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 در حالی صنف نانوایان کشور طی ماه های اخیر با مشکالت متعدد مواجه هستند که به نظر می رسد نه تنها مشکالت پیشین 
این صنف از جمله نرخ ندادن از سوی دولت حل نشده بلکه مشکالت دیگری نیز دامنگیر این بخش است. به طوری که تامین 
خمیرمایه یکی از جدیدترین دغدغه های فعاالن این بخش بوده که به گفته اهالی این صنف، نه تنها قیمت این محصول باال رفته 
بلکه تامین آن نیز با دشواری همراه است چرا که چندان در بازار موجود نیست و از سوی دیگر شرکت های تامین کننده نیز همچون 
گذشته پاسخگوی نیاز این صنف نیستند.این در حالی است که هیچ سازمان و ارگانی به صورت مشخص مسئولیت این بخش 
را بر عهده نمی گیرد و به این ترتیب به نظر می رســد مشــکالت صنف نانوایان تبدیل به کالف ســردرگمی شده است که کسی 

مسئولیتی در برابر آن ندارد و هر روز اوضاع اهالی این بخش پیچیده تر از گذشته می شود.    
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معاون سازمان بیمه سالمت کشور در آیین بهره برداری از ساختمان بیمه سالمت 
شهرستان فریدن خبرداد:

۶ میلیون نفر در مناطق کم برخوردار کشور، زیر پوشش بیمه 
سالمت قرار گرفتند

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت کشور گفت: امسال ۶ میلیون نفر در 
مناطق کم برخوردار کشور از طریق طرح موسوم به »۲۰۲۰«)توانمندسازی و تحول ۲ هزار و ۲۰ محله 
کم برخوردار( زیر پوشش بیمه ســالمت همگانی قرار گرفتند.حسین رنجبران، در آیین بهره برداری 
از ساختمان بیمه سالمت شهرستان فریدن افزود: بیمه ســالمت کشور ۹۵ درصد هزینه سه دهک 
اول جامعه، ۸۰ درصد هزینه درمان های سرپایی و تمام هزینه درمان افراد زیرپوشش کمیته امداد را 
می پردازد.وی افزود: بر اســاس فراخوان ســازمان بیمــه ســالمت مبنــی بــر پوشــش بیمــه 
همگانــی سالمت، افــراد فاقــد پوشــش بیمــه درمــــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتر 
پیشخوان دولت یا مراجعه بــه سامانه شـهروندی به نشانی bimehsalamatiranian.ir برای بیمه 
کردن خــود و اعضــای خانــواده اقــدام کنند.رنجبران ادامه داد: امسال همچنین با حمایت دولت 
ســیزدهم و نمایندگان مجلس پنج هزار میلیارد تومان برای هزینه درمان بیماران خاص اختصاص 
یافت.معاون سازمان بیمه سالمت ایران افزود: دولت سیزدهم همچنین ۲ هزار میلیارد تومان در قالب 
پرداخت تسهیالت به بیماران صعب العالج)سخت درمان( اختصاص داده است.رنجبران ادامه داد: 
در حوزه اقدامات دارویاری نیز پرداخت ها به ۴۲ هزار موسســه دارویی طرف قرارداد با بیمه سالمت 
به طور کامل انجام شده است و در این زمینه هیچ ســند باقی مانده ای نداریم.معاون سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: بیمه سالمت ۹۰ درصد هزینه درمان بیماران خاص و صعب العالج را نیز پرداخت 
می کند.وی با بیان اینکه خدمات ناباروری تحت پوشــش بیمه سالمت قرار گرفته است، افزود: ۹۰ 
درصد هزینه ها تا ۴۹ سالگی پرداخت می شود که فرزندان متولد شده نیز تا پنج سالگی و مادران تا ۲ 
سال تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.معاون سازمان بیمه سالمت ایران با مروری بر خدمات و 
دستاوردهای نظام و انقالب در کشور افزود: نتیجه برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده باید برای مردم 
تبیین شود و نباید مجال داد تا رسانه های دشمن این دستاوردها را کمرنگ جلوه دهند.رییس اداره 
بیمه سالمت فریدن نیز در این آیین گفت: برای احداث ساختمان این اداره چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان هزینه شده است.حجت ا...فوالدی افزود: حدود ۹۰ درصد جمعیت استان اصفهان و افزون بر 
۴۰ هزار نفر در فریدن تحت پوشش بیمه سالمت هستند و ۴۲ میلیون نفر بیمه شده در سراسر کشور 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.تعداد ۸۵ محله کمتر برخوردار استان اصفهان در قالب طرح ۲۰۲۰ 
در اولویت محرومیت زدایی هستند که ۱۵ محله در شهر کاشان و ۷۰ محله در سایر شهرهای استان 
است.از دی سال گذشته تاکنون بیش از ۲۴ هزار نفر از افراد بدون پوشش بیمه ساکن در این مناطق 
تحت پوشش بیمه سالمت رایگان قرار گرفته اند.ساختمان بیمه سالمت شهرستان فریدن با هزینه 
چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان همزمان با دهه فجر با حضور حسین رنجبران، معاون سازمان بیمه 
سالمت ایران و شماری از مسئوالن استانی و محلی به بهره برداری رسید.فریدن با ۲ شهر، ۲۸ روستا 

و جمعیت افزون بر ۴۹ هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع است.
 

مصدومیت 4 نفر بر اثر سقوط آسانسور در کاشان
سقوط اتاقک آسانسور یک ساختمان در کاشان، چهار مصدوم بر جای گذاشت.سخنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: نیروهای آتش نشــانی در پی دریافت گزارشی از سقوط 
اتاقک آسانســور یک مرکز اداری به محل حادثه رفتند.روح ا... فدایی ادامه داد: آسانسور از طبقه اول به 
منفی یک ساختمان نوساز سقوط کرده و باعث مصدومیت ۴ نفر شده بود.آتش نشانان با خارج کردن افراد 
محبوس در اتاقک آسانسور، مصدومان را به تیم های عملیاتی اورژانس برای انتقال به بیمارستان تحویل 
دادند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از کارفرمایان، مهندسان و مالکان 
ساختمان ها خواست ضمن اخذ تاییدیه ایمنی آتش نشانی، اصول ایمنی در ساخت وساز ها را رعایت کنند.

