های همسایه گفت: توســعه اقتصاد خارجی استان ها هم در 
همین چارچوب و از جمله مهم ترین مقاصد هدف تجاری و اقتصادی، کشور روسیه است.مجید شمس 
افزود: با تاکید مسئوالن ارشد دولت و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت کشور، تاکنون چندین استان 
با برقراری روابط تجاری و اقتصادی با اســتان های مرتبط با توانمندی ها و ظرفیت های خود در کشور 
روسیه، همکاری های خوبی را آغاز کرده اند.وی با اشاره به سفر اخیر هیئت روسی به اصفهان و آشنایی با 
ظرفیت های تجاری و اقتصادی استان، گفت: به دنبال این دیدار، مقامات استان های سن پترزبورگ و 
مسکو با دعوت از هیئت تجاری و اقتصادی استان اصفهان خواستار توسعه روابط دوجانبه شدند.مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، اضافه کرد: با پیگیری های مستمر، مکاتبات و تقبل 
هزینه های سفر توسط طرف های روسی و با وجود برودت شدید هوای روسیه، هیئت اصفهانی متشکل 
از نمایندگان بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و مراکز علمی و فناوری استان به 
سرپرستی استاندار اصفهان و با همراهی معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، به دو 
استان سن پترزبورگ و مسکو سفر و چهار راهبرد اساسی را پیگیری کردند.به گفته شمس، در هرحوزه 
نقشه راهی مشخص طراحی شــده که به امضای اســتاندار اصفهان و مقام دولتی متناظر در هر یک از 
استان های سن پترزبورگ و مسکو قرار می گیرد.وی، نخستین رویکرد سفر را در بخش های اقتصادی، 
بازرگانی، سرمایه گذاری و کشاورزی عنوان و اضافه کرد: برای تاسیس دفتر نمایندگی سرای تجاری دائمی 
میان اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق بازرگانی مسکو و سن پترزبورگ هماهنگی شده تا شاهد ارتباط موثر و 
مستمر تجاری و اداری اصفهان و این دو استان باشیم.مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان، ادامه 
داد: همچنین زمینه های جذب سرمایه گذار در طرح های مختلف بررسی و درخصوص موضوعاتی از جمله 

حمل و نقل، زیباسازی و مدیریت شهری و محیط زیست شهری تبادل تجربه می شود.

ذره بین

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید نوسان در بازار سکه و طال تا میزانی تحت تاثیر گرانی ارز و مقداری هم به دلیل 
ایجاد حباب ناشی از توزیع نشدن سکه توسط بانک مرکزی است؛

بازاری که آرام نمی گیرد!
   شتاب افزایش قیمت  در بازار سکه طی چند هفته اخیر به 
میزانی بوده که سکه را از مرز ۱۰ میلیون تومان به باالی ۱۷ 
میلیون تومان رساند، موضوعی که گرچه در چند سال گذشته کم وبیش 

شاهد آن بوده ایم ولی گرانی سکه تا این قیمت بی سابقه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، با وجود اقدامات انجام گرفته از ســوی بانک 
مرکزی و اجرای سیاست هایی از جانب آن در راستای کنترل قیمت سکه 
اما ظاهرا تدبیر فروش اوراق سکه هم موثر واقع نشده و همچنان این بازار 

پرنوسان و متقاضیان خرید سکه فراوان است.
بازاری که گرچه بــه دلیل افزایش قیمت ها خالی از مشــتریان واقعی 
شده است و حتی فعاالن آن خبر از بی رونقی و رکود آن می دهند؛ اما به 
همان نسبت دالالن و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است؛ 
به طوری که این افراد با تفکر حفظ ارزش دارایی خود خرید سکه را بر دیگر 

کاالها ترجیح می دهند.
پدیده ای که از دیدگاه کارشناسان این حوزه به دلیل بیماری یک اقتصاد 
شکل می گیرد. چه بسا در چنین اقتصادهایی با انتشار هر خبر سیاسی و 
اقتصادی یک بازار برهم ریخته و شرایط نابسامان تر می شود، واقعیتی 
که نمود آن این روزها در بازارهای موازی ایران به شدت مشاهده می شود.

چرا سکه گران شد؟
اینکه چرا بازار طال و سکه وارد این فاز قیمتی شد و میزان خریداران آن هم 
افزایش یافت به این دلیل است که با وجود استقبال مردم از بازار جدید 
فروش اوراق سکه و ارز، همچنان تقاضا برای خرید سکه فیزیکی و دالر 

باالست.
این تقاضا همان گونه که اشــاره شــد نه از ســوی همه بلکــه از طرف 
ســرمایه گذاران خرد و کالنی شــکل گرفته اســت که به دلیل تورم باال، 
افت روزانه ارزش پول ملی، بی ثباتی چند بازار پر ســود دیگر، تشــدید 
تحریم ها و شکل گیری برخی اتفاقات اقتصادی و اجتماعی در پی حفظ 
ارزش دارایی خود هســتند.هرچند منافع چنین اقدامی در کوتاه مدت 
میسر نیســت و کارشناسان هم نســبت به وجود حباب در این بخش، 
هشــدار داده اند، با این حال از نقطه نظر عده ای فعــال بهترین بازار برای 
سرمایه گذاری سکه و طالست. زیرا چشم اندازی برای کنترل تورم دیده 
نمی شــود. براین اســاس به هر میزان که تعداد متقاضیان در این بازار 
افزایش پیدا کند، آشفتگی و گرانی هم بیشتر خواهد شد.از طرف دیگر، 
عده ای علت افزایش دوباره قیمت ها در بازار ارز و سکه را بی تحرکی سایر 
بازارهای ســرمایه گذاری قلمداد می کنند و معتقدند شــرایط ناخوش 

دیگر بازارها و ریسک پذیری باالی آن ها موجب سرازیری سرمایه ها به 
این بخش شده است، اما موضوع طوالنی شــدن مذاکرات برجامی و 
اخباری مبنی بر احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، خود 
زمینه ای دیگر در راستای افزایش هیجان خرید در بازارهایی چون سکه 

شده است.

نوسان قیمت ها به دلیل موقعیت فصلی
عبدا... محمدولی، عضو اتحادیه طال و جواهر تهران درباره علت افزایش 
دوباره قیمت ها در بازار طال و سکه اظهار می کند: هرچند نوسان قیمت ها 
ذات بازار است؛ اما افت و خیر نرخ ها در بازار طال، سکه و ارز ناشی از عوامل 
متعددی اســت که روی قیمت این کاالها تاثیر می گذارد. به طور مثال 
مســائلی چون وضع تحریم های جدید علیه ایران همچنین تغییر نرخ 
انس جهانی و نوسان قیمت دالر در کف بازار موجب شده است تا تقاضا 

برای خرید سکه و ارز افزایش یابد.
وی یکی دیگر از عوامل رشــد قیمت ها در این بازار را ورود خریداران در 
مواقعی از سال چون نزدیک شدن به پایان سال میالدی همچنین دپوی 
سکه، ارز و طال برای شب عید از ســوی مردم و گاهی شرکت ها مطرح 
می کند و می گوید: معموال در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند تقاضا برای 
خرید سکه و طال باال می رود و بازار با ورود خریداران نسبت به ماه های 
پیشین مواجه خواهد شد. مثال برخی شــرکت ها یا افراد برای اینکه با 
ترافیک خرید شب عید طال و سکه مواجه نشوند در این ماه ها اقدام به 
خرید می کنند، رویکردی که در سال های پیش نیز متداول بوده است. 

بنابراین چنین موضوعی باعث می شــود بازار طال، سکه و ارز با افزایش 
میزان تقاضا روبه رو و قیمت ها نیز تا حدودی افزایشی شود.

احیای برجام بازار را متحول می کند؟
بهرامی، فعال بازار طال نیــز در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا اظهار می کند: 
افت وخیز بازار طال و سکه و همچنین ارز از اتفاقاتی است که همواره در این 
برهه از سال مشاهده می شود. البته امسال به دلیل شرایط خاص و تورم 
باالتر، این نوسان شدیدتر بوده اســت.وی اضافه می کند: در نیمه دوم 
سال به دلیل نزدیک بودن به پایان سال میالدی، افزایش مسافرت های 
خارجی و همچنین آخرین ماه های ســال ایرانی تقاضــای خرید ارز و 
سکه باال می رود. از آنجا که نرخ طال و ســکه از دو متغیر انس جهانی و 
ارز تبعیت می کند، واضح است که با افزایش تقاضا برای خرید ارز، این 
بازار صعودی و در نتیجه قیمت طال و سکه هم گران تر می شود.این فعال 
یادآور می شود: البته برای گرانی سکه متغیرهای زیادی دست به دست 
هم داده اند ولی تا میزانی از این افزایش نرخ، طبیعی بوده اســت و به 
قرارگیری در این ماه های پایانی سال مربوط می شود. با گذر از این دوره از 
سال، احتمال کاهش نسبی قیمت سکه وجود دارد؛ اما نه به آن معنا که 
کاهشی قابل توجه داشته باشد. مگر آن که اتفاقاتی مانند احیای برجام 

بتواند این بازارها را متحول کند.

حباب سکه به دلیل کاهش توزیع است
علی موزرانی، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا در ارتباط با دالیل افزایش قیمت سکه اظهار می کند: این 
نوسان تا میزانی تحت تاثیر گرانی ارز و مقداری هم به دلیل ایجاد حباب 
ناشی از توزیع نشدن سکه توسط بانک مرکزی است.وی تصریح می کند: 
هر زمان توزیع سکه کاهش یابد حباب افزایش پیدا می کند و اگر توزیع 
افزایش یابد حباب از بین می رود که امیدوارم با اجرای سیاست هایی از 
سوی بانک مرکزی، توزیع سکه سامان گیرد.نایب رییس اتحادیه طال 
اصفهان خاطرنشان می کند: در مجموع قیمت طال به دو عنصر دالر و انس 
جهانی وابسته است، سکه هم از طال تبعیت می کند. حال در زمانی که دالر 
افزایش قیمت داشته باشد و از سویی تقاضا هم برای خرید سکه بیش 
از عرضه آن باشد، قیمت ها افزایش می یابد.وی در ارتباط با شرایط بازار در 
این دوران گرانی سکه می گوید: در مجموع در بازار جنب وجوش خاصی 
وجود ندارد مگر افرادی که بیشتر، بر اساس توان اقتصادی خود به قصد 

سرمایه گذاری و ایجاد پشتوانه خرید می کنند.

رجیستری آیفون ۱۴ به زودی انجام می شود
سخنگوی وزارت صمت گفت: روند رجیســتری آیفون ۱۴ در حال انجام است و به زودی اطالع رسانی خواهد شد.امید 
قالیباف در خصوص آخرین وضعیت آیفون ۱۴ اظهار کرد: گوشــی های آیفون ۱۴ در راه رجیستری قرار دارد و به زودی 
اطالع رسانی خواهد شــد.به گفته سخنگوی وزارت صمت، به صورت انبوه و تجاری گوشــی آمریکایی وارد نشده است 
ولی گوشــی هایی که به صورت مسافری وارد کشــور می شــوند به صورت راه حل هایی نقطه ای و محدود رسیدگی و 

رجیستری می شوند.
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به دلیل قرار گرفتن کوه قارنه در غرب روســتای قارنه آب و هوای این روستا خنک تر و مرطوب تر از 
روستاهای مجاور خود است. در کنار روستا، کوه قارنه قرار گرفته که بلندترین کوه منطقه و جزوی از 
رشته کوه های کاله قاضی است. نقل است که در دوران باستان، یکی از لنگرگاه های دریای بزرگ میانی 
ایران بوده است. قارنه دارای چندین قنات معروف بوده و مزارع پرباری داشته است.عمده محصوالت 
آن پنبه، شبدر، چغندر، گندم و جو بوده و پیش از انقالب خشخاش سلطنتی دربار را از مزارع قارنه تهیه 
می کرده اند.پس از انقالب بر اثر خشکسالی و کمبود آب، قنات ها خشک شده و مردم به مرور به دیگر 
نقاط کوچ کرده اند.در سال هایی نه چندان دور روستای قارنه از روستاهای پر رونق بوده است. بناها 
و عمارت های این روستا خشــتی و گلی بوده و با وجود گذشت سال های بسیار پرمخاطره همچنان 
پا برجا هستند. شغل اکثر اهالی در حال حاضر کشاورزی، دامداری و کارمند در واحدهای اداری و 
صنعتی اطراف است.روستای قارنه به عنوان یک روستای خان نشین، چند سرای اربابی دارد. قلعه 
روستا دارای چند خانه اربابی با تزیینات بسیار پرکار نقاشی دیواری، تزیینات مقرنس، کاشی کاری 
هفت رنگ، گچ بری، آیینه کاری و نماسازی های آجری اســت. آب انبار بزرگ این روستا که بیشتر 
شبیه یک دریاچه فصلی اســت در زمان قدیم در طول سال پر آب بوده ، آبی که از طریق سیالب ها و 
قنات ها تامین می شده است. در هر حیاط به جز فضای سبزی که حاال دیگر تقریبا خشک شده اند، 
چاه های آب، دستک، حوض و فواره وحود دارد. همچنین در گوشه کنار و بر حسب نیاز طویله، مطبخ، 
اتاق های مهمان )گوشواره( و حتی مخفیگاه هایی برای درامان ماندن در برابر راهزنان در گذشته به 
چشم می خورد. با وجود آنکه زمان احداث به دو تا پنج هزار سال قبل از اسالم باز می گردد، به آن موزه 
معماری – روستایی کویری ایران می گویند، آن قدر که خشت و گل و کاه گلش را در ساخت ابنیه اش، 
باظرافت و زیبایی به کار برده اند.مهم ترین اثر این روستا خانه بزرگ اربابی است متشکل از چند حیاط 
و ساختمان های مربوطه که قدمتی صفوی، زندی، قاجاری دارد. این خانه متعلق به خاندان فرخانی 
بوده و هم اکنون متروکه شده ولی آثاری چون »شاه نشین آیینه کاری، حیاط باغ انگوری، حیاط باغ 
اناری، اتاق پنج دری، مطبخ، بارو و برج، دروازه ورودی، هشتی و سابات، حوض سنگی و …« در آن 
باقی مانده است.دیگر آثار روستا نیز غالبا صفوی و قاجاری است. بقایای سه آسیاب آبی، یک آسیاب 
مال کش، یک یخچال زیر زمینی، حسینیه، مســجد، حمام، کوره زغال پزی، چندین خانه و برج و 
سنگر و قبرستان قابل مشاهده است.قارنه، روستای کوچکی است که در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب 

شرقی شهرستان اصفهان واقع در پناه گاه حیات وحش )پارک ملی( کاله قاضی واقع شده است.

روستای تاریخی قارنه
اگر به شــما بگویند که هم اکنون یک بلیت ســفر رایگان به بهشــت دارید، چه واکنشی نشان 
می دهید؟! اولسبلنگاه، جزو جاذبه های گردشگری ماســال و یکی از مکان های بهشتی کشور 
است که می توان آن را جزو بهترین مکان های دیدنی ایران معرفی کرد. سفر به اولسبلنگاه و ییالقات ماسال شبیه 
به یک دیدار رودررو با بهشت است.اسم ماسال را به طور حتم شنیده اید؛ شهری در استان گیالن که از بهترین مقاصد 
گردشگری این استان نیز به شمار می رود. با طی فاصله تقریبی یک ســاعت از روستای ماسال می توانید خود را 
به روستایی بسیار دیدنی به نام اولسبلنگاه برسانید.این منطقه ییالقی که در ارتفاعات تالش قرار دارد، از طبیعت 
فوق العاده بکر و زیبایی برخوردار است؛ منظره ای تماشایی تشکیل شده از مراتع وسیع بسیار زیبا و سرسبز، کلبه های 

چوبی پراکنده که در بیشتر اوقات مه زیبایی نیز بر منطقه گسترده شده است.

اولسبلنگاه چه تفاوتی با روستاهای دیگر گیالن دارد؟
موردی که روستای اولسبلنگاه را متفاوت از سایر روستاها کرده ، اعمال قوانین و ضوابطی در حیطه ساخت وساز 
و ایجاد تاسیسات و زیرساخت ها در این روستاســت؛ به عنوان مثال شبکه برق رسانی در این روستا وجود ندارد یا 
هر نوع ساخت وساز با مصالحی غیر از چوب ممنوع است.چنانچه قصد ســفر به این منطقه ییالقی را  دارید، باید 
بدانید که بهترین زمان ماه های اردیبهشت و خرداد است که طبیعت منطقه به حد اعالی زیبای خود می رسد. البته 
پاییز هزاررنگ این ییالق جادویی نیز بسیار تماشایی است، مشروط به اینکه سختی سرمای هوا را به جان بخرید.

اولسبلنگاه یعنی چه؟
اولسبلنگاه را واژه ای تالشی می دانند که از دو بخش »اوَلس« و »ِبَلنگاه« تشکیل شده است. اولس درخت »َممَرز« و 
»ِبَلنگاه« جای بلند معنی می دهد. اولسبلنگاه را نیز به معنی محل رویش درخت ممرز می دانند.روستای اولسبلنگاه 

در اســتان گیالن قرار دارد و از توابع شهرستان ماسال است. این روســتا به دلیل طبیعت بکر و وحشی اش، 

سال هاست که مورد توجه اهالی سفر قرار گرفته است. روستای اولسبلنگاه در ارتفاع ۱۴۸۹ متری از سطح دریا و 
در ارتفاعات کوه های تالش قرار دارد و از این رو منظره آن فوق العاده چشم نواز و دل انگیز است. مرتع های سرسبز، 
درختان پرپیچ وتاب، کلبه هایی چوبی و مه غلیظ گسترده در منطقه، منظره ای تماشایی و وصف ناشدنی را به تصویر 
کشیده اند که فقط باید آن را از نزدیک ببینید.اما این همه ماجرا نیست. روستای اولسبلنگاه تحت نظارت اداره منابع 
طبیعی قرار دارد و از این رو ضوابطی خاص نیز برای آن تعریف شده اســت. به عنوان مثال هر نوع ساخت وساز با 
مصالحی غیر از چوب در این روستا ممنوع است. یا در مورد دیگر اینکه شبکه برق رسانی به ییالق ماسال اولسبلنگاه 
کشیده نشده اســت و برق مورد نیاز از طریق موتوربرق و پنل های خورشیدی تامین می شود.به دلیل نبود شبکه 
برق رسانی، این روستا از نیمه های شب غرق در سکوت و تاریکی می شــود. این را هم بدانید که اولسبلنگاه فاقد 

سیستم آب لوله کشی است و روستاییان آب مورد نیاز خود را از چشمه های اطراف منطقه تامین می کنند.

طبیعت اولسبلنگاه
پوشش گیاهی: هنگام گشت وگذار در طبیعت اطراف ییالق اولسبلنگاه می توانید گونه های گیاهی همچون راش، 

ممرز، بلوط، توسکا و شمشاد، انواع آقطی )انگور کولی(، انجیر و تمشک را ببینید.
پوشش جانوری: پوشش جانوری منطقه اولسبلنگاه گونه هایی چون خرس قهوه ای، گربه وحشی، مرال، عقاب، 

قرقی، کبوتر وحشی، سینه سرخ، چرخ ریسک، سمور، قورباغه درختی و قورباغه تاالبی را شامل می شود.

تفریحات در روستای اولسبلنگاه
پیاده روی و قدم زدن در طبیعت ییالق ماسال اولسبلنگاه و استنشاق هوای فوق العاده تازه، ساده ترین کاری است که 
می توانید در سفر به این روستای تاریخی انجام دهید؛ ضمن اینکه می توانید از دیدن اسب های وحشی که در مناطق 
اطراف روستا زندگی می کنند نیز لذت ببرید. این را هم بدانید که امکان اسب سواری در این روستا فراهم است، اما 
منظور اسب های اهلی است که توسط روستاییان اجاره داده می شوند.در سفر به روستای اولسبلنگاه عکاسی را نیز 
فراموش نکنید، مناظر و سوژه های فوق العاده جذابی برای عکاســی در این روستا وجود دارد که می توانید آن ها را 
به ثبت برسانید. چنانچه قصد اقامت چندروزه در اولسبلنگاه را دارید سکوت حاکم بر این 

منطقه فرصت مناسبی را برای مطالعه در اختیار شما قرار می دهد.
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مفاد آراء
9/92  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ  
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7836 - 1401/07/14 هيات دوم خانم فخری تيموری  به شناسنامه 
شماره 40371  کدملي 1282331264 صادره  اصفهان  فرزند سيف ا...  در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 350/86 متر مربع  پالک شــماره  44  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سيد ابوالفضل موسوی جروکانی ثبت در 

سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419313  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/93 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2048 مورخ 1401/6/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقــای محمدرضا عباس پور به 
شناسنامه شماره 12 کدملی 1288836686  صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 153/38 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4774 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 
)سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش محمد علی عباس پور دنبه که مالک رسمی می باشد که 
به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به متقاضی واگذار شده است و به تاييد ورثه رسيده 

است( مفروز ثبتی گرديده است.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419184  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/94 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 2636 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای يدا... سعيدی زاده اصفهانی به 
شناسنامه شماره 128 کدملی 1288544383  صادره اصفهان فرزند مهدی  در 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/11 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 
 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب

 بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک رسمی( خريداری گرديده 
است.

- برابر رای شماره 2638 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم فاطمه کارگر دســتجردی به 
شناسنامه شماره 80 کدملی 1288575769  صادره اصفهان فرزند حسن  در 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/11 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه 

عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
- برابر رای شماره 2637 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم نرگس سعيدی زاده اصفهانی 
به شناسنامه شماره 2565 کدملی 1289232441  صادره اصفهان فرزند يداله  در يک دانگ 

مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/11 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 
فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
- برابر رای شماره 2639 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم عفت سعيدی زاده  اصفهانی 
به شناسنامه شماره 871 کدملی 1288864851  صادره اصفهان فرزند يداله  در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 127/19 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 فرعی از 4483  
 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و

 مع الواسطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419142  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/95 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 2576 مورخ 1401/8/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم اعظم خدابنده به شناســنامه 
شــماره 23774 کدملی 1282708198  صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 312/85 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مقدار 200 متر مربع به موجب بيع 
نامه عادی از طرف مرحوم علی خدابنده )مالک رسمی( به متقاضيان ) اعظم و زهرا خدابنده( 
واگذار گرديده و مقدار 110 متر نيز به موجب بيع نامه عادی از طرف مهدی خدابنده يکی از 

ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضيان واگذار گرديده است.

- برابر رای شماره 2577 مورخ 1401/8/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا خدابنده به شناســنامه 
شــماره 20626 کدملی 1282675575  صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 312/85 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مقــدار 200 متر مربع به موجب 
بيع نامه عادی از طرف مرحوم علی خدابنده )مالک رســمی( بــه متقاضيان ) اعظم و زهرا 
خدابنده( واگذار گرديده و مقدار 110 متر نيز به موجب بيع نامه عادی از طرف مهدی خدابنده 

يکی از ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضيان واگذار گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419516  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/96  شماره نامه : 140185602024009958-1401/09/06 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب خانه پالک 3608  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
خانم مهری گل کار دستجردی فرزند محمد تقی  در جريان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/10/10 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ انتشار: 1401/09/12 

م الف: 1417860 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود عمومی

9/91 آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک نياسر 
پيرو آگهی های نوبتی قبلی و بموجب دســتور ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود 
ششدانگ هر يک از قطعات مشروحه ذيل واقع در روستای کوه سنج و جوشقان 
و قه و علی آباد ارمک و برزآباد واقع در بخش 5 و شــهر نياسر واقع در بخش 6 
حوزه ثبتی نياسر بشــرح ذيل که در ايام معينه درج شده در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد.
شماره فرعی از 8- اصلی روستای کوه سنج بخش 5 نياسر

160- آقای نعمت ا... رضايی شــش دانگ يکباب مرغداری مشــتمل بر زمين 
مزروعی با کاربری کشاورزی

شماره های فرعی از 34- اصلی روستای جوشقان بخش 5 نياسر
87- اداره اوقاف وامور خيريه شهرســتان کاشان ششــدانگ قطعه زمين شش 

قفيزی
126- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفت 

قفيز و نيمی
167- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفده 

قفيز و نيمی

تاريخ تحديد حدود: 1401/10/04
170- اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان کاشــان ششدانگ قطعه زمين يازده 

قفيزی
1240- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان کاشان ششدانگ قطعه زمين سه 

قفيزی
1386- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان کاشان ششدانگ قطعه زمين سه 

قفيزی
تاريخ تحديد حدود: 1401/10/10

1925- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشــان ششدانگ قطعه زمين دو 
قفيزی و نيمی

1997- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشان ششدانگ قطعه زمين هشت 
قفيزی

2065- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفت 
قفيزی

تاريخ تحديد حدود: 1401/10/13
2080- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفت 

قفيزی
2230- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفت 

قفيزی و نيمی
2266- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشــان ششدانگ قطعه زمين ده 

قفيزی
2291- اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کاشــان ششدانگ قطعه زمين ده 

قفيزی
تاريخ تحديد حدود: 1401/10/18

شماره فرعی از 64- اصلی روستای قه بخش 5 نياسر
1- آقايان مهدی اکبرزاده قه و غيره از ششدانگ قطعه زمين مزروعی با کاربری 

کشاورزی
444- آقايان مهدی اکبر زاده قه و غيره از ششــدانگ قطعــه زمين مزروعی با 

کاربری کشاورزی
شماره فرعی از 124- اصلی روستای علی آباد ارمک بخش 5 نياسر

136- آقای ابوالحسن چاکری ششدانگ يکباب اتاق مشتمل بر باغچه مزروعی 
با کاربری کشاورزی 

137- آقای ابوالحســن چاکری ششــدانگ قطعه زمين مزروعــی با کاربری 
کشاورزی

شماره فرعی از 126- اصلی مزرعه برزآباد بخش 5 نياسر
48- اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان کاشان ششدانگ قطعه زمين مزروعی

تاريخ تحديد حدود: 1401/10/21
شماره فرعی از35- اصلی شهر نياسر بخش 6 نياسر

306- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان کاشان ششدانگ قطعه زمين هفت 
قفيزی

4090- خانم ليلی بهرام ششدانگ قطعه زمين محصور با کاربری کشاورزی
تاريخ تحديد حدود: 1401/10/25

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و تاريخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند و چنانچه هر يک از 
صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود در محل حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانــون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورين 
تحديد حدود خواهد شد. ضمنا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک که مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی 
با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 

به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 1401/09/12

م الف: 1418911  مريم عنايتی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نياسر 

پیشنهاد روزاولسبلنگاه؛ چشم در چشم با بهشت



نمی دانیم چگونه باید صدای خود را به قانون گذار و 
متولیان برنامه ریزی و بودجه برسانیم تا معیشت افراد 
دارای معلولیت که یکی از دغدغه های اصلی است، رفع 

شود

کتبر 2022 / شماره 3658 شنبه 7 آبا ن 1401 / 3 ربیع الثانی 1444 / 29 ا
جامعه

شنبه 12 آ ذر 1401 / 8 جمادی االول 1444 /   3 دسامبر  2022 / شماره 3688
 صدور دستور قضایی برای شناسایی عامالن شهادت 

شهید داستانی
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان دســتور ویژه قضایی برای شناســایی و دســتگیری 
عامان شهادت شــهید رضا داســتانی صادر کرد.حجت االســام اســدا... جعفری در حاشیه 
بازدیــد میدانــی از بخش های مختلــف حوزه هــای قضایی شهرســتان خمینی شــهر گفت: 
به علت کمبــود نیــروی اداری و قضایی و افزایــش آمــار ورودی پرونده به دادگســتری این 
شهرســتان پرونده ها با اطاله دادرســی روبه رو می شــوند که با تخصیص ۴۴ نفر نیروی اداری 
و تعدادی نیروی قضایی این مشــکل تا چند ماه آینده برطرف خواهد شــد.وی، میانگین آمار 
صلح و ســازش شــورای حل اختاف شهرســتان خمینی شــهر را ۴۱ درصد اعام کرد و افزود: 
این آمار از میانگین کشــور باالتر، اما از میانگین اســتان پایین تر اســت و انتظــار می رود که با 
 بهره گیــری از ظرفیت های اجتماعی، مذهبی و صنفی آمار صلح و ســازش در این شهرســتان ا

فزایش یابد.
 