شهردار گلپایگان:

زیباسازیشهربارویکردگردشگریانجاممیشود

شــهردار گلپایگان گفت: رویکرد اصلی ما در حوزه گردشگری است و 
تمام اقداماتی که در زمینه زیباســازی انجام می دهیم بیشتر، با نگاه 

گردشگری است.
پیمان شــکرزاده در آیین افتتــاح پروژه های دهه فجر شهرســتان 
گلپایگان، اظهار کرد: حدود ۲۰ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد 
تومان آماده بهره برداری است که بخشی از آن به صورت نمادین افتتاح 
خواهد شــد. همچنین چند پروژه نیز در حال اجراســت و کلنگ زنی 
ساختمان جدید شهرداری را هم در دست اقدام داریم. در بازدیدهای 
محله ای به همراه اعضای شــورای شــهر از محله های کمتر برخوردار 
عدالت در ارائه خدمات را ســرلوحه کار خود قرار دادیم در این راســتا 
پارک هایی در محله های مختلف از جمله پارک ملت در محله شــهید 

نوبخت را احداث کردیم.
وی ادامه داد: کلنگ احداث پارکینگ طبقاتی در سال ۹۹ در زمینی به 
مالکیت شهرداری به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع زده شد و از طریق 
مشــارکت مدنی با زیربنایی بالغ بر ۷ هزار متر مربع و اعتباری حدود 
۶۰ میلیارد تومان توســط بخش خصوصی ساخته شد و اکنون آماده 
بهره برداری است. از آنجایی که احداث پارکینگ از نیازهای گلپایگان 

اســت امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم پروژه پارکینگ طبقاتی 
کوچه مسجد حاجی که مساحتی بیشــتر از پارکینگ فعلی را دارد با 
کمک بخش خصوصی آغاز کنیم که این پروژه اکنون در کمیســیون 

ماده ۵ مطرح است.
شهردار گلپایگان گفت: در حوزه سرمایه گذاری مشکالت زیادی داریم 
و قطعا همکاری مسئوالن مربوطه در استان می تواند مشکالت ما را به 
حداقل برساند. هرچند که بخشی از مشکالت مربوط به نواقص قانون 
است که دولت و وزارت کشور رفع آنها را در دست اقدام دارد. باید این 
واقعیت را بپذیریم که شــهرداری ها به تنهایــی نمی توانند پروژه های 
بزرگ را به افتتاح برسانند، چرا که در هزینه های روزمره خود می مانند 
و اگر بتوانیم از پتانســیل های بخش خصوصی استفاده کنیم سرعت 
توسعه شهر را چند برابر خواهیم کرد. انتظار می رود همه ارکان نظام در 
خصوص سرمایه گذاری نگاه متفاوتی داشته باشند چراکه بدون حضور 

سرمایه گذار نمی توانیم توسعه پر شتابی را داشته باشیم.
شــکرزاده با بیان اینکه مســئوالن شهرســتان هم و غم اســتفاده 
از پتانســیل بخــش خصوصی را دارند، خاطرنشــان کــرد: دفترچه 
پتانسیل های ســرمایه گذاری گلپایگان را با ۶۰ پروژه آماده کردیم که 

با اجرای آن هم خدمات الزم به مردم ارائه شود و هم سرمایه گذاران 
انتفاع الزم را از پروژه ها به دست بیاورند.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در حوزه گردشــگری اســت و تمام 
اقداماتی کــه در زمینه زیباســازی انجــام می دهیم بیشــتر با نگاه 
گردشگری اســت ضمن اینکه ســند باالدستی اســتان اصفهان که 
تنظیم و تدوین شــده اســت، برای گلپایگان، صنعت اول گردشگری 
است و امیدواریم با همکاری ادارات مختلف شهرستان بتوانیم حوزه 
گردشــگری را فعال کنیم و انتظارات به حقی که شهروندان از توسعه 

شهر دارند جامه عمل بپوشانیم.
شــهردار گلپایگان یادآور شــد: اگر در ســال آینده موانع پیش رو در 
اســتان حل شــود بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری 
داریم که بخش خصوصــی اعالم آمادگی کرده تمــام آن را اجرا کند. 
در حال تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ هســتیم تا بتوانیم برای سال آینده 
یک نگاه امیــد آفرینانه برای شــهروندان ایجاد کنیــم. امتیاز بزرگ 
ما در شهرســتان رســانه ها هســتند، نقد می کنند، همراه هستند و 
 مواردی که از چشم ما مغفول می ماند را گوشــزد می کنند و این یک

 نعمت است.

رییس ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری شاهین شهر از برگزاری بیش از ۲۰ برنامه 

فرهنگی و ورزشی در یوم ا... دهه فجر، خبر داد.
سید رسول هاشــمیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به فرارســیدن یوم ا... دهه فجــر و پیروزی انقالب 
اسالمی اظهار کرد: ۲۲ بهمن یکی از شاخص ترین 
مناســبت های ملــی و انقالبی اســت و برگزاری 
یادمان هــا و تداعی خاطــرات شــیرین روزهای 
پرالتهاب انقالب برای نســل های جدید، رســالت 

میراث داران این انقالب است.
وی با بیان اینکه برای گرامیداشــت یــوم ا... دهه 
مبارک فجر بیــش از ۲۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی تدوین شده است، افزود: هدف از تدوین 
برنامه های دهه فجر عالوه بر ایجاد شادی و نشاط 
در بین مــردم، نیازمند رویکرد تبیینی در راســتای 

معرفی و بیان دستاوردهای انقالب است.
رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری شاهین شــهر با اشــاره به بیانات مقام 
معظم رهبــری در مورد لــزوم جهــاد تبیین برای 
نوجوانان و نسل های چهارم و پنجم انقالب، تصریح 
کرد: در برنامه های ۴۴ ســالگی پیــروزی انقالب 
اسالمی، ســه جشــن اختصاصی برای کودکان و 
نوجوانان در راســتای تبیین ارزش ها و آرمان های 
انقالب اسالمی تدوین شده است. همچنین بیش 

از ۱۲ برنامه فرهنگی و ۶ رویداد اجتماعی نیز برای 
عموم شهروندان شاهین شهری در نظر گرفته شده 
است.هاشــمیان با بیان اینکه هم زمــان با ایام ا... 
دهه فجر، بزرگ ترین رویداد ورزشی شاهین شهر 
نیز آغاز می شود، گفت: ایام ا... فجر ۱۴۰۱ با اجرای 
۵ رویداد ورزشی سپری می شود که شاخص ترین 
آن افتتاح دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جوان در 

۲۰ بهمن است.

هم زمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

برگزاری بیش از 20 برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شاهین شهر

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز خبر داد: 

افزایش ۵0 درصدی معتکفان در نطنز 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان نطنز گفت: در مراسم اعتکاف امسال در شهرستان نطنز ۹۲۰ نفر شــرکت کردند که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۰ 
درصدی داشت.سید جواد حیدری طبایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در مراسم اعتکاف در شهرستان نطنز ۹۲۰ نفر در ۱۷ مسجد معتکف شدند. از ویژگی های 
مراسم اعتکاف امسال، اختصاص ۵ مسجد برای آیین اعتکاف ویژه دانش آموزان بوده است که ۲۸۰ نفر دانش آموز در مراسم اعتکاف حضور داشتند.وی گفت: 
تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته و دوره قبلی برگزاری مراسم اعتکاف در نطنز رشد ۵۰ درصدی داشته است.رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان نطنز، 
تصریح کرد: از آنجایی که ضروری است مبانی اعتقادی در آحاد جامعه به خصوص نسل جوان و نوجوان ترویج یابد، حضور جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف 
امسال بسیار قابل تحسین بود.حیدری طبایی خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن دهه فجر امسال و ایام اعتکاف، روحانیون، مبلغان و فعاالن فرهنگی و تبلیغی 

به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام و به تبلیغ و سخنرانی در موضوعات مختلف فرهنگی و دینی می پردازند.