سرپرست اداره پیش بینی هواشناسی استان:

بارش های مطلوب در اصفهان از نیمه دوم آذر آغاز می شود
سرپرست اداره پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های 
اصلی و مطلوب در استان اصفهان و منابع آبی از نیمه دوم آذر ماه پیش بینی می شود.لیا امینی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الگوها و مدل های اقلیمی نشان می دهد که بارش های 
مطلوب در استان اصفهان و منابع آبی از نیمه دوم آذر ماه آغاز خواهد شد.وی افزود: هواشناسی 
استان پیش تر درخصوص وقوع بارش های دیرهنگام پاییزی هشدار داده بود؛ اما در ماه آبان ۲ 
موج بارشی خوب در استان فعال شــد که کمی وضعیت کمبود بارش های امسال را تعدیل کرد.

سرپرست اداره پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
بارش های اصلی و موثر استان را از نیمه دوم آذر ماه انتظار داریم، خاطرنشان کرد: تا فردا پدیده 
جوی خاصی در استان نخواهیم داشت؛ اما روز دوشنبه موج ناپایداری وارد استان خواهد شد که 

بررسی الگوها در حال حاضر نشان می دهد موج پیش رو ضعیف است.
 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پاسخ داد:

آیا بیماران مبتال به آنفلوانزا و کرونا نیاز به آنتی بیوتیک دارند؟
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: برای بیماران مبتا به آنفلوانزا و کرونا مصرف 
آنتی بیوتیک توصیه نمی شود، درصد بسیار کمی ممکن است بیماری های عفونی داشته باشند که 
سوار بر بیماری ویروسی می شود و تنها آن زمان با تشخیص پزشک نیاز به تجویز آنتی بیوتیک است.

پژمان عقدک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص شیوع آنفلوانزا در استان اصفهان، اظهار کرد: 
پیک نخست آنفلوانزا که از ابتدای مهرماه در استان آغاز شده بود و اکنون روند نزولی را طی می کند، 
یعنی تعداد افرادی که با عائم آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه می کنند رو به کاهش اســت، اما 
باید گفت حداقل تا سه ماه آینده شاهد شیوع آنفلوانزا در کشور هستیم.وی با بیان اینکه احتمال 
دارد اواخر آذر و اوایل دی ماه پیک دیگری از آنفلوانزا را شاهد باشیم، ادامه داد: در حال حاضر کرونا 
همچنان شیوع دارد که مبتایان به صورت سرپایی درمان می شوند، اما از نظر تعداد بیماران سرپایی، 
بیماران مبتا به آنفلوانزا بیشتر هستند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: برای 
بیماران مبتا به آنفلوانزا و کرونا مصرف آنتی بیوتیک توصیه نمی شود، درصد بسیار کمی از بیماران 
ممکن است بیماری های عفونی داشته باشند که سوار بر بیماری ویروسی می شود و تعداد این افراد 
به زیر هفت درصد می رسد که ممکن است با تشــخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک داشته باشند، 
در غیر این صورت افراد مبتا به آنفلوانزا نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند، چرا که اثری بر آن ها 

ندارد و تنها هزینه به بیمار تحمیل کرده و در برابر دارو مقاومت ایجاد می کند.

اخبار   جامعه

مدیر کل بهزیستی استان: بیش از هشت هزار معلول در اصفهان به دلیل کمبود اعتبار در نوبت پرداخت مستمری هستند؛

رنجی که از آِن آنهاست...

مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفــت: بیش از هشــت هزار 
معلول در اصفهان با وجود تشــخیص معلولیت در کمیســیون های 
 مربوطه، به دلیل کمبود اعتبــار در نوبت پرداخت مســتمری معطل 

مانده اند.
ولی ا...نصر در نشســت با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی معلوالن 
گفت: دانشجویان و دانش آموختگان نخبه ای در استان داریم که به 
دلیل معلولیت های خفیف ناشنوایی، جسمی و حرکتی و نابینایی در 

انتظار یافتن شغل هستند.
نصر افزود: دانشــجویان دارای معلولیت با مشکات رفت وآمد و نبود 
مناسب سازی مسیر ها و مکان های شهری نیز روبه رو هستند؛ به دنبال 
این مســئله معلوالن در کنار مشکات جســمی به تدریج با معضات 

اعصاب و روان نیز رو به رو خواهند شد.
نصر افزود: بیش از هشــت هزار معلول در اصفهان با وجود تشخیص 
معلولیت در کمیســیون های مربوطه، به دلیل کمبــود اعتبار در نوبت 

پرداخت مستمری معطل مانده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون هشــت هزار و ۵۰۰ معلول در استان اصفهان 
شناسایی شده است، افزود: مستمری معلوالن در سال گذشته ۴۵۰ 

هزار تومان تعیین شده بود و اکنون به ۵۳۰ هزار تومان رسیده است.
نصــر افــزود: همچنیــن ۲ هــزار و ۷۰۰ نفــر دارای معلولیــت 
 شــدید در اســتان اصفهــان نیازمنــد دریافــت حــق پرســتاری

 هستند.
وی افزود: تحریــم و محدودیت، تامین هزینه هــای تجهیزات مورد 
نیاز جامعــه معلوالن از جمله ســمعک و ویلچر را بــا چالش مواجه 

کرده است.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: از آنجا که در ماقات های 
شــبانه روزی؛ خانواده ها ایــن موضوع را مطرح می کنند الزم اســت 
متولیــان پیگیری مجدانه برای پرداخت مســتمری بــه مددجویان 

داشته باشند.
نصر به مشکات مســکن معلوالن اشــاره و بیان کرد: ضمانت بانکی 
برای افراد معلول با شرایط سخت تری انجام می شود، انتظار داریم که 

مستمری و یارانه معلوالن به عنوان ضمانت در اختیار بانک ها باشد تا 
تسهیات اشتغال و مسکن به مددجویان ارائه شود.

به گفته وی، بهزیستی کشور با تفاهم چندجانبه با بنیاد مستضعفان، 
بنیاد مسکن، انجمن خیران مسکن ساز و سازمان بهزیستی، اولویت 
تامین مســکن را برای خانواده هــای دارای ۲ فرزنــد معلول در نظر 

گرفته است.
نصر ادامه داد: بر اساس منویات رهبر انقاب باید برای یک فرد معلول 
زمینه ای را فراهم کنیم که غیر از معلولیت خود رنج دیگری نداشــته 

باشد و به فکر هزینه های درمانی و تجهیزات نباشد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: نمی دانیم چگونه باید 
صدای خود را به قانون گذار و متولیان برنامه ریزی و بودجه برســانیم 
تا معیشــت افراد دارای معلولیت که یکی از دغدغه های اصلی است، 

رفع شود.
به گفتــه وی، روز جهانی معلوالن بایــد به عنوان الگو به مســئوالن، 

شهروندان و فرهنگ عمومی جامعه اطاع رسانی شود.

مراسم اهدای 
626 جهیزیه به 
زوج های جوان

در راســتای رزمایــش نهضت 
سراسری کمک مومنانه، گامی 
به ســوی جامعه مهدوی، طی 
مراســمی اهدای ۶۲۶ ســری 
جهیزیه به زوج های جوان تحت 
پوشش کمیته امداد و با مشارکت 
ســپاه اســتان قم در مســجد 

مقدس جمکران برگزار شد.

وز عکس   ر

بروز سکته مغزی در استان اصفهان به پنج هزار نفر در سال رسید
رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ســاالنه حدود پنج هزار نفر در این استان به سکته مغزی دچار می شوند و 
سن ابتا به این عارضه در میان مردم، پایین تر آمده است.شهربانو مظاهری افزود: کم تحرکی، مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده و بیماری هایی مانند فشار 
خون و دیابت که از عوامل خطر سکته مغزی هستند، افزایش یافته است به همین دلیل با آمار باالی بروز سکته مغزی در کشور و استان اصفهان مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: سن ابتا به سکته مغزی در کشور و اصفهان نیز نسبت به کشــورهای اروپایی و پیشرفته، پایین تر است که امیدواریم با اصاح و بهبود سبک 
زندگی و عوامل خطرساز شاهد کاهش آمار سکته مغزی در بین مردم باشیم.رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر در بین افراد باالی ۶۰ سال در دنیاست، اظهار داشت: فشار خون، دیابت، چاقی، کم تحرکی، استعمال دخانیات و 
مصرف مشروبات الکلی از مهم ترین عوامل ابتا به این بیماری به شمار می آیند.مظاهری بهترین راهکارها برای پیشگیری از ابتا به سکته مغزی را کنترل عوامل 
خطرساز مانند فشار و قند خون و وزن، برنامه غذایی مناسب و ترک دخانیات دانست و افزود: زمانی که سکته مغزی اتفاق می افتد، مهم ترین کار درمان سریع 
و به موقع است به همین دلیل مردم باید نسبت به عائم بروز سکته آگاهی داشته باشند و به محض مشاهده آنها با اورژانس تماس بگیرند.وی برخی از عائم 
سکته مغزی را اختاالت حرکتی و تکلمی، فلج شدن یک طرف بدن بویژه در دست ها، پاها و صورت عنوان و اضافه کرد: وقتی سکته مغزی اتفاق می افتد مهم 

ترین اقدام درمانی، تزریق داروی ترومبولیتیک است به همین دلیل بیمار باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود.

مشــاور مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان در امور 
ناشنوایان گفت: مدرســه ای باید خاص ناشنوایان 
محفوظ و پا برجا در اصفهان وجود داشته باشد نه 
اینکه به صورت مخفی دســتور به جمع آوری آن ها 

را بدهند.
حسین روســتا با انتقاد از عملکرد مسئوالن اظهار 
کرد: مســئوالن نباید تنها شــب انتخابات به فکر 
معلوالن باشــند و نمونه آن اعضای شــورای شهر 
اصفهان اســت که در آن زمان به محض تماس در 

ستاد حضور پیدا کردند و اکنون پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلــس کاری برای ما 
انجام ندادند و تا کی باید صبر کرد و دید که قانون 
حمایت از معلــوالن اجرایی نمی شــود و در دوره 
بعدی انتخابــات باید نماینــده ای از بین معلوالن 

هم انتخاب شود.
مشــاور مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان در امور 
ناشــنوایان در خصــوص قوانیــن حمایتی گفت: 
اماکن تفریحی ورزشــی گفته اند که رایگان است، 
اما در عمل خاف آن ثابت شــده و چیــزی را که 
امکان عملیاتــی آن را ندارند نباید به صورت قانون 

مطرح کنند.وی با اشاره به وضعیت مدارس شبانه 
روزی برای ناشنوایان، گفت: بنده به عنوان مربی و 
معلم ناشنوایان معتقدم که مدرسه ای باید خاص 
ناشنوایان محفوظ و پا برجا باشد نه اینکه به صورت 
مخفی دســتور به جمع آوری آن ها را بدهند و این 
بچه های ناشنوا را به مدارس عادی بفرستند که به 

سختی درس بخوانند و اصا متوجه نباشند.