خبر روز

وز عکس ر

جشنواره تندیس های 
برفی در فریدون شهر

جشــنواره تندیس هــای برفــی در 
پیست اسکی شهرستان فریدون شهر 
برگزار شــد. مدیرعامل پیست اسکی 
فریدون شــهر هدف از برگــزاری این 
جشنواره را ایجاد فضایی شاد و بانشاط 
برای خانواده ها در دامان طبیعت برفی 
بیان و اظهار کرد: معرفی ظرفیت های 
گردشگری زمستانی شهرستان از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره بود.

حضور کاشان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری تهران

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان، از حضور و معرفی 
ظرفیت های صنعت گردشگری این شهرستان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
خبر داد. حجت ا... ناصحی پور در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
بزرگ ترین رویداد گردشگری در ابعاد بین المللی است که هرسال در بهمن ماه برگزار می شود و حضور در 
این نمایشگاه می تواند نقطه عطفی برای گردشگری ایران و کاشان باشد.وی گفت: حضور در این رویداد 
مهم گردشگری نیازمند تعامل دستگاه های اجرایی اســت و در غرفه کاشان قابلیت های گردشگری 
منطقه فرهنگی کاشان با همکاری شهرداری های کاشان، قمصر و نیاسر و با مشارکت بخش خصوصی 
نمایش داده خواهد شد.معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
کاشان، افزود: معرفی جاذبه های گردشگری منطقه فرهنگی کاشان، معرفی روستاهای مهم گردشگری، 
ارائه بســته های سرمایه گذاری و معرفی تاسیســات گردشــگری از جمله مهم ترین برنامه های این 
نمایشگاه خواهد بود.ناصحی پور تاکید کرد: برپایی نمایشگاه ها، یک رویداد فرهنگی است که با تجمیع 
ظرفیت های صنعت گردشگری و به منظور اســتفاده بهینه از منابع موجود برگزار می شود و یک راهکار 
موثر برای بازاریابی و تعامل عرضه کنندگان، متقاضیان و مصرف کنندگان است و جهت ارائه خالقیت ها و 
نوآوری های صنعت گردشگری ایفای نقش می کنند.وی تصریح کرد: همه گیری بیماری کرونا طی سه 
سال گذشته، گردشگری کشور را با رکود قابل توجهی روبه رو کرد و برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند 
در جذب و مدت ماندگاری گردشگر کمک شایانی کند.معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان کاشان گفت: منطقه فرهنگی کاشــان با بیش از ۱۷۰۰ اثر تاریخی شناسایی 
شده و سه اثر ثبت جهانی یکی از مقصدهای گردشگرپذیر است که بیش از دو میلیون گردشگر داخلی 
و خارجی را پذیرایی می کند.شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران، از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در 

محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
 

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان:

توسعه گردشگری از اولویت های گلپایگان است
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برنامه آمایش سرزمینی استان آماده است و اسناد 
باالدستی استان به این نکته اشاره می کند که یکی از اولویت های گلپایگان توسعه گردشگری است.

امیررضا نقش در آیین افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: اتفاقاتی در کشور 
یکی پس از دیگری در حال رقم خوردن است تا امید را به مردم بازگرداند. امروز نیاز داریم که این اعتماد 
و امید را هرچه بیشتر تقویت کنیم. یکی از مهم ترین اولویت های سیاسی دولت بر این استوار است که 
هرچه بیشتر بخش خصوصی را در پروژه های مختلف دخیل کنیم. اگر قرار است در کشور اتفاقی بیفتد 
با درگیر کردن بخش خصوصی خواهد بود.وی با بیان اینکه به توان بخش خصوصی اعتقاد داریم، 
ادامه داد: اگر دولت به عنوان تسهیل گر فقط حمایت کننده باشد و دست در دست هم دهیم قطعا بخش 
خصوصی می تواند اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زند، توان مالی بخش خصوصی در کشور باالست و 
اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید خدمات و عرصه اقتصاد کشور به صورت تمام وارد کنیم، قطعا 
شرایط اقتصادی کشور متحول خواهد شد.معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شهرداری 
گلپایگان کار ویژه ای انجام داده و دفترچه فرصت های سرمایه گذاری را تدوین کردند، از همه شهرداران 
می خواهیم تا فرصت های سرمایه گذاری خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارند و دستگاه ها باید 
دست به دست هم دهند و راه را تسهیل کنند. موانع و مشــکالت را انتقال می دهیم تا درباره آنچه که 
مربوط به استان است سریع تر تصمیم گیری شود و آمادگی داریم موانعی هم که در سطح ملی است 
پیگیری شود.نقش تصریح کرد: برنامه آمایش سرزمینی استان آماده است و اسناد باالدستی استان 
به این اشاره می کند که یکی از اولویت های گلپایگان توسعه گردشگری است. در زمینه مشکالت صنعت 

شهرستان گلپایگان ما پیگیر مسائل هستیم و فرماندار هم پیگیر است.

اخبار

افتتاح و کلنگ زنی چهار طرح 
عمرانی و اقتصادی در کاشان

همزمان با دهــه فجر چهار طــرح عمرانی، 
صنعتــی و گردشــگری بــا اعتبــار دو هزار 
میلیارد تومان در کاشان افتتاح و کلنگ زنی 
شد.طرح های کاشان شامل کلنگ زنی طرح 
نورد سرد شرکت زرین فجر گالوانیزه، افتتاح 
اقامتگاه سنتی عمارت محمودیه و اقامتگاه 
ســنتی ســهراب، همچنین خط تولید انواع 
مفتول و سیم آلومینیوم آلیاژی توری است.

شــرکت تولید کننــده انواع مفتول و ســیم 
آلومینیوم آلیاژی توری کاشــان سال ۱۳۷۰ 
کلنگ زنی و اکنون بخش توســعه ســیم و 
مفتول آن افتتاح شد.آلیاژ تولیدی این شرکت 
به لحاظ مقاومت از آلومینیوم خالص بیشتر 
اســت و گاهی جایگزین فوالد می شود و در 
طول ســال یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع 
توری و ۵۰۰ تن انواع سیم و مفتول آلومینیوم 
تولید می کند.طرح نورد ســرد شرکت زرین 
فجر گالوانیزه با سرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد 
ریال طرح جدید دیگری است که امکان تولید 
۲۰۰ هزار تن ورق گالوانیزه در سال را دارد، برای 
۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای هزار نفر به 
طور غیرمستقیم شغل ایجاد می کند و ظرف 
۱۵ ماه آینده به بهره برداری می رســد.عمارت 
محمودیه به مســاحت هزار و ۵۰۰ با زیربنای 
هزار و۶۵۰ مترمربع دارای دو حیاط و ۱۸ اتاق 
با ظرفیت ۴۰ نفر برای ۲۰ نفر به طور مستقیم 
شــغل ایجاد کرده اســت. به منظور مرمت و 
بازسازی این عمارت ۲۰ میلیارد تومان از منابع 
بخش خصوصی هزینه شده است.بازسازی 
خانه تاریخی سهراب سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تا 
سال ۱۳۹۹ ادامه داشت، این خانه در زمینی به 
مساحت ۲۶۰ مترمربع با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال 
از محل اعتبار بخش خصوصی، به بهره برداری 
رسید.امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار اصفهان در آیین افتتاح 
و کلنگ زنــی این طرح ها گفت: خوشــحال 
هستیم که در شهرستان کاشان در ایام ا... دهه 
فجر، ۱۹۴ طرح افتتاح می شود. این پروژه ها 
بر رشــد اقتصاد منطقه اثرگذار است و سطح 

اشتغال را به حداکثر می رساند.

اگر در سال آینده موانع پیش رو در استان حل شود 
۳۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری  بیش از 
داریم که بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده تمام 

آن را اجرا کند

با مسئولان

استان
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قوت اصلی مردم در گرو  کش و قوس پاسکاری ها؛

نان می سوزد!
   در حالی صنف نانوایان کشــور طی ماه های اخیر با مشــکالت 
متعدد مواجه هستند که به نظر می رسد نه تنها مشکالت پیشین 
این صنف از جمله نرخ ندادن از سوی دولت حل نشده بلکه مشکالت دیگری نیز 
دامنگیر این بخش است. به طوری که تامین خمیرمایه یکی از جدیدترین دغدغه 
های فعاالن این بخش اســت که به گفته اهالی این صنف نــه تنها قیمت این 
محصول باال رفته بلکه تامین آن نیز با دشواری همراه است چرا که چندان در بازار 
موجود نیســت و از ســوی دیگر شــرکت های تامین کننده نیز همچون گذشته 
پاسخگوی نیاز این صنف نیستند.این در حالی است که هیچ سازمان و ارگانی به 
صورت مشخص مسئولیت این بخش را بر عهده نمی گیرد و به این ترتیب به نظر 
می رسد مشکالت صنف نانوایان تبدیل به کالف سردرگمی شده است که کسی 
مسئولیتی در برابر آن ندارد و هر روز اوضاع اهالی این بخش پیچیده تر از گذشته 

می شود.

دولت باعث و بانی تخلفات نانوایان است!
محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نان ســنگک تهران در خصوص وضعیت فعلی 
صنف به خبرنگار بازار گفت: وضعیت این صنف معموال در تابستان و زمستان با 
هم متفاوت است به طوری که زمســتان ها مردم حدودا ۱۰درصد بیشتر خریدار 
نان هستند و از سوی دیگر ۲۰ تا ۲۵ درصد این صفوف جلوی نانوایی ها به دلیل 
آزادسازی یارانه آرد نان های صنعتی اســت، بنابراین هجمه ای هم از این طرف 
روی نانوایی های سنتی آمده است.وی افزود: از سوی دیگر عامل موثر دیگر در 
رابطه با غالت اســت؛ یعنی قیمت غالت باال رفته و چون قیمت نان تغییر نکرده 
مردم بیشتر به این سمت رو آورده اند و در مجموع این سه عامل، شلوغی های 

اخیر نانوایی ها را رقم زده است.

تنها 20درصد هزینه پخت نان مربوط به آرد است
این مقام مســئول همچنین در خصوص درخواست های فعاالن بخش در مورد 
افزایش نرخ نان گفت: ما از آخرین ماه سال گذشته آنالیز قیمت ها را ارائه داده 
ایم اما تا به امروز به ما نرخ جدید نداده انــد و فقط ۱۵درصد در نوع یک و در نوع 
۲ هم ۱۰درصد قرار شد به نانوایان بپردازند که این مبالغ فقط هزینه های کمی از 

مخارج نانوایی را تامین می کند.
سلیمانی افزود: مسئله اینجاست که از ابتدای سال کلیه هزینه ها از جمله حقوق 
کارگران، برق، آب و ... به شدت باال رفته و از سوی دیگر در نرخ نان هم ۸۰ تا ۸۵ 
درصد هزینه ها جانبی اســت و تنها ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه ها مربوط به آرد است.

وی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر نانوا باید چکار کند تا از پس هزینه ها 
بربیاید و واحد نانوایی به تعطیلی کشیده نشود نیز اظهار داشت: پیش از این طی 
جلسه ای که با مسئوالن مربوطه داشتیم قرار شد به ما، مابه التفاوت ۷۰درصدی 

هزینه بدهند نه اینکه نان را گران کنند. چون ما نیز معتقدیم که نان گران نشــود 
اما هزینه های ما باید پوشش داده شود که نمی شــود و هزینه ها هم دائما باال 

می رود.

قیمت کنجد ظرف 3ماه دو برابر شده است
ســلیمانی افزود: البته مشــکالت این صنف به همین موارد محدود نیســت و 
مشــکالت دیگری نیز داریم از جمله اینکه در مورد محصولــی مانند کنجد که در 
نانوایی ها مصرف دارد حدودا ۳ماه قبل که دالر ارزان تر از ارقام فعلی بود کیلویی 
۴۵ تا۵۰ تومان خریداری می کردیم؛ اما االن به ۹۰ تا ۱۰۰هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر جریمه هایی که با تصمیم سه قوه مصوب شد ۱۰برابر 
بشود متاسفانه مشکالت را حادتر کرده اســت. زمانی من نانوا بایدجریمه شوم 
که نرخ داده باشند نه اینکه وقتی نرخ ۱۴۰۰ است، مبتنی بر آن در سال ۱۴۰۱ ما را 
جریمه کنند!سلیمانی گفت: مسئله اینجاست که نانوا برای تامین هزینه های خود 
مجبور است یا کنجد بیشتر بزند یا کم فروشی و یا گران فروشی کند که برای این 

موضوع جریمه می شود و متاسفانه جریمه های ۲۰۰میلیون تومانی هم داریم!