مشاور مدیر کل بهزیستی اصفهان در امور ناشنوایان:

 نباید مدارس خاص ناشنوایان در اصفهان 
جمع آوری شود

دستگیری سارقان ۸۰ میلیاردریالی منزل در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری دو سارق منزل 

در جنوب شهر اصفهان و کشف ۸۰ میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان گفت: در پی 
شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
ســرقت از منازل در حوزه جنوب شــهر 
اصفهان، موضوع به صــورت تخصصی 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارآگاهان پس از بررسی 
صحنه های وقوع جرم و انجام یک سری 
اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند 
مخفیگاه دو سارق را در ارتباط با این سرقت ها شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در یک 

عملیات دقیق و ضربتی آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: ســارقان کــه در مواجهه با 
مستندات و ادله محکم پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند به ناچار لب به اعتراف باز کرده و با 
صراحت به سرقت ۴۰ فقره سرقت منزل در جنوب شهر اصفهان و استان تهران به ارزش ۸۰ میلیارد 
ریال اعتراف کردند.وی با بیان اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 
مرجع قضایی تحویل داده شدند، به همشهریان توصیه کرد: هنگام ساخت وساز به استحکام و ایمنی 
منزل اهمیت داده و برای ایمنی بیشتر منزل خود، از قفل های استاندارد و سیستم دزدگیر استفاده 
کنید، کلید منزل تان را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهید و در تمام ساعت های شبانه روز، به ویژه 
در مجتمع های مسکونی، درب های ورودی و پارکینگ را ببندید و در صورت مشاهده هرگونه موارد و 

افراد مشکوک بافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطاع دهید.
 

کاشت نهال ۱۷۰ هکتار از نواحی بیابانی اصفهان انجام شد
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، از اجرای عملیات نهال کاری در 
بالغ بر ۱۷۰ هکتار از نواحی بیابانی این استان در یک سال اخیر با هدف بیابان زدایی و مهار ریزگردها 
خبر داد.مهدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در شهرستان های کوهپایه و اصفهان با 

هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و چهار صد میلیون تومان انجام شده است.
وی اضافه کرد: نهال های کاشــته شــده از گونه های تاغ و قره داغ است و دســت کم به یک سال 
آبیاری نیاز دارد و اگرچه قرار بود از پساب برای آبیاری آنها استفاده شود ،اما این امر هنوز به صورت 
فراگیر محقق نشــده اســت.رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با 
بیان اینکه ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی اســتان را نواحی بیابانی تشکیل می دهد، اظهارداشت: ۲.۸ 
 میلیون هکتار از این اراضــی تحت تاثیر بیابان و ۱.۵ میلیون هکتار از آن کانون های بحرانی انتشــار 

ریزگرد است.
عالیپور خاطرنشان کرد: مناطق شرقی و شمال شرقی اصفهان بیشترین کانون ریزگرد و گرد و خاک 
را تشکیل می دهد که باید برای مهار آن از طرح های مختلف مانند کاشت نهال بهره گرفت.وی ادامه 
داد: از ابتدای اجرای طرح کاشت نهال تاکنون، حدود ۳۱۰ هزار هکتار نهال کاری در این نواحی استان 
انجام شده و بی شک چالش اصلی در این بخش کمبود اعتبارات است.رییس اداره امور بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ادامه داد: نهال کاری در هــر هکتار بالغ بر ۲۰ میلیون تومان 
هزینه دارد و تامین آن نیازمند حمایت ویژه از سوی نهادهای ملی و استانی است.استان اصفهان ۱۰.۷ 
میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه  منابع طبیعی و 
ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل)معادل ۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار را مرتع)معادل 

۶۴ درصد( و سه میلیون هکتار را بیابان )معادل ۳۲ درصد( دربرگرفته است.

خبر روزبا مسئولان

کشف ۸۹ تن چوب و زغال 
جنگلی قاچاق در اصفهان

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان از کشف و ضبط ۷۷ 
تن چوب و ۱۲ تن زغال بلوط قاچاق در ۹ ماهه 
امسال خبرداد.سرهنگ علیرضا طاهری گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون ۷۷ تن چوب و ۱۲ تن 
زغال جنگلی قاچاق در استان اصفهان کشف و 
ضبط شده است.وی با اشاره به اینکه چوب های 
بلوط از اســتان های همجوار زاگرســی، چون 
کهگیلویه بویراحمــد و چهارمحال و بختیاری 
به اصفهان قاچاق می شود، اضافه کرد: تاکنون 
برای ۶۹ متخلــف در زمینه قاچــاق چوب در 
مراجع قضایی اســتان پرونده تشــکیل شده 
اســت.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه طی ۹ 
ماهه امسال وقوع آتش سوزی در عرصه های 
طبیعــی در مقایســه با ســال قبــل کاهش 
چشمگیری داشت، خاطرنشان کرد: طی هفت 
فقره حریق، ۷.۵ هکتار از مراتع استان و در یک 
مورد ۲.۸ هکتار از جنگل های دســت کاشت 
اصفهان  امسال  در آتش سوخت در حالی که 
سال گذشته در مدت مشابه طی ۴۱ فقره آتش 
سوزی ۱۸۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان 
طعمه حریق شد.سرهنگ طاهری اضافه کرد: 
نبود بــارش و البته فرهنگ ســازی در جامعه 
بر کاهش ۹۰ درصدی وقــوع حریق در مراتع و 
جنگل های اســتان اصفهان در یک سال اخیر 
تاثیر داشته اســت.وی با تاکید بر اینکه ارزش 
زیســت محیطی درختان و جنگل هــا فراتر از 
اعداد و ارقام است که برای تخریب آن ها بتوان 
جریمه تعیین کرد، افزود: ورود به جنگل های 
دســت کاشــت و بلوط و قطع درختان ممنوع 
بوده و احکام ســنگینی در انتظــار متخلفان و 
ســوداگران طبیعت اســت.وی تصریح کرد: 
جنگل ها سرمایه ملی و عام المنفعه است و از 
مردم تقاضا می کنیم در حفظ محیط زیست و 
میراث طبیعی کشورمان کمک کنند و هرگونه 
تخلف مانند قطع درختــان، قاچاق، تخریب و 
تصرف و آتش سوزی در عرصه های طبیعی و 
اراضی ملی را از طریق سامانه ۱۳۹ و یا تماس 
با ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان 

گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

عکس: ایسنا
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مشکل »ساوتگیت« از نگاه »جان تری«
ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس براین باور است که سرمربی تیم برای انتخاب ترکیب اصلی 
کار سختی دارد.تیم ملی فوتبال انگلیس در گروه دوم با اقتدار راهی دور بعد شد. انگلیس از ۳ بازی 
خود ۷ امتیاز کسب کرد و در کارهای هجومی عملکرد خیره کننده ای از خود نشان داد به طوری که در 
۳ بازی ۹ گل به ثمر رساند.جان تری، کاپیتان پیشین انگلیس براین باور است که سرمربی تیم در 
انتخاب ترکیب اصلی به ویژه در کارهای هجومی با مشکل مواجه است. او گفت: ساوتگیت در دیدار 
اخیر مارکوس راشفورد و فیل فودن را در ترکیب اصلی به میدان فرستاد و ساکا و رحیم استرلینگ را 
نیمکت نشین کرد. این تغییرات به خوبی جواب داد و هم راشفورد دو گل زد و هم فیل فودن گلزنی 
کرد. به نظرم سرمربی تیم برای انتخاب ترکیب اصلی در کارهای هجومی باید زیاد فکر کند.او ادامه 
داد: من قبل از این که جام جهانی شروع شود اعالم کردم که تیم کیفیت باالیی دارد. این بسیار مهم 
است که تیم نیمکت قوی داشته باشد. من براین باور هستم که تیم می تواند هم زمان سه تعویض 
بسیار خوب انجام دهد و ســاوتگیت باید این کار را انجام دهد چرا که دست او بسیار باز است. برای 
ساوتگیت انتخاب ترکیب اصلی سخت است. اکنون باید دید که او برابر سنگال چه ترکیبی را انتخاب 
می کند.کاپیتان پیشین چلسی در پایان به ستایش از فیل فودن جوان پرداخت و گفت: من قبل از 
این که جام جهانی شروع شود اعالم کرد که فودن جام جهانی خوبی را تجربه خواهد کرد و می تواند 

به بازیکنی بزرگ تبدیل شود.

 عذرخواهی رییس فدراسیون فوتبال عربستان بعد
 از ناکامی از صعود

تیم ملی فوتبال عربستان جام جهانی ۲۰۲۲ را خیره کننده آغاز کرد و در دیدار برابر آرژانتین با نتیجه 
دو بر یک به پیروزی دست پیدا کرد؛ اما عربســتان در دو بازی بعدی خود برابر لهستان و مکزیک 
شکست خورد تا نتواند به دور بعد صعود کند.یاسر المسحل، رییس فدراسیون فوتبال عربستان از 
هواداران به خاطر این ناکامی عذرخواهی کرد.او در پستی نوشــت: در هر حالتی شکر خداوند را بر 
جای آوردم. دوست داشتیم که با کسب بهترین نتایج هواداران خود را خوشحال کنیم؛ اما متاسفانه 
نشد. از همه کسانی که این حمایت باشکوه را از ما کردند تشکر می کنیم. از هواداران به خاطر ناکامی 
در صعود عذرخواهی می کنیم و قول می دهیم که در دور بعد جام جهانی و البته جام ملت های آسیا 
بهتر ظاهر شویم. از همین االن خود را آماده جام ملت های آسیا می کنیم و امیدواریم که بهترین نتایج 
را کسب کنیم.المسحل ادامه داد: ما در گروه بســیار سختی قرار داشتیم و در سخت ترین رقابت به 
میدان رفتیم. توانستیم برابر آرژانتین که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است به پیروزی برسیم. نباید 
فراموش کرد که آسیب دیدگی بازیکنان کلیدی ضربه سنگینی به ما زد. ما دنبال عذر و بهانه نیستیم؛ 
اما مشکالتی وجود داشت. در همین بازی پایانی باوجود آسیب دیدگی البلیهی تا پایان جنگیدیم و 
موفق شدیم که گل هم به ثمر برسانیم. باید اعتراف کرد که در دیدار برابر مکزیک نتوانستیم مثل بازی 

با آرژانتین و لهستان خوب ظاهر شویم و این به خاطر آسیب دیدگی چند بازیکن کلیدی تیم بود.
 

اوچوآ: صعود نکردن مایه شرمساری است
سنگربان تیم ملی فوتبال مکزیک از این که تیمش نتوانست راهی دور بعد شود بسیار ناراحت است 
و آن را مایه شرمساری دانست.تیم ملی فوتبال مکزیک در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام 
جهانی به مصاف عربستان رفت.مکزیک در صورتی که می توانست در این بازی سه گل به ثمر برساند 
به عنوان تیم دوم راهی دور بعد می شد؛ اما آن ها با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسیدند تا از صعود به 
دور بعد بازمانند.گیرمو اوچوآ، سنگربان باتجربه مکزیک که پنجمین جام جهانی خود را تجربه کرد، 
بعد از بازی گفت: این مایه شرمساری  است. ما بهترین فرصت صعود را از دست دادیم. تالش زیادی 

در این بازی داشتیم و فرصت های خوبی را خلق کردیم؛ اما در نهایت صعود نکردیم.

خبر  روز

اتفاق غیر منتظره در استقالل
خبر ورزشی نوشت: تیم اســتقالل دچار بحران مالی شده است و باشگاه نه تنها نتوانسته درصدی از 
قرارداد بازیکنان را پرداخت کند بلکه در پرداخت پاداش قهرمانی تیم در ســوپر جام و پاداش یکی از 

بازی های لیگ برتر مانده  و بازیکنان با نا امیدی در تمرینات تیم حاضر می شوند.
البته علی فتح ا...زاده بعد از اعتصاب بازیکنان اســتقالل در تمرین تیم حاضر شد و به آنها قول داد 
پیش از دربی درصد دریافتی همه بازیکنان را به ۴۰ درصد خواهد رساند. جالب اینجاست پرداختی به 
بازیکنان تیم استقالل تا به این جای کار متغیر بوده و برخی از بازیکنان از ابتدای فصل حتی دریافتی 
نداشتند که این موضوع خیلی عجیب است. پرداختی متغیر به بازیکنان تیم و عدم پرداخت به برخی 
از بازیکنان به معنی تبعیض اســت و همین موضوع کافی اســت تا یک تیم را به هــم بریزد و اینکه 
استقالل تا به این جای کار در سوپر جام قهرمان شده و یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر به شمار 
می رود، شاهکار ریکاردو ساپینتو است و البته باید گفت علی فتح ا... زاده در این شیوه پرداختی نقشی 
نداشته است.علی فتح ا... زاده با وجود اینکه بیش از یک ماه از حضورش در تیم استقالل گذشته هنوز 
نتوانسته منابع مالی را به تیم تزریق کند. همه تالش او منجر به پرداخت دو پاداش معوقه بازی های 
لیگ برتر بوده و هنوز باشگاه موفق به پرداخت درصدهای قرارداد و هم چنین پاداش قهرمانی سوپر 
جام نشده است و ادامه این وضعیت می تواند برای تیم مدعی قهرمانی خطرناک باشد. به خصوص 
که سرمربی تیم یک مربی خارجی است و در صورتی که نتواند ایده های فنی اش را پیش ببرد، تصمیم 
به جدایی خواهد گرفت. همان طور که اســتراماچونی در بهترین شرایط استقالل را رها کرد. او زمانی 
که تصمیم به جدایی از استقالل گرفت، تیم در بهترین شرایط فنی اش بود؛ اما گفت از وعده ها خسته 
شده است و هر گاه از باشگاه سوال می کند که چرا به تعهدات خود عمل نمی کند؟ پاسخ ان شاءا... 
فردا را شنیده است.قرار به تداوم این مشکالت باشد بدون شــک ریکاردو ساپینتو هم ممکن است 
تصمیم مشابه با آندره استراماچونی بگیرد چون او به خوبی می داند به هم ریختگی روحی و روانی می 
تواند به استقالل ضربه بزند و تبدیل به بزرگ ترین حریف این تیم در مسیر قهرمانی شود. در چنین 
وضعیتی، مربی خارجی ترجیح می دهد در بهترین شرایط فنی تیم را رها کند تا در تیم بماند و به خاطر 

ت  مالی شانس قهرمانی را از دست دهد و یک ناکامی در پرونده او ثبت شود.مشــکال
 

تصمیم جدید »گل محمدی« برای 
پرسپولیس

زمان حضور ملی پوشان پرسپولیس در تمرین 
تیم شان مشخص شد.