جنوب شهر کم فروشی، شمال و مرکز شهر گران فروشی
رییس اتحادیه نان سنگک تهران همچنین در پاسخ به این سوال که در این صنف 
بیشترین جریمه های مربوط به کدام موارد اســت، گفت: در جنوب شهر تهران 
غالبا کم فروشی بیشتر است و در شمال و مرکز تهران غالبا گران فروشی بیشترین 
میزان این به اصطالح تخلفات را شامل می شود.وی همچنین خاطر نشان کرد: 
در قدیم بازرسان ما چند نان را وزن می کردند و میانگین وزن را در می آوردند و بر 
اساس میانگین وزن تعیین می کردند که آیا کم فروشی صورت گرفته یا خیر. اما 
االن بازرسان یک نان در مغازه دیگری وزن می کند و اعالم کم فروشی می کند.

سلیمانی با بیان اینکه این روش بازرسان درســت نیست، گفت: در حال حاضر 
۹۰درصد ترازوهای صنف نان سنگک دیجیتال است چرا نباید در خود نانوایی و به 
شیوه قدیم وزن شود و میانگین گرفته شود؟ این خود یک عامل اصلی افزایش 

جریمه های کم فروشی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی مشتری خود خواهان نان کنجدی است و دولت 
هم یارانه کنجد به من نانوا نداده اســت پس جریمه های گران فروشی هم معنا 
ندارد. ما بارها در جلسات گفته ایم به ما راهکار بدهید چکار کنیم یک نانوایی که 

می خواهد سالم کار کند هزینه هایش را جبران کند.

آرد باید تک نرخی شود
ســلیمانی با تاکید بر این ادعا که دولت باعث و بانی زیاد شــدن تخلف نانوایان 
است، افزود: ما از روز اول گفتیم آرد را تک نرخی کنید چرا که االن تفاوت یک کیسه 

آرد در سامانه و آزاد ۵۰ هزار تومان است. از سوی دیگر االن در سنگکی ها سه نرخ 
یارانه داریم یکی نوع یک و این گندم ۶۶۵ تومانی است. نوع دو گندم ۹۰۰ تومانی 

است و نوع سه که یارانه ای به آن تعلق نمی گیرد ۱۲۵۰۰ تومان است.
وی در خصوص مشکل تامین خمیر مایه نیز اظهار داشت: در این رابطه دو مشکل 
داریم یکی اینکه قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی در بازار آزاد از سه ماه قبل به ۹۰۰ هزار 
تومان رسیده است و از سوی دیگر شــرکت تعاونی با وجود  تالش های مستمر 
توانسته در ماه ۴ کیسه خمیر مایه به نانوا بدهد، که کفاف نانوا را نمی دهد. بنابراین 
باید از بازار آزاد خریداری کند.سلیمانی گفت: این افزایش قیمت خمیر مایه نیز 

به دلیل افزایش قیمت دالر بوده است.

حال نان خراب است چون متولی ندارد
بر اســاس این گزارش، مشــکالت نان تنها منحصر به نان های سنتی نیست و 
فعاالن نان های صنعتی نیز با چالش های بســیاری دست و پنجه نرم می کنند 
به طوری که »محمد جواد کرمی« رییــس هیئت مدیره تعاونی نان های حجیم 
و نیمه حجیم تهران در خصوص اصلی ترین مسائل پیرامون این صنف در گفت 
وگو با بازار می گوید: ما نیز مانند نان های ســنتی مشکالت زیادی داریم. به نظر 
بنده اصلی  ترین مشکل نان کشور نداشتن یک متولی مشخص در امور آرد و نان 
است. یعنی امروز استانداری، وزارت کشور، وزارت صمت، فرمانداری ها و بسیاری 
از موسســات و ارگان های دیگر همه خود را متولی می  دانند؛ اما جالب است که 

هیچ کدام تصمیم گیر و پاسخگو نیستند.
کرمی افزود: امروز مشــکالت صنف نانوایان به قدری زیاد شده است که ادامه 
این روند دیگر مقدور نیســت و دولت بایــد حتما چاره ای بیندیشــد و اقدامی 
درست انجام دهد. به عنوان مثال االن در حوزه نان به طور کلی بحث قیمت نان 

مطرح است و چندین سال است به واحدهای نانوایی قیمت داده نشده که اینها 
مشکالت خاصی برای این صنف ایجاد کرده است. بنابراین دولت باید یک متولی 
مشخص را تعیین کند و باالی سر نان بگذارد و آنها تصمیم  گیرندگان نهایی بشوند 

و بتوانند چاره ای بیندیشند.

بدون ریل گذاری درســت هیچ برنامه و هدفی بــرای بخش نان نمی توان 
داشت

رییس هیئت مدیره تعاونی نان های حجیم و نیمــه حجیم تهران در خصوص 
چشم انداز صنعت نان در سال ۱۴۰۲ گفت: بنده اعتقاد دارم تا زمانی که زیرساخت 
ها را درست نکنیم و متولی مشخصی برای نان تعیین نکنیم و موارد این چنینی 
را مهیا نسازیم برای آینده هیچ برنامه  ریزی نمی توانیم داشته باشیم. در حالی 
که برای به سامان شدن هر صنف و صنعتی باید برنامه های ۵-۶ ساله داشت. 

وی با اشاره به برنامه ۵ساله پنجم و ششم گفت: اگر به این برنامه ها رجوع کنید 
می بینید که برای نان یک راهکار گذاشــته بودند و برنامه داشتند؛ اما هیچ کدام 
عملیاتی نشد. چون مشخص نشده بود چه شخص، ارگان یا سازمانی باید این 
برنامه را اجرایی کند! و فقط برنامه داده بودند؛ اما دستگاه های متولی مشخص 

نشده بود. 
کرمی خاطر نشان کرد: در حقیقت تا ریل گذاری درست نشود هیچ برنامه و هدفی 
را نمی توان درســت انجام داد. به نظر بنده نان باید شکل و شمایل خاص خود 
را بگیرد و مثل سال ۸۹ که دولت یک تصمیم درســت در رابطه با نان گرفت باید 
چنین تصمیم گرفته شود. )در سال ۱۳۸۹ دولت قیمت آرد و نان را اصالح کرد و 
در اختیار نانوا گذاشت و یک فضای رقابتی ایجاد کرد و در این فضای رقابتی بود 

که نانوایان رشد کردند(.

بر اســاس آخرین آمار اعالم شــده از سوی دفتر 
مطالعات پایه منابــع آب، از ابتدای ســال آبی تا 
شانزدهم بهمن ماه، حجم آب پشت سد زاینده رود 
به ۱۴۸ میلیون متر مکعب رســیده کــه برابر با ۱۲ 
درصد از حجم سد بوده و نســبت به سال گذشته 

سه درصد افزایش را ثبت کرده است.
بر اســاس آخرین آمار اعالم شــده از سوی دفتر 
مطالعات پایه منابــع آب، از ابتدای ســال آبی تا 

پانزدهــم بهمن ماه، ارتفــاع کل ریزش های جوی 
کشــور معــادل ۱۰۹.۱ میلی متر بوده اســت. این 
مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمــدت )۱۱۹.۶ میلی متــر( ۹ درصد کاهش و 
نسبت به دوره مشابه ســال آبی گذشته )۱۲۴.۸ 

میلی متر( ۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
براســاس این گزارش، موجودی مخزن ۳۸ سد 
در کشور کاهش داشــته، که از این میان می توان 
به کاهش ۴۱ درصدی حجم »ســد ۱۵ خرداد« در 
حوضه قم رود، کاهش ۵۷ درصدی حجم سدهای 
چاه نیمه در استان سیستان وبلوچستان و کاهش 
۲۵ درصدی حجم مجموع سدهای پنج گانه تهران 

اشاره کرد. حجم آب »سد استقالل«، ۳۷ درصد و 
»شمیل« و »نیان« در استان هرمزگان ۵۴ درصد 
افت داشته اســت. همچنین در استان خوزستان 
حجم »ســد دز« ۹ درصد و »زنجیــره کارون« ۹ 

درصد افزایش یافته است.
حجم آب پشــت ســد زاینده رود به ۱۴۸ میلیون 
متر مکعب رســیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد 
بوده و نسبت به سال گذشــته سه درصد افزایش 
را ثبت کرده اســت. حجم ســد زاینــده رود هفته 
گذشــته ۱۴۷ میلیون متر مکعب بــود که در هفته 
منتهی به شــانزدهم بهمن ماه به ۱۴۸ میلیون متر 

مکعب رسید.

وزارت نیرو:

حجم سد زاینده رود افزایش یافت 

خبر روز

همزمان با دهه فجر؛

23 طرح ارتباطی در اصفهان به بهره برداری رسید
۲۳ طرح ارتباطی و مخابراتی با  ۸۳۰ میلیارد ریال هزینه، روز دوشنبه و همزمان با دهه فجر، در استان 
اصفهان به بهره برداری رسید.به نقل از مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان افزود: برای 
بهره برداری از این طرح ها شامل احداث ۱۲ ســایت جدید و ارتقای ۲۱ سایت تلفن همراه ۸۳۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شده است.جعفر مطلب زاده با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای بهبود پوشش ارتباطی روستاییان استان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 
۴۳ روستا توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از محل بودجه خدمات عمومی اجباری روستایی)یو. 
اس. او( آماده بهره برداری شده است.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان افزود: روند اتصال 
روستاهای استان از محل بودجه»USO«)توســعه خدمات عمومی اجباری روستایی( ادامه دارد و با 
برنامه ریزی الزم برای تحقق این امر در استان در حال تالش هستیم.وی با بیان ایکه با احداث و ارتقای  
این سایت ها، اکنون پوشش ارتباطات روستایی استان به بیش از ۹۲ درصد رسیده است، خاطرنشان 
کرد: تعداد مشترکان همراه اول در استان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشترکان ایرانسل 

۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ خط است.
  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

آب در زاینده رود جاری می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: خروجی سد زاینده رود برای کشت پاییزه 
دوم، افزایش می یابد.مهران زینلیان با اشاره به بارش های خوب روز ها و هفته های گذشته در استان، 
اظهار کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی ورود سامانه های بارشی جدید به استان در روز های 
آینده، با پیگیری مدیریت استان اصفهان و جلساتی که با وزرای کشور و نیرو برگزار شده است، آب سد 
زاینده رود به منظور کشت دوم پاییزه رهاسازی خواهد شد.وی در خصوص زمان و میزان تخصیص 
آب، افزود: در جلسات روز های آینده در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.سد زاینده رود اکنون ۱۵۰ 

میلیون مترمکعب آب دارد که حدود ۱۰ درصد حجم مخزن زاینده رود است.
 

ژاپن، خریدار محصوالت لبنی ایران می شود
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در نامه ای به رؤسای انجمن ها و اتحادیه های صنایع 
لبنی از موافقت ژاپن با درج نام ایران در فهرست صادرکنندگان محصوالت لبنی به این کشور خبر داد.به 
گزارش ایسنا، در متن نامه محرم سلطانی آمده است: احتراما، به پیوست تصویرنامه شماره تاریخ ۱۶ 
بهمن ۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی متضم به ضمائم در خصوص درج نام 
کشور ایران در لیست کشورهای مجاز به واردات محصوالت لبنی به کشور ژاپن توسط مراجع ذی صالح 
آن کشور ارسال می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع متقضی است ضمن اطالع رسانی به فعاالن 
آن حوزه، برنامه ریزی و اقدام  الزم برای صادرات محصوالت تولیدی – لبنی به کشور مذکور معمول شود.

 

تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن واردکنندگان برنج واگذار شد
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از واگذاری تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن وارد 
کنندگان برنج ایران خبر داد.محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی  در این باره 
اعالم کرد: با توجه به سیاست های کلی دولت در جهت کاهش تصدی گری و با هدف ساماندهی امور 
اجرایی بازار برنج خارجی از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم نامه ای از سوی 
معاونت توسعه بازرگانی با انجمن وارد کنندگان برنج ایران و بخش خصوصی فعال در این حوزه به 
امضا رسید.بر اساس اعالم وزارت جهادکشاورزی، شیراوند تاکید کرد: حمایت از تولید داخل و مصرف 

کنندگان در سیاست های ابالغی لحاظ می شود.

کافه اقتصاد

 رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تغییر کاربری اراضی بالی جان کشاورزی کشور شده است به نوعی که این زمین ها با دیوارکشی به قیمت چند 
میلیاردتومان به فروش می رســد که ارزش افزوده کاذب اســت.مهرداد مرادمند  اظهار کرد: اگرچه افزایش بارش ها باعث می شود از تنگناهای خشکسالی 

خارج شویم؛ اما بهینه مصرف کردن آب را در برنامه خود قرار داده ایم و باید راندمان مصرف آب نیز بهبود یاید.
 وی تاکید کرد: منابع آبی کشاورزی استان یک سوم ســال های قبل شده و از حدود هفت میلیارد متر مکعب در ســال های اخیر به زیر دو و نیم میلیارد متر
  مکعب رسیده است با این حال سعی کرده ایم اشــتغال بخش کشاورزی و میزان تولید آن را ســرپا نگه داریم اما این حوزه توان بیشتری ندارد و الزم است
  که منابع آبی ازدســت رفته آن تامین شود.رییس سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی بالی جان بخش کشاورزی
  کشور شده اســت، گفت: زمین های کشــاورزی با دیوارکشــی و ایجاد یک ســازه با قیمت چند میلیارد تومان به فروش می رســد که ارزش افزوده کاذب
  و مقطعی اســت؛ حتی ممکن اســت خریداران با صدور احکام قضایی متضرر شــوند همانگونه که در شــرق اصفهان تاکنون دو هزار مورد شکایت به ثبت

 رسیده است.