با شکســت ایران برابر آمریکا و بازگشت کاروان 
تیم ملی به ایران ملی پوشــان غیر لژیونر کم کم 
به تمرینات باشگاه هایشــان اضافه می شوند. 
براســاس آخرین اخبار رســیده از ســرمربی 
پرســپولیس، شــنیده ها از این حکایت دارد 
که یحیی گل محمدی به مــدت  یک هفته به 
چهار ملی پوش پرســپولیس که در جام جهانی 
حضور داشــتند،  اســتراحت خواهد داد و پــس از آن ملی 
پوشان پرســپولیس باید خود را به کادرفنی سرخ ها معرفی 
کنند و بار دیگر در تمرین تیم شــان حضور پیدا کنند.علیرضا 
بیرانوند، وحید امیری، مهدی ترابی و مرتضی پورعلی گنجی 
پرسپولیسی هایی هستند که با بازگشــت کاروان تیم ملی 
به ایران، موقتا در جمع سرخ پوشــان حضور پیدا نخواهند 
کرد و حداکثر پــس از ۷ روز باید در تمرین پرســپولیس 

حاضر شوند.

کافه ورزش

ملی پوش پیشین: 

در جام جهانی قبل بهتر 
بودیم

یک ملی پوش پیشین می گوید تیم ملی ایران 
در بازی با آمریکا برنامه ای نداشت و ایرادات 
زیادی در خط دفاع داشت.سیدمهدی سید 
صالحی در گفت وگو با ایسنا پس از شکست 
یک بر صفر و حذف ایران از جام جهانی اظهار 
کرد: قبل از بازی هم گفتم بسیار دیدار سختی 
خواهد بود. آمریکا تیم کوچکی نیست. تیمی 
که مقابل انگلیس توانســت مساوی بگیرد، 
تیم قدرتمندی است. انگلیس توانست ۳ گل 
به ولز بزند و می توان نتیجه گرفت ولز آن چنان 
شرایط ایده آلی نداشت. سرمربی آمریکا در 
تعویض هایش بی تجربگی کــرد و این باعث 
شد ایران در نیمه دوم فشار بیارد. در نیمه اول 
کامال بازی در اختیار آمریکا بود و بسیار ایران را 
خوب آنالیز کرده بودند.وی ادامه داد: زمانی که 
پولیشیچ، مک کنی، دست و رابینسون در زمین 
بودند، بسیار خوب مثلث ایجاد  کرده و راحت 
بازی سازی می کردند. مصدومیت پولیشیچ 
هم باعث شــد آن فرماندهی و نقش مرکزی 
تیم از بین برود. می دانســتند ایران به بازی 
مستقیم رو می آورد، سعی کردند از بازیکنان 
قد بلندشان استفاده کنند. موقعیت چندانی 
به ایران ندادند و سعی کردند بازی را مدیریت 
کننــد. در مقابل ایران با سیســتم بازی قبل، 
مقابل آمریکا بازی کرد.ســید صالحی اضافه 
کرد: برنامــه این بود که احســان حاج صفی 
و احمــد نوراللهی به حمله اضافه شــوند؛ اما 
نتوانستیم موقعیت زیادی خلق کنیم. بازی 
قبل را هم که بردیــم، روی تفکرات کی روش 
نبود. برای حمله برنامه ای نداشــتیم و فقط 
به دنبال ضد حمله زدن بودیم و چشم به ضد 
حمله داشتیم. همه تیم ها مربی هم نداشته 
باشــند، از ضد حمله اســتفاده می کنند. تیم 
ملی برای بازی با آمریکا برنامه ای نداشــت. 
ایراد در عمق دفاع ما بســیار مشهود بود. بین 
دفاع وســط و دفاع های راست و چپ خیلی 
خالی بود و حریف خیلی راحت از این مسئله 
استفاده کرد. البته آمریکا جوان بود و همین 
مسئله باعث می شد، راحت موقعیت از دست 

بدهند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

عزای مکزیک در پایان 
بدترین جام جهانی قرن! 
ال تــری کالس فوتبال خوبــی ارائه داد، 
اما این برای صعود به مرحله یک هشتم 
نهایی کافی نبود. اگرچــه آنها با پیروزی 
1-۲ مقابل عربســتان ســعودی دوباره 
خودی نشان دادند، اما مکزیک در نهایت 
تاوان گل نزدن هــای خود در جام جهانی 
را پرداخت تا اولین خداحافظی خود را در 
مرحله مقدماتی تورنمنت طی ۴۴ سال 

گذشته داشته باشد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال:

»کی روش« دستاوردی برای تیم ملی فوتبال نداشته است
مربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال ایران در دست دالالن قرار گرفته و در اختیار مربیان ســازنده نیست تا پیشرفت کند.ناصر ابراهیمی، مربی اسبق فوتبال  در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره  شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی آمریکا و حذف از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار کرد: فوتبال ایران بعد از نسل علی 
دایی، علی کریمی و خداداد عزیزی رشد نکرده است، چرا که در دست دالالن افتاده و در اختیار مربیان سازنده نیست.وی ادامه داد: ما هر سال مدیر و مربی  در فوتبال 
خود عوض می کنیم و برنامه بلند مدت نداریم و برنامه کوتاه مدت را در دستور کار قرار می دهیم. بازی با آمریکا از حساسیت خاصی برخوردار بود و ما با یک تساوی هم 
می توانستیم به دور بعد جام جهانی برویم، اما شکست خوردیم.ابراهیمی بیان کرد: کی روش طی ۸ سال گذشته در فوتبال ایران دستاوردی نداشت و حتی نتوانست 
تیم ملی را قهرمان آسیا کند و در تیم های ملی کلمبیا و مصر هم موفق نبود،  اما مهدی تاج زمانی که رییس فدراسیون فوتبال شد این مربی را دوباره به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال انتخاب کرد و در نهایت دیدیم که این بار هم با این مربی نتوانستیم به مرحله بعدی جام جهانی صعود کنیم.ابراهیمی درباره اینکه به نظرش باید کی 
روش همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باشد، گفت: من اعتقادی به تاج و کی روش ندارم چرا که آن ها دستاوردی برای فوتبال ایران نداشتند و حاال می خواهند 

تیم ملی ایران را قهرمان آسیا کنند که با این وضعیت بعید می دانم چنین اتفاقی رخ بدهد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پس از برتری 
مقابل تیم صنایع پشتیبان هرمزگان گفت: بازیکنانم 
دوندگی زیادی داشتند و مزد تالش شان را هم گرفتند 
و خوشبختانه با یک نتیجه خیلی خوب بازی را به سود 

خودمان خاتمه دادیم و مستحق پیروزی بودیم.
محمد کشاورز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، 
پیرامون برتری پرگل تیمش مقابل تیم فوتسال صنایع 
پشتیبان هرمزگان در هفته پانزدهم رقابت های لیگ 
برتر فوتســال اظهار داشت: بازی بســیار خوبی را به 
نمایش گذاشتیم و توانســتیم در هر دو نیمه کنترل 
بازی را به دســت بگیریم و با یــک نتیجه خوب، تیم 
ســختکوش صنایع هرمزگان را شکست دهیم.وی 
افزود: با همه احترامی که برای تیــم هرمزگان قائل 

هستم ؛اما مســتحق این پیروزی بودیم، بازیکنانم 
دوندگی زیادی داشتند و مزد تالش شان را هم گرفتند 
و خوشبختانه با یک نتیجه خیلی خوب بازی را به سود 
خودمان خاتمه دادیم و به هر دو تیم خســته نباشید 
می گویم.سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند درخصوص 
نتایج ضعیف تیمش طی دو هفته گذشته تصریح کرد: 
ما در بازی های قبلی هم مثل بازی اخیر موقعیت های 
گلزنی زیادی ایجاد می کردیم اما بی دقتی خودمان 
و درخشــش دروازه بان و مدافعان حریف باعث شد 
که نتوانیم به گل برســیم. در واقع تفاوت این بازی با 
بازی های قبلی مان در استفاده از موقعیت های گلزنی 
بود، موقعیت های ما تبدیل به گل شد؛ اما در بازی های 
قبلی نتوانستیم از فرصت هایمان خوب استفاده کنیم.

وی درخصوص عملکرد تیمش در فصل نقل و انتقاالت 
نیم فصل، گفت: ما چند هفته مانده به پایان نیم فصل با 
فرهاد فخیم توافق کرده بودیم و به جمع ما اضافه شد، 
عالوه بر این چند بازیکن جوان نیز از تیم های پایه به 
تیم بزرگساالن اضافه شدند.کشاورز با اشاره به جدایی 
»میثم خیام« از گیتی پسند، متذکر شد: میثم خیام 
برای تیم ما زحمت زیادی کشید و تالش زیادی داشت 
؛اما با توافق طرفین از جمع ما جدا شد و برای او آرزوی 

موفقیت دارم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان: 

مستحق پیروزی بودیم

 رسانه های عربی از جدایی »کارلوس کی روش« از تیم ملی فوتبال ایران خبردادند؛

 خبر خوش؟!

بسیاری از رسانه های عربی خبر دادند که کارلوس کی روش 
از تیم ملی ایران جدا شده است.تیم ملی بیش از هر زمان 
دیگری به صعود از دور گروهی جام جهانی نزدیک شده بود. کسب نتیجه 
تساوی برابر آمریکا، بلیت حضور ملی پوشان در مرحله یک هشتم نهایی را 
امضا می کرد، ولی این اتفاق رخ نداد تا پس از شکست مقابل ایاالت متحده، 
ایران به مانند تمامی جام های جهانی قبلــی، از صعود بازبماند.با روی کار 
آمدن مهدی تاج در فدراسیون فوتبال، او در تصمیم مهم و ریسک پذیری، 
دراگان اســکوچیچ را از هدایت تیم ملی برکنار کرد تا کارلوس کی روش که 
نتوانسته بود با کلمبیا و مصر به جام جهانی صعود کند، روی نیمکت ایران 
نشسته و ملی پوشان را در قطر هدایت کند.در همان نشست خبری که تاج 
پس از انتخاب به عنوان رییس فدراسیون برگزار کرد، به درستی مشخص 
نشــد که مدت زمان قرارداد کی روش تا چه زمانی است. سپس اخباری 
منتشر شد مبنی بر اینکه قرارداد کی روش چهار ماهه و تا پایان جام جهانی 
است؛ اما رییس فدراسیون اعالم کرد چنانچه شرایط مهیا شود، ممکن است 
مربی پرتغالی تا جام ملت های آســیا نیز هدایت ایران را در اختیار داشته 
باشد.پس از شکســت برابر انگلیس و پیروزی مقابل ولز، تیم ملی امید 
زیادی داشت تا بتواند از مرحله گروهی صعود کند. رویایی که با شکست برابر 
آمریکا نیمه تمام ماند. امروز بود که سرمربی پرتغالی پستی را در اینستاگرام 
منتشر کرد و نوشت: من به شــما افتخار می کنم و یک بار دیگر در داخل و 

خارج از زمین فوق العاده بودید. این یک افتخار بود که بخشی از این خانواده 
فوتبال بودم. برای همه شما آرزوی شادی، آرامش، موفقیت و سالمتی دارم.
حاال و پس از این واکنش کی روش، بسیاری از رسانه های عربی از جدایی 
ســرمربی پرتغالی می دهند. صفحه معروف »قناة ابوظبی الریاضیة« که 
متعلق به شبکه ابوظبی کشور امارات است، در خبری نوشت بعد از ترک جام 
جهانی، فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرد که کارلوس کی روش سرمربی این 
تیم پس از پایان قرارداد کوتاه مدتش از تیم ملی ایران جدا می شــود.این 
در شرایطی است که فدراســیون فوتبال هنوز هیچ خبر رسمی در این زمینه 
منتشر نکرده است. انتشــار خبر جدایی کی روش در صفحه رسمی شبکه 
ابوظبی امارات باعث بازتاب گسترده در شــبکه های اجتماعی عربی شد. 
خیل عظیمی از رســانه های مصری نیز خبر جدایی سرمربی پرتغالی تیم 
ملی را پوشش دادند. حتی روزنامه استاد الدوحه، معروف ترین روزنامه 
کشور قطر نیز به این موضوع پرداخت و از قول فدراسیون فوتبال نوشت که 
کی روش تیم ملی را ترک کرده است.محمد الجزار، خبرنگار روزنامه الوطن 
که در خبرگزاری DPA آلمان نیز مشغول فعالیت است، با ارسال توئیتی در 
صفحه شخصی خود، نوشت که کی روش از تیم ملی ایران جدا شده است.
به هر شکل و در شرایطی که فضای مجازی کشــورهای عربی مملو از خبر 
جدایی سرمربی پرتغالی است، باید دید واکنش فدراسیون نسبت به این 

موضوع چه خواهد بود.