تغییر کاربری اراضی، بالی جان کشاورزی اصفهان

بازار »کهنه« دزفول
بازار »کهنه« دزفول یا بــازار »قدیم« در 
مرکز این شــهر و در کنار محله قلعه قرار 
دارد. در این بازار چهار راســته موازی که 
هر یک از آنها شــامل یک صنف خاصی 
اســت در حــال فعالیت هســتند. این 
صنوف شــامل: بزازان، آهنگران، خرده 
فروشان و بازار خراطان است. این بازار که 
از دیدنی ترین بازارهای خوزستان است، 
به شکل میدانی بزرگ در مرکز شهر و در 
مجاورت محله قلعه قرار دارد و از راسته ها 
و داالن های متعددی تشکیل شده است.

وز عکس ر

مهلت سه ماهه برای بهبود 
کیفیت اینترنت به وزیر 
ارتباطات رو به پایان است

مجتبی رضاخــواه، نماینده مجلــس اخیرا با 
اشاره به مهلت سه ماهه خود به وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در زمینه توســعه شــبکه 
ملی اطالعات در پی طرح سوالی در مجلس، 
تصریح کرده است: »حدود ۲ ماه و نیم پیش 
بنده ســوالی را از وزیر ارتباطات در زمینه نحوه 
پیشرفت شبکه ملی اطالعات و کیفیت اینترنت 
مطرح کردم که وزیر ارتباطات پیرو این سوال 
توضیحاتی را ارائه کرد و بنده با این توضیحات به 
صورت مشروط نهایتا موافقت کردم که سوال در 
آن جلسه صحن به رای گذاشته نشود و مفهوم 
آن این اســت، وزیــر کارت زردی از مجلس 

دریافت نکرد.«
به گزارش ایســنا؛ وی با بیان اینکه مهلت سه 
ماهه ای که بــه وزیر ارتباطات داده شــد، ۲۴ 
بهمن به اتمام می رســد، ادامــه داد: »انتظار 
داریم که طی مدت زمان ســپری شده کیفیت 
اینترنــت افزایش و شــبکه ملــی اطالعات 
توســعه پیدا کند.«نماینده مــردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی، بیان کرد: »اگر تغییرات در این 
بخش ها پیرو مهلت داده شده رخ ندهد قطعا 
مجلس مجــددا به این موضــوع ورود کرده و 
پیگیری ها را ادامه خواهد داد؛ بنابراین اگر وزیر 
ارتباطات به تعهدات خــود در این بخش عمل 
نکند قطعا در صحن مجلس کارت زرد خواهد 
گرفت.«وی که با خانــه ملت گفت وگو کرده، با 
بیان اینکه طی ۲ الی ۳ ماه گذشته اتفاقاتی در 
جریان امور رخ داده که به آن معترض هستیم، 
تشریح کرد: »به عنوان مثال اینترنت برخی از 
مردم در نواحی که کنکور برگزار می شــد، قطع 
شــد بنابراین ما نســبت به موضوع اینترنت 
بسیار حساس هســتیم و وزیر ارتباطات نباید 
اجازه دهد که هر ارگانی در این موضوع دخالت 
کند. اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت 
مجلــس را در زمینه امــور روی زمین مانده به 
ویژه افزایش کیفیت اینترنت جلب نکند، این 
موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده 
و وزیر ارتباطات در این زمینه تذکر می گیرد.«

عکس: ایسنا
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وضعیت سفر از ایران به ترکیه و قیمت هایی که رکورد زد؛

زلزله هم مانع گران فروشی نشد!

بنا بر اظهارات برخی از آژانس داران ایرانی، زلزله ترکیه 
فعال تغییر محسوسی در میزان تقاضا برای سفر به این 
کشور ایجاد نکرده و حتی روز دوشنبه و همزمان با زلزله شدید ترکیه، 
نرخ بلیت یک طرفه پرواز از تهران به استانبول به مرز ۱۸ میلیون تومان 

رسید!
بســیاری از پروازهای ترکیه در روزهای یکشــنبه و دوشــنبه، ۱۵ و 
۱۶ بهمن ماه به دلیل شــرایط نامساعد جوی لغو شــدند. در مجموع 
۲۳۸ پرواز از فرودگاه اســتانبول به مدت دو روز لغو شد.  با این حال 
پروازهای شرکت های هواپیمایی ایران همچنان به ترکیه برقرار است 
و زلزله ۷.۸ ریشتری نه تنها روی برنامه پروازی آن ها تاثیری نگذاشته 
 که حتــی قیمت های بلیــت آن ها بــا افزایش قابــل توجهی مواجه

 شده است.
بررسی های ایسنا از آژانس های مســافرتی بیانگر آن است که میزان 
تماس ها و درخواست برای سفر به ترکیه از صبح دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، 
همزمان با وقوع زلزله ۷.۸ ریشــتری در جنوب شرق ترکیه با کاهش 
مواجه شد، اما زلزله ۷.۸ ریشــتری که تا کنون خسارت جانی زیادی 
داشته و در کشورهای عراق، لبنان، سوریه و حتی مصر احساس شده 

و به دنبال آن ایتالیا هم هشدار وقوع سونامی داده است، فعال خللی 
در برنامه سفرها، تورهای گردشــگری و پروازها از ایران به ترکیه وارد 

نکرده است.
مهرســا ســبزه ها، از یکــی از آژانس هــای گردشــگری در تهــران 
به ایســنا می گوید: زلزلــه در مناطقــی رخ داده و خســارت بار بوده 
که عمومــا مقصد ســفر ایرانی ها نیســت، اگرچه میــزان تماس ها 
از صبــح دوشــنبه ۱۷ بهمن مــاه در بســیاری از دفاتــر خدمــات 
مســافرتی و هواپیمایی با کاهش مواجه شــد، اما برنامه ســفرها، 
 پروازهــا و تورها به مقصــد ترکیه همچنــان برقرار بــوده و فعال لغو

 نشده است.
وی همچنین با اشــاره به افزایش قابل توجه قیمت بلیت پروازهای 
شــرکت های هواپیمایی ایران طی دو روزی کــه ایرالین های ترکیه 
پروازهایشــان را به دلیل شرایط نامســاعد جوی لغو کرده اند،   اظهار 
می کنــد:  نرخ بلیــت یک طرفــه از تهران بــه اســتانبول در دو نوبت 
عصر و شــب دوشــنبه ۱۷ بهمن مــاه از ۱۵ میلیون تــا ۱۷ میلیون و 
۷۰۰ هــزار تومــان شــده اســت، درحالی کــه از روز سه شــنبه ۱۸ 
بهمن ماه با ازســرگیری پروازهــای شــرکت های هواپیمایی ترکیه، 

 قیمت هــا تا یک ســوم افــت می کنــد و به هفــت تا پنــج میلیون
 تومان می رسد.  