 گزینه بزرگ خارجی روی نیمکت 
تیم ملی ایران

در ســاعت های پایانی روز چهارشــنبه خبــر قطع همکاری 
کی روش با تیم ملی در شــرایطی در فضای مجازی منتشر 
شد که هنوز از سوی فدراسیون فوتبال تصمیم رسمی درباره 

سرنوشت تیم ملی اتخاذ نشده است.
برای اینکه بدانید تصمیم گیری درباره این موضوع بسیار مهم 
در چه وضعیتی قرار دارد بد نیســت در جریان چند موضوع 
مهم قرار بگیرید.نکته اول اینکه داســتان ادامه همکاری با 
کارلوس کی روش هم مخالفان جــدی دارد و هم موافقان 
جدی. در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال که سیاستگذاری 
و تصمیم گیری نهایی در آنجا انجام خواهد شد، شکل گیری 
این دو جبهه مخالف و موافق کامال مشهود است و برخی از 
اعضا خواهان قطع همکاری هستند و برخی تاکید بر ادامه 
همکاری با این مربی پرتغالی تا جام ملت های آسیا دارند.

در بین بازیکنــان تیم ملی هم طبیعتا این دو قطبی شــکل 
گرفته ولی بازیکنان با تجربه تر کــه در جام جهانی هم بازی 
کرده بودند نظرشان روی آماده ســازی تیم ملی برای جام 
ملت ها تحت هدایت کی روش اســت.ماجرای بسیار مهم 
اما این است که تصمیم شــخص کارلوس کی روش هم در 
سرنوشت نیمکت تیم ملی تاثیر بسیار زیادی دارد. هر لحظه 
این احتمال هســت که او نقطه نظر رسمی اش را با مردم در 
میان بگذارد. جالب اینجاســت که درباره تصمیم کی روش 
هم دو روایت وجود دارد. برخی ها می گویند کی روش حتی 
به صورت تلویحی پیغام جدایی خود را بــه بازیکنان داده و 
برخی هم اخباری را درباره تمایل کی روش به ادامه حضور در 
نیمکت تیم ملی برای جام ملت های آسیا را روایت می کنند.

واقعیــت بعدی اما این اســت که فدراســیون فوتبال برای 
عبور از کی روش در شــرایط حســاس کنونی، هنوز جواب 
قانع کننده ای برای این ســوال که چه کســی در این فرصت 
باقی مانده تا جام ملت ها با توجه به تقویم فشرده مسابقات، 
هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد پیدا نکرده اســت. داستان 
تامین بودجه و انتخاب سرمربی و کادر فنی جدید مسئله ای 
نیست که مقامات فدراسیون بدون مشورت با وزارت ورزش 
بخواهند دربــاره آن تصمیم بگیرندو اما مســئله آخر؛ اراده 
اصلی مدیران در این وضعیت انتخاب سرمربی جدید بزرگ 
خارجی کارنامه دار برای هدایت ایران اســت. به ســه شرط 
اصلی: رسیدن به یک گزینه مطلوب، تامین بودجه و حمایت 
مســئوالن. در غیر این صورت پلن دوم ادامــه همکاری با 

کی روش خواهد بود. 



اجرای طرح مبارزه با حیوانات موذی در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح مبارزه با حیوانات موذی در این منطقه گفت: با 
اجرای این طرح بیش از هزار قطعه طعمه گذاری در سطوح خیابان ها و فضاهای سبز منطقه انجام شده 
است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: طرح طعمه گذاری و امحای جانوران مضر، با هدف ارتقای 
سطح سالمت جامعه و پاکسازی محیط شهری از جوندگان موذی و جلوگیری از انتشار هر نوع آلودگی 
در منطقه ۹ شهرداری اصفهان اجرا شد.وی با بیان اینکه ساماندهی حیوانات موذی در شهرها پیچیده 
و مشکل است، افزود: با رعایت بهداشت عمومی و محیطی، رعایت بهداشت واحدهای صنفی و غذایی 
در سطح شهر و نریختن زباله های خانگی و خوراکی می توان تا حد قابل توجهی جمعیت این جوندگان 
را کنترل کرد.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان حفظ بهداشــت محیط و پرهیز از ریختن ضایعات و 
پسماندها در معابر و انهار را مهم ترین راه مبارزه با حیوانات مضر شهری و جوندگان موذی دانست و 
تصریح کرد: با اجرای این طرح بیش از هزار قطعه طعمه گذاری در سطوح خیابان ها و فضاهای سبز 
منطقه انجام شده است.وی با بیان اینکه بسیاری از جانواران موذی ناقل بیماری هستند، خاطرنشان 
کرد: در صورت پاکیزگی و نبودن زباله در انهار و معابر شهر، جانواران موذی با کمبود غذا مواجه می شوند 
و جمعیت آن ها کاهش می یابد.قاضی عسگر با اشاره به نقش موثر شهروندان در حفظ بهداشت شهری 
اظهار کرد: از شهروندان تقاضا می شود با دفع به موقع زباله های خانگی، جلوگیری از ریختن زباله در 
جداول و معابر و به طور کلی رعایت بهداشت محیط، در پاکیزگی محیط شهری همیار شهرداری باشند.

 
از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۶۰۰ نفر از شهروندان منطقه ۱۲ مشکالت خود را با شهرداری در 
میان گذاشتند

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون نزدیک به ۳۶ جلسه مالقات 
مردمی در این منطقه برگزار شده است و بالغ بر ۶۰۰ نفر از شهروندان به صورت چهره به چهره پیرامون 
مشکالت و نظرات خود گفت وگو کرده اند.علی اکبر رسالت اظهار کرد: تمام فعالیت ها و اقدامات مدیریت 
شهری در راستای تکریم ارباب رجوع و مردم اســت و این مجموعه خود را در برابر شهروندان مسئول 
و پاسخگو می داند.وی افزود: بر این اســاس یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری ارتباط مستمر با 
شهروندان در راستای مرتفع کردن مشکالت آن هاست.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
برنامه های مالقات مردمی با شهروندان با هدف رفع مشکالت مردم و رضایت آنان در روزهای دوشنبه 
هر هفته برگزار می شود، گفت: پاســخگو بودن در راســتای طرح تکریم ارباب رجوع و در چهارچوب 
قانون خدمتگزاری به شهروندان از اولویت های اساســی فعالیت های شهرداری در منطقه ۱۲ است.

وی تصریح کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۳۶ جلسه مالقات مردمی برگزار 
شده است و بیش از ۶۰۰ نفر از شهروندان، معتمدان و نخبگان منطقه، به صورت چهره به چهره پیرامون 
مشکالت و نظرات خود گفت وگو کرده اند.رسالت تاکید کرد: شهروندان نیز می توانند به منظور رسیدگی 
به درخواست ها، مسائل و دریافت راهنمایی به میز خدمت منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

 
معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

خیابان فلسطین برای عبور اتوبوس ها بازگشایی شد
معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با توجه به پایان حفاری و مجوز 
تردد اتوبوس های شرکت واحد، مسیر خطوط ۴۲ و ۴۳ با گذر از خیابان استانداری، چهارراه فلسطین 
و خیابان های فلسطین و نشاط خواهد بود.سیدمهدی کاظمی اظهار کرد: خطوط ۴۲ و ۴۳ اتوبوسرانی 
اصفهان که مسیر آن از ابتدای خیابان باغ گلدسته آغاز می شود، مدتی بود که به دلیل حفاری برای خط 
دو مترو، از الین ویژه خیابان فلســطین عبور نمی کرد.وی ادامه داد: با توجه به پایان حفاری و مجوز 
تردد اتوبوس های شرکت واحد، مسیر خطوط ۴۲ و ۴۳ با گذر از خیابان استانداری، چهارراه فلسطین 

و خیابان های فلسطین و نشاط خواهد بود.

خبر  روزاخبار

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری:

برای ادامه حیات شهر به 
بیوراکتورهای شهری نیاز 

فوری داریم
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: به منظور ادامه حیات 
شهر به بیوراکتورهای شهری با سه هدف حجم 
باالی جذب آالینده های هوا، ســرعت باالی 
تبــادالت گازی و تولید حجم زیــادی هوای 
پاک نیاز فــوری داریم.مجیــد عرفان منش 
در برنامه پنجشــنبه های فناور )فصلی نو در 
حمایت از زیســت بوم فناوری( که با موضوع 
آب پســاب، چالش ها و راهکارها برگزار شد، 
اظهار کرد: اصفهان در مرکز ایــران و در اقلیم 
خشک قرار گرفته است از این رو کمبود باران، 
نزوالت آســمانی، صنعتی بودن شهر و حجم 
باالی آالینده ها موجب شده مولفه های حیاتی 
شهر دچار خدشه شود.وی با بیان اینکه مهم 
ترین وظیفه در سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان این است که یک حال خوب 
را برای شــهروندان فراهم کنیم، تصریح کرد: 
شهر اصفهان حدود شــش هزار هکتار فضای 
سبز دارد که ۶۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی آن 
است.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بهترین 
حالت ۲۷ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری 
نزدیک به شش هزار هکتار فضای سبز شهری 
بیشتر در اختیار نداریم که از این مقدار حدود 
۱۰ میلیون مترمکعب از تصفیه پساب شهری 
تامین می شود در این راستا خشکی زاینده رود 
نیز مشکالت را دو چندان می کند.وی با بیان 
اینکه شــهرداری اصفهان اولین شــهرداری 
کشــور اســت که از حدود ۱۰ ســال پیش با 
تصفیه پساب، آب فضای سبز شهری را تامین 
می کند، خاطرنشان کرد: همچنین دو رینگ 
آب در شهر اصفهان وجود دارد که البته بخشی 
از آن ناقص است، نخستین حلقه مربوط به 
دو منبع تولید تصفیه پســاب در سپاهانشهر 
و شاهین شهر و انتقال پساب است، دومین 
حلقه نیز نزدیک به آبخوان مرکزی شــهری 

حوالی منطقه یک و سه شهری است.
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 تسهیل فرایند انتقال واحدهای  آجرپزی اصفهان به خارج
 از محدوده شهری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: مقرر شــده تسهیالتی برای خروج واحد های 
آجرپزی از محدوده شهری اصفهان در نظر گرفته شود تا پس از ۱۳ سال این مصوبه اجرایی شود. مهران 
زینلیان در جلسه انتقال، بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان با اشاره به اینکه این واحد ها از 
عوامل آلودگی هوا به شمار می آیند اظهار کرد: سازمان مدیریت با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست 
و سازمان صمت سندی را آماده کرده که طبق آن مقرر شده برای شناسایی موانع و مشکالت انتقال این 
واحد ها به خارج از محدوده شهری اصفهان آسیب شناسی شود.وی ادامه داد: تسهیالتی در این خصوص 
پیش بینی شده؛ از جمله اینکه زمین های متعلق به این صنایع در چارچوب ضوابط و طرح های باالدستی 
تغییر کاربری یابند و ارزش افزوده مناسبی برای مالکان آن ها به دست آید.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان افزود: همچنین تصمیم گرفته شد زمین های دولتی برای این انتقال مورد استفاده 
قرار بگیرد و زیرساخت های الزم فراهم شود تا بتوانیم به نحو مطلوبی این واحد ها را منتقل کنیم.به گفته 
زینلیان، مقرر شد حداکثر تا یک ماه آینده گزارشی از عارضه سنجی و موانع انتقال واحد های تولید سفال 

و آجر اصفهان، آماده و ارائه و بر اساس اطالعات به دست آمده تصمیمات مناسبی اخذ و اجرایی شود.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری:

فروشگاه جدید کوثر شماره ۲ سپاهان شهر افتتاح می شود
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: فروشگاه جدید 
کوثر شماره دو واقع در سپاهان شهر بهار ۱۴۰۲ افتتاح می شود.امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: فروشگاه کوثر 
شماره دو واقع در سپاهانشهر سال ۸۹ در مساحتی بالغ بر ۲۴۰۰ مترمربع احداث شد؛ اما با توجه به درخواست 
مشتریان ظرفیت آن نسبت به جمعیت مخاطب و نیاز شهروندان به تنوع محصوالت متناسب نبود، بنابراین 
زمینی در مجاورت این فروشگاه به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک شد و در 
حال حاضر عملیات احداث بازار جدید در حال تکمیل است.وی ادامه داد: برآورد ریالی احداث این فروشگاه 
در حدود ۳۸ میلیارد تومان است که بهار سال ۱۴۰۲ افتتاح می شود.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: تالش بر این اســت که وحدت رویه ای بین 
بهره برداران فروشگاه های کوثر اصفهان ایجاد کنیم تا شهروندان به خوبی از مزایای فعالیت آنها بهره مند شوند.