ترکیه بامداد دوشنبه بر اثر زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر لرزید. 
این زلزله در سوریه،  عراق، لبنان و حتی مصر احساس شده و تاکنون در 
دو کشور سوریه و ترکیه صدها کشته و هزاران مصدوم برجای گذاشته 
است. این زمین لرزه در ســاعت ۴ و ۱۷ دقیقه بامداد در مرز ترکیه و 
سوریه رخ داده و کانون آن اســتان »قهرمان مرعش« در ترکیه بوده 

است و شهرهای عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیده اند.
تا کنون ســه اثر تاریخی بر اثر این زمین لرزه تخریب شده اند. روزنامه 
دیلی صباح گــزارش داده کــه بر اثر وقــوع این زلزلــه بخش هایی 
از جنــوب، شــرق و جنوب شــرقی قلعــه تاریخی »غازیــان تپه«، 
نابود شــد و ویرانه هــای آن در جاده فــرو ریخته اســت. همچنین 
گنبد و دیوار شــرقی »مســجد شــیروانی« که در نزدیکی این قلعه 
واقع شــده و در قــرن هفدهم میالدی ســاخته شــده بــود، ویران 
شده اســت. رســانه های ســوری از خســارات زلزله به قلعه حلب 
 ســوریه که در فهرســت میراث جهانی یونســکو ثبت شــده است، 

خبر داده اند.

آسیب به میراث فرهنگی سوریه؛

بالیی که زلزله بر سر ارگ باستانی حلب آورد
مقامات باستانی سوریه اعالم کردند که چندین مکان باستانی سوریه از جمله ارگ مشهور در شهر 
شمالی حلب در زلزله مرگبار روز دوشنبه آســیب دیده اند.اداره کل آثار باستانی و موزه های سوریه 
در بیانیه ای اعالم کرد: »بخش هایی از آسیاب عثمانی در داخل ارگ حلب فروریخته، در حالی که 
بخش هایی از دیوارهای دفاعی شمال شرقی این ارگ تاریخی نیز ترک خورده و سقوط کرده است«.

همچنین بخش هایی از گنبد مناره مسجد ایوبیان در داخل ارگ حلب نیز سقوط کرد و ورودی این 
بنای تاریخی از جمله ورودی برج ممالیک نیز در جریان زلزله آسیب دیده است.این ارگ بخشی از 
شهر باستانی حلب محسوب می شود که از سال ۱۹۸۶ در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این 
اثر تاریخی خسارات قابل توجهی در جنگ حلب متحمل شده بود و در اوایل سال ۲۰۱۷ با بازسازی 
و مرمت بخش های آسیب دیده، به روی عموم بازگشایی شد.رسانه های دولتی و امدادگران اعالم 
کرده اند که بیش از ۸۵۰ نفر در سراسر ســوریه بر اثر ریزش ســاختمان ها پس از زمین لرزه ۷.۸ 
ریشتری در ترکیه کشته شــده اند.خبرگزاری رسمی ســانا به نقل از یک مقام رسمی اعالم کرد که 
دست کم ۱۵۶ نفر تنها در استان حلب جان خود را از دست دادند و ۵۰۷ نفر بر اثر ریزش ۴۶ ساختمان 
مجروح شدند. شــهر حلب به خاطر ارگ باستانی، مرکز تاریخی ثبت شــده در یونسکو و بازارهای 
سرپوشیده با قدمت چند صد ساله اش مشــهور است. حلب همچنین مرکز تجاری سوریه قبل از 
جنگ بود و یکی از طوالنی ترین شهرهای جهان به شــمار می رفت که دائما مسکونی شده و دارای 
بازارها، مساجد، کاروانسراها و حمام های عمومی بود، اما محاصره وحشیانه ای که توسط شورشیان 
بر آن تحمیل شد، صدمات جدی به این شهر وارد کرد. حتی قبل از زلزله، ساختمان ها در حلب اغلب 
به دلیل زیرساخت های ضعیف پس از بیش از یک دهه جنگ و نظارت اندک برای اطمینان از ایمنی 
پروژه های ساخت و ساز جدید، فرو می ریختند. سازمان آثار باستانی سوریه همچنین اعالم کرده در 
استان حما، بررسی های باستان شناسی نشان داده که برخی ساختمان های داخل قلعه باستانی 
المرقاب در شهر بانیاس آسیب دیده اند، در حالی که بخش هایی از استحکامات و یک برج سقوط 
کرده است.همچنین در استان طرطوس، بخشی از یک صخره سنگی در مجاورت قلعه قادموس 
سقوط کرده و ســاختمان های مسکونی در این مکان فرو ریخته اســت. طبق گزارش ها، تیم های 
متخصص در حال ارزیابی زمین لرزه بر شهر باستانی پالمیرا هستند تا متوجه شوند زلزله بر این شهر 

تاریخی نیز تاثیر گذاشته است یا خیر.
 

زلزله، باند فرودگاهی در ترکیه را شکافت
باند فرودگاه »هاتای« در ترکیه بر اثر زلزله آســیب دید و به شــدت ترک خورد.زلزله ای به بزرگی 
۷.۸ ریشتر صبح روز دوشنبه استان »هاتای«   واقع در جنوب شرقی ترکیه را لرزاند و باند فرودگاه 
هاتای نیز شکافته شد.پس از این که زمین لرزه به این فرودگاه به شدت آسیب وارد کرد،   پروازهای 
آن بالفاصله لغو شد.زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری »پازارجیک« و در ساعت ۴:۱۷ صبح به وقت 
محلی رخ داد و در بسیاری از شهرهای ترکیه احساس شد.پروازهای غیرنظامی به مقصد فرودگاه 
مرعش و غازیان تپه پس از زلزله به حالت تعلیق درآمد تا هواپیماهای حامل گروه های جست وجو 
و نجات و تجهیزات امدادرسانی به این منطقه برســند.فقط هواپیماهای حامل کمک و گروه های 
امداد و نجات می توانند در این دو فرودگاه پرواز کنند یــا فرود بیایند. همچنین فرودگاه هاتای که 
باند آن به دلیل وقوع زمین لرزه به شدت آسیب دیده بود به روی تمام پروازها بسته شد.تالش های 
امدادرسانی در هاتای ادامه دارد. در شهر اسکندرون بخشی از بیمارستان دولتی، کلیسای کاتولیک،   
یک مدرسه ابتدایی و بسیاری از بناها نابود شــدند.روزنامه دیلی صباح همچنین از تخریب قلعه 
تاریخی »غازیان تپه« )Gaziantep( در ترکیه خبر داده است که بر اثر وقوع این زلزله بخش هایی 
از جنوب، شرق و جنوب شرقی قلعه تاریخی »غازیان تپه«، نابود شد و ویرانه های آن در جاده فرو 
ریخته است. همچنین گنبد و دیوار