 
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

لزوم حرکت به سمت انرژی های نو برای کاهش آالیندگی ها
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: برای برطرف شدن 
آالیندگی ها و مشکالت ناشی از آن نیاز به مجموعه ای از اقدامات اســت، از این رو توجه به مواردی از 
قبیل نوع سوخت با استاندارد باالتر و حرکت به سمت استفاده کمتر از انرژی های فسیلی و بهره بردن از 
انرژی های نو نیز حائز اهمیت است.ابوالفضل قربانی با بیان اینکه اگر تمام مجموعه ها خود را ملزم به 
رعایت ضوابط قانونی به ویژه در بحث قانون هوای پاک بدانند، مشکالت کمتری خواهیم داشت، اظهار 
کرد: در یکی از بندهای قانون هوای پاک و حتی در موارد دیگری غیر از این قانون، به این موضوع اشاره 
شده است که مراکز صنعتی مستقر در پیرامون شهرها باید عوارض آالیندگی خود را برای بهبود وضعیت 
و رسیدگی به شهرها پرداخت کنند، اما این موضوع از دیرباز دارای مشکالتی بوده است و این اتفاق در 
بعضی اوقات یا مقاطع به خوبی انجام نمی شود، از این رو از نمایندگان مجلس انتظار می رود برای اینکه 
این قانون، ضابطه اجرایی بیشتری داشته باشد، نسبت به بازنگری آن اقدام شود.وی با بیان اینکه طبق 
قانون صنایع آالینده باید حدود ۵۰ کیلومتر از شهر فاصله داشته باشد، اما در عمل با توجه به توسعه شهر 
بعضی از این صنایع حتی داخل بافت مرکزی شهر فعالیت می کند، افزود: به نظر می رسد این قانون نیز 
باید اصالح شود زیرا با استناد به این قانون که اگر منابع آلوده کننده در مرکز شهر با فاصله ۵۰ کیلومتر 

مستقر شود، قانونی است، لذا این صنایع باید به محدوده شهر منتقل شود.

با مسئولان

 امام جمعه اصفهان خطاب به زنان: 

از فکر دوچرخه سواری بیرون بیایید

به گــزارش اقتصادنیوز بــه نقل از رویــداد ۲۴، امــام جمعه موقت 
اصفهــان و عضو جامعــه روحانیت مبــارز می گویــد: از روحانیون و 
امامان جماعــت تقاضا دارم در اظهارنظر هایشــان دقت بیشــتری 
کنند تــا ذهنیــت منفی جامعــه بــه روحانیــت را پاک کنیــم. به 
خانم ها هم ســفارش می کنــم، حجاب را جــدی بگیرنــد و از فکر 
 دوچرخه ســواری و ایــن کار ها بیــرون بیاینــد تا حرمت زنانه شــا

ن حفظ شود.
رهبر می گوید: اعتقاد من این اســت که روحانیت باید با نسل جوان 
و طیف های مختلف مردم بجوشــد زیرا این سنت پیشوایان ما بوده 
اســت. مثال من در احواالت پیغمبر اکرم)ص( می خوانم که رســول 
خدا بر کوچک و بزرگ سالم می کرد و همین باعث یک رابطه می شد. 
شــخص بنده که االن با شــما صحبت می کنم، هر وقــت جوان ها را 
می بینم با آن ها حرف می زنم. مثال در همیــن اعتراضات، در اطراف 
منزل مان با بچه هایی که از مدرسه می آمدند صحبت کردم و گفتم چه 
خبر آقا زاده ها؟ کالس چندم هستید؟ ان شاءا... موفق باشید و ... در 
واقع با همین مکالمه های ســاده می توانیم با مردم ارتباط بگیریم. 

باالخره روحانیون باید قصور و تقصیر ها را جبران کنند که این در نگاه 
مردم به معممین خیلی سرنوشت ساز است.

عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه گفت: مــردم از والدت تا وفات 
با روحانیت کار دارند. پس ما روحانیون نباید سرمان را زیر بیندازیم 
و برویم. بلکــه باید بایســتیم و با آن هــا حرف بزنیم. بــه نظر من، 
تقصیر هایی داشتیم و این تقصیر ها را باید جبران کنیم که این خیلی 
در نزدیک تر شدن جوان ها به اسالم و روحانیت موثر است. وقتی ما از 
جوانی استقبال کردیم و او دید که روحانی به عنوان نماینده دین با او 
گرم می گیرد و صحبت می کند، نگاهش عوض می شود. اما اگر غیر 

از این باشد چپ چپ نگاه می کند و می رود.

    زنان در صف خرید موتورسیکلت!
وی افزود: اینکه یکی از روحانیون ]علــم الهدی[ می گوید »آن هایی 
که روســری تان را برمی دارید، بدانید که آمریکا شــما را به چشــم 
روسپی های ۲۸ مرداد می بیند« باید بداند که با این کار ها روحانیون را 
از چشم مردم می اندازد. در واقع این تعبیرات، تعبیرات غلطی است. 

این اظهارنظر ها نه تنها خانم ها را از بدحجابی پشیمان نمی کند، بلکه 
باعث می شود کارشان را با جدیت بیشتری انجام بدهند.

   راه برخــورد بــا بی حجابــان توهیــن و بــه کار بــردن الفاظ
 نادرست نیست

حجت االســالم رهبر می گوید: اگر با خانم ها با منطق صحبت کنیم، 
دیگر برای روســری با نظام معارضه نخواهند کــرد. اگر می خواهیم 
اثرگذار باشیم راهش این نیست. باید بگوییم خواهرم اسالم کرامت 
شما را خواسته است، اسالم عزت شما را خواسته است و حکم حجاب 
برای من نیســت بلکه برای قرآن اســت و قرآن هم کرامت شــما را 
خواسته است. البته همه خانم ها با حجاب مشکل ندارند و بسیاری 
اســتادند، تدریس می کنند و حجاب شــان را رعایت می کنند. با این 
حال عده ای هم لجبازی می کنند که تاکید می کنم، راه برخورد با آن ها 

توهین و به کار بردن الفاظ نادرست نیست.

   تعداد روحانیون در قدرت زیاد نیست
رهبر درباره انتقادهایی که به حضور روحانیون در منصب های مدیریتی 
می شود، می گوید: چه کسی گفته است، روحانیون دستی در اداره امور 
دارند؟ روحانیت در حکومت و قدرت زیاد نیستند. شما ببینید، االن در 
دولت چند روحانی داریم، درباره مجلس باید توضیح بدهم، چون یک 
مکتب قانونگذاری است بهتر اســت که روحانیون در آنجا باشند، اما 
در آنجا هم روحانیون در اقلیت هستند. زمانی که بنده عضو مجالس 
هفتم و هشتم بودم، مجلس حدود ۸۰ روحانی داشت. اما االن تعداد 
روحانیون مجلس به ۲۰ نفر هم نمی رســد. در دستگاه های حکومتی 
هم همینطور اســت. درباره ائمــه جمعه هم که خــب! امام جماعت 
منصبی حکومتی نیست! با این حال مردم روحانیون را مسبب اصلی 
مشکالت می دانند. خود من هر وقت به خیابان و میان مردم می روم، 

به من نق می زنند و اعتراض می کنند که این چه وضعیتی است؟

   خانم ها از فکر دوچرخه سواری و این کار ها بیرون بیایند تا حرمت 
زنانه شان حفظ شود

رهبر در پایان گفت: به عنوان یک طلبه از روحانیون، مخصوصا امامان 
جماعت تقاضا دارم در اظهارنظر هایشــان دقت بیشتری کنند تا بلکه 
بتوانیم ذهنیت منفی جامعه به روحانیت را پاک کنیم. به خانم ها هم 
ســفارش می کنم، حجاب را جدی بگیرند و از فکر دوچرخه سواری و 

این کار ها بیرون بیایند تا حرمت زنانه شان حفظ شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان با بیان اینکه نیازها و مسائل شهر را می توان 
از طریق شــرکت های دانش بنیان پیش برد، گفت: 
لیست نیازهای فناوری شهرداری اصفهان مشخص 
شده اســت، بنابراین امیدواریم با ورود شرکت های 
دانش بنیــان در جهت رفع آنها بــرای ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان برآییم.سعید ابراهیمی در برنامه 
پنجشنبه های فناور که با موضوع »فصلی نو در حمایت 
از زیست بوم فناوری« برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای 

دوره ششم مدیریت شهری به منظور برقراری ارتباط 
و تعامل بــا مراکز نــوآور و فناوری با مراکــز نوآوری 
دانشگاه های مختلف جلسات متعددی برگزار شده 
است، زیرا معتقد هســتیم می توان نیازها و مسائل 
شــهرداری را از طریق شرکت های دانش بنیان پیش 
ببریم.وی ادامه داد: در این راســتا به تازگی جلســه 
ســه جانبه ای با حضور شهرداری، شــهرک علمی و 
تحقیقاتی و شرکت های فعال دانش بنیان متناسب 
با موضوعات برگزار شده اســت تا بتوانیم پروژه ها را 
تا مرحله اجرایی هدایت کنیم.معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: 
تاکنون اقدامات خوبی در زمینه فناورانه و نوآوری انجام 
شده است، به عنوان مثال در حوزه های عمران شهری، 

حمل ونقل عمومی و عرصه های فرهنگی با شرکت های 
دانش بنیان پروژه اجرا کرده ایم.ابراهیمی با اشــاره 
به برنامه پنجشــنبه های فناور که اول هر ماه برگزار 
می شود، خاطرنشان کرد: در این ویژه برنامه با حضور 
شرکت های دانش بنیان به بیان چالش ها، راهکارها 
و احصای ظرفیت ها متناســب با نیازهای شهرداری 
پرداخته می شــود، دومین جلســه از پنجشنبه های 
فنــاور نیز با موضوع پســاب، چالش هــا و راهکارها 
برگزار شــد.وی اظهار کرد: دیدگاه مدیریت شــهری 
در این عرصه کامال اجرایی و حرفه ای اســت، در این 
راســتا انتظار داریم بعد از طرح مسئله به راهکارهای 
اجرایی ختم شود، بر این اساس مجموعه اقدامات، 

برنامه ریزی ها و ابزارهایی را تعریف کرده ایم.

معاون شهردار مطرح کرد:

ارتقای کیفیت زندگی شهری با مشارکت دانش بنیان ها

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری:

یک سوم صنایع دستی شناخته شده جهان در اصفهان است
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه محتوای کتاب های درسی نیازمند بازنگری 

است، گفت: این فرصت خوبی است که از طریق استانداری عالوه بر ساعت آموزشی هنر که به خط و نقاشی محدوده شده است به صنایع دستی پرداخته شود.
مرتضی نصوحی در نشست شهرداران شهرها و فرمانداران روستاهای صنایع دستی جهانی ایران که در شهر میبد برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان شهر جهانی صنایع 
دستی محسوب می شود چرا که از ۶۰۰ رسته صنایع دستی در جهان ۲۰۰ رســته آن در اصفهان وجود دارد، در واقع یک سوم صنایع دستی شناخته شده جهان در 
اصفهان موجود است.وی ادامه داد: بعضی از این صنایع دستی رو به انقراض است، زیرا اســاتید خاص و بنامی داریم که سن آنها باال رفته ؛ اما ترویج هنر آنها را 
انجام نداده ایم.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به مجموعه اقدامات مدیریت شهری برای ترویج صنایع دستی، تصریح 
کرد: توسعه ارتباطات مدیریت شهری اصفهان با میراث فرهنگی، اتحادیه صنایع دستی و اتاق بازرگانی، برگزاری چند دوره مدارس فصلی صنایع دستی، اجرای 

برنامه های مناسبتی در هفته صنایع دستی، روز ملی فرش و نمایشگاه هتلداری از جمله اقدامات این حوزه در راستای ترویج صنایع دستی است.

نشست خبری 
مدیر منطقه 
۱۳ شهرداری 

اصفهان
نشســت خبــری جواد 
کشــانی، مدیــر منطقه 
۱۳ شــهرداری اصفهان 
با حضور اصحاب رســانه 

برگزار شد.

عکس خبر
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی 
منتهی به 2۹ اسفند 1401  برگزار شد.

جلســه مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه اصفهان روز چهارشنبه ۹ آذر 
1401، رأس ساعت 10:30 صبح با حضور 6۹.1 درصد از سهام داران برگزار شد 
و همزمان به صورت آنالین از طریق وبسایت این شرکت برای سهامداران به 

صورت پخش زنده به نمایش گذاشته شد.
در این مجمع، محســن صالحی نیا رییــس هیئت مدیره فــوالد مبارکه به 
عنوان رییس مجمع، مهدی کویتی به عنوان دبیر مجمع، عبدا... درخشــان 
به نماینگی از شرکت های سرمایه گذاری اســتانی )سهام عدالت( و سعید 

محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه به عنوان 
ناظرمجمع، با اکثریت آرای سهام داران شرکت فوالد مبارکه به عنوان اعضای 

هیئت رییسه این مجمع انتخاب شدند.
در این جلســه با رای اکثریت ســهام داران شــرکت فوالد مبارکه، سازمان 
حسابرسی به عنوان حســابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت 

برای سال مالی منتهی به 2۹ اسفند 1401 انتخاب شد.
در این جلســه، موضوع اصالح ردیف 6 بند »ب« ماده 2 اساسنامه شرکت 
با توجه به عدم موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار بــا تغییر مربوطه در 

اساسنامه، مورد تصویب قرار نگرفت.

مدیرعامل شرکت صنایع چدن اصفهان:

بومی سازی، رمز بقای تولید است

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب با حضور بیش از 370 دانش آموز ابتدایی در گلپایگان

با حضور 6۹.1 درصد از سهام داران؛

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

مدیرعامل شرکت صنایع چدن اصفهان گفت: بروکراسی اداری و مراحل دشوار 
و طاقت فرســای اخذ مجوز واردات قطعات مورد نیاز خودروهای ســنگین، 
تنها منجر به هدررفت زمان و انرژی خواهد شــد و بر همین اساس مهندسی 
معکوس و بومی ســازی می تواند چاره ساز بسیاری از مشــکالت واقع شود.

محمدعلی رحیمی در گفت وگو با خبرنگار »فلزات آنالین« بیان کرد: شــرکت 
صنایع چــدن اصفهان، تولیدکننده قطعات خودروهای ســنگین با داشــتن 
مهارت های تخصصی در زمینه طراحی، مدل سازی، ماشین سازی، ریخته گری، 
ماشین کاری و تکمیل قطعات منطبق با استاندارد های جهانی، به عنوان یکی 
از شرکت های پیشرو در خاورمیانه مشغول به فعالیت است و در سال 1374 
صادرات محصوالت تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه آغاز کرد. این واحد 
تولیدی فعالیت خود را از سال 1361 در شهرک صنعتی نجف آباد استان اصفهان 
و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز کرد و ریخته گری قطعات سبک و 
سنگین مورد نیاز صنایع کشور را در دســتور کار خود قرار داد. در سال 1385 با 
اجرای یک طرح توسعه، زمینی به وســعت 130 هزار مترمربع خریداری شد 
و ســالن های تولیدی با زیربنای 30 هزار مترمربع و خــط قالب گیری تمام 
اتوماتیک با هدف تولید قطعات خودروهای سنگین با تیراژ باال ایجاد شد.وی 
افزود: این شرکت محصوالتی مانند صفحه اصلی چرخ پنجم، کاورکالچ، توپی 
چرخ، دیسک، پره چرخ، قطعات شاسی و... تولید می کند. ظرفیت تولید این 
مجموعه 20 هزار تن قطعات ریخته گری اســت و در حال حاضر با تمام توان 

مشغول فعالیت هستیم.

شرایطدشواراخذمجوزبهرهبرداری
مدیرعامل شرکت صنایع چدن اصفهان در ارتباط با چالش های بخش تولید، 
مطرح کرد: فعالیت مجموعه ما در تولید قطعات خودرو های سنگین است که 
مزیت نسبی در ایران دارد و در حال حاضر اصلی ترین مشکلی که با آن  مواجه 
هستیم، سوء مدیریت در برخی سازمان های ذی ربط است. به عنوان مثال، در 
خصوص واردات قطعات مورد نیاز خود اعم از بلبرینگ که یکی از قطعات مورد 
استفاده در بزرگ ترین شرکت های خودرو سازی داخلی است و این قطعه در 
سطح بازار  وجود ندارد، درخواســت صدور مجور واردات را مطرح کرده ایم؛ اما 
همان زمان به ما اعالم کردند که الزم اســت برای این سری از قطعات پروانه 
بهره برداری صادر داشته باشد. در آن زمان ما با اخذ یک قرار داد تولید چهار هزار 
تا پنج هزار قطعه ای، مشــغول به تولید محصوالت مورد نظر بودیم. حال اگر 
اقدام به اخذ پروانه  بهره برداری می کردیم، حداقل 6 ماه زمان خواهد می برد 
اما متاسفانه همین قطعه را افرادی که در سطح بازار به عنوان تامین کننده خرد 
مشغول فعالیت هستند، به راحتی وارد کشــور می کنند و در کمال تعجب، با 
هیچ مشکلی نیز رو به رو نمی شــوند.رحیمی ادامه داد: گذر از مراحل دشوار و 
طاقت فرســای اخذ مجوز واردات، تنها منجر به هدررفت زمان و انرژی خواهد 
شد. معضالتی مانند فرســودگی ماشین آالت مورد اســتفاده در خط تولید و 
همچنین کمبود برق به علت عدم تخصیص برق مازاد در اســتان اصفهان به 
ســبب آلودگی هوا به واحد های ریخته گری که منجر به عدم توسعه تولید در 
این مجموعه ها می شود،شرایط ادامه فعالیت را بیش از پیش دشوار ساخته 
است. این در حالی است که ما واحد  تولیدی خود را برای صنعت سبز کاندید 

کرده ایم و هیچ گونه آالیندگی در زمینه تولید نداریم.وی در ارتباط با ماشین آالت 
این مجموعه، تصریح کرد: به دلیل عدم ســاخت داخل ماشــین آالتی که در 
شرکت صنایع چدن اصفهان استفاده می شــود، به دنبال مهندسی معکوس 
و بومی ســازی رفتیم و توانســتیم با تکیه بــر دانش متخصصــان داخلی، 
دستگاه هایی مانند کارسل CNC، ماشــین آالت ماهیچه گیری اتوماتیک و 

تراش CNC را بومی سازی کنیم.

دامپینگروسیهدرصنعتفوالدجهان
مدیرعامل شــرکت صنایع چدن اصفهان در ادامه بــه وضعیت صنعت فوالد 
در جهان اشــاره کرد و گفت: بســیاری از مواد اولیه مورد نیاز مانند ورق های 
ضایعاتی چدنی و فــوالدی در داخل کشــور قابل تامین هســتند؛ اما برخی 
دیگر نظیر بلبرینگ، گرافیت و ابزار های براده برداری وارداتی اســت.با وجود 
وضعیت نامناســب بازار جهانی فوالد در ســال جاری و افزایش قیمت ها در 
داخل که ناشی از دامپینگ روسیه و جنگ این کشــور با اوکراین بود، قیمت 
ور ق هــای ضایعاتی تغییر چندانی نکــرد و حتی با کاهش قیمــت همرا بود. 
یعنی قیمت آن از 14 هزار تومان به  ازای هر کیلوگرم با افت ســه هزار تومانی، 
به 11 هزار تومان به  ازای هر کیلوگرم رســید. از این رو بــا کاهش قیمت ورق، 
تولیدکنندگانــی که از این محصول بــرای تولید بیلت اســتفاده می کردند، با 
زیان مالی روبه رو شــدند و تولید برای آن ها صرفه اقتصادی نداشــته است.

رحیمی خاطرنشــان کرد: اگرچه ماده اولیه مورد نیاز بســیاری از واحدهای 
ریخته گری آهن اسفنجی است؛ اما با این وجود، بســیاری از افراد استفاده 
از ضایعات را در دستور کار خود قرار می دهند و ثبات قیمت و تامین ضایعات 
کافی، بدون شــک به رونق تولید این واحدها منجر خواهد شد. وی با تاکید 
بر اینکه در مسیر تولید مشکل دیگری نداریم، اذعان کرد: با وجود گالیه مندی 
اکثر واحد هــای تولید از کمبود نیروی انســانی طی ماه های اخیر، شــرکت 
صنایع چدن اصفهان با رشد 30 درصدی تولید، موفق به جذب نیروی انسانی 
مجرب و کارآزموده در خط تولید شــده اســت که در همین راســتا توانستیم 
 برای بیش از 210 نفر اشــتغال زایی داشته باشــیم و با کمبود نیروی انسانی

 مواجه نیستیم.

مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری گفت: 
سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از کارهای مهمی است که فوالد مبارکه امسال 
به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه نیز پیشگام است.

مرضیه شاوردی در حاشیه نمایشگاه ایران متافو اظهار کرد: توسعه همکاری 
بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، از طرفی 
باعث توسعه زیرساخت های این شــرکت های دانش بنیان شده و از طرف 
دیگر ورود فناوری های پیشــرفته به چرخه تولید شرکت های بزرگی نظیر 
فوالد مبارکه را به همراه دارد که در نتیجه این تالش ها بهره وری شرکت های 

بزرگ نیز افزایش می یابد.
وی گفت: عالوه بر حمایت شــرکت های بــزرگ، دانش بنیان ها می توانند 
با حمایت صنــدوق نوآوری و شــکوفایی خط تولید خود را توســعه داده و 
زیرســاخت های بازاریابی خود را تکمیل کنند.مدیر توانمندسازی صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاســت جمهوری افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی 
رویدادهایی برای تبادل فنــاوری ترتیب داده تا شــرکت های دانش بنیان 
بتوانند ارتباط خود را با شــرکت های بزرگی مثل فوالد مبارکه توســعه داده 
و با افزایش ســطح همکاری ها محصوالت و خدمات خود را در اختیار این 
شــرکت ها قرار دهند تا به افزایش کیفیت و بهره وری در صنایع کمک کنند.

وی خاطر نشــان کرد: شــرکت های دانش بنیان حدود 10 سال است که به 
صورت جدی و گسترده ای در سطح کشور فعالیت های خود را شروع کرده ، 
حمایت های دولتی را دریافت کرده و بسیاری از آن ها به سطحی رسیده اند 
که بتوانند نیازمندی های کشــور را در حوزه فناوری بــرآورده کنند. عالوه بر 
این شــرکت فوالد مبارکه نیز یکی از شرکت هایی اســت که با شرکت های 
نــوآور و دانش بنیان همکاری کــرده و از آن ها حمایــت می کند. همچنین 
این شرکت طی سال های گذشــته در بســیاری از رویدادهایی که صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری برگزار کرده، حضوری فعال داشته 
 و با بســیاری از شــرکت های دانش بنیان نیز ارتباط موثــری را برقرار ک

رده است.
شــاوردی تصریح کرد: در نتیجه این همکاری ها عالوه بر توســعه و رشــد 
شــرکت های دانش بنیان، فوالد مبارکــه توانســته از فناوری هایی که این 
شــرکت ها به  وجود آورده انــد در خطوط تولیــد خود اســتفاده و در نهایت 
محصوالت پیشــرفته تری را تولیــد کند. در ســال »تولیــد، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« نیز برنامه های این شــرکت گسترده شــده که در نتیجه 
همکاری های طرفین بیشتر شده و شرکت های دانش بنیان نیز در حوزه های 

کاری خود قوی تــر شــده اند.وی تاکید کــرد: ســرمایه گذاری خطرپذیر 
یکی از کارهای مهمی اســت که فوالد مبارکه امســال بــه صورت جدی در 
دســتور کار خود قرار داده و در این زمینه نیز پیشگام اســت که در پی این 
سرمایه گذاری ها، شرکت های دانش بنیان می توانند فناوری های پیشرفته 

را توسعه دهند.
 البته عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر، عرصه ای نوپا در کشور است و فرهنگ 
مشارکت و جذب ســرمایه گذاری خطرپذیر هم از ســوی سرمایه گذاران و 
هم از سوی سرمایه پذیران تا حد زیادی مرســوم شده است ولی هنوز هم 
قابلیت زیادی برای گســترش دارد با این وجود شــرکت های خوبی هم از 
صندوق های پژوهش و فناوری هم از شرکت های بزرگی نظیر فوالد مبارکه 
جذب ســرمایه کرده اند.مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاســت جمهوری عنوان کــرد: با گســترش  ســرمایه گذاری خطرپذیر، 
بســیاری از شــرکت ها مانند مخابرات، همراه اول و... نیز وارد این عرصه 
شــده اند و این موضوع به لطف الهی در حال گســترش است.وی در مورد 
همکاری صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری با شرکت توسعه 
و پشــتیبانی فناوری و نوآوری فوالد مبارکه بیان کرد: بــا توجه به تعامالتی 
که با شرکت توسعه و پشــتیبانی فناوری و نوآوری فوالد مبارکه داریم پس 
از شناســایی و معرفی شــرکت هایی که می توانند نیازهای فناورانه صنعت 
فوالد به ویژه فوالد مبارکه را تامین کننــد حمایت های الزم صورت می گیرد 
 تا صنعت فوالد کشور بیشــتر از قبل از این فرصت و پتانسیل مهم در کشور

 استفاده کند.

جشنواره نخســتین واژه آب با هدف مدیریت مصرف آب برای بیش از 370 
دانش آموز ابتدایی در شهرستان گلپایگان برگزار شد.مدیر امور آبفای گلپایگان 
در این مراســم ضمن قدردانی از بانیان برگزاری جشــنواره نخستین واژه آب 
درسطح استان اصفهان گفت: فرهنگ سازی مصرف بهینه آب مستلزم برنامه 
ریزی مدون و مستمر در این زمینه است و این کار باید پیوسته و به مرور از سوی 
مسئوالن ذی صالح در دستور کار قرار گیرد تا رفتار صحیح مصرف آب در بین 
مردم نهادینه شود.ناصر دهقادنی به برنامه های متنوع فرهنگی آبفای گلپایگان 
در زمینه فرهنگ بهینه مصرف آب پرداخــت و بیان کرد: آبفای گلپایگان عالوه 
بر اجرای برنامه های فرهنگی برای دانش آموزان، ســعی کرده با کمک ائمه 
جمعه و جماعات فرهنگ درســت مصرف آب را از طریق این تربیون به دیگر 

اقشار جامعه نیز آموزش دهد.وی با بیان اینکه همه مردم باید قدر آب را بدانند 
اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور که گرم و خشک است و همچنین 
کاهش بارش های چند سال اخیر، باید با مصرف درست، از منابع محدود آبی 
به خوبی محافظت کنیم.دهقادنی با اشاره به اینکه آبفای گلپایگان همه ساله 
اقدام به برگزاری جشنواره نخستین واژه آب می کند، تصریح کرد: بررسی ها 
حاکی از آن است که  برگزاری همه ساله این جشنواره نقش بسزایی در نهادینه 
کردن مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی در گلپایگان داشته 
است، چرا که به وسیله هنرمندان در قالب نمایش های عروسکی، شعر، قصه 
و مسابقه راه های مصرف درست آب به دانش آموزان آموزش داده می شود و 

این فرآیند بسیار مورد استقبال آنها قرار می گیرد.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری عنوان کرد:

پیشگامی شرکت فوالد مبارکه در سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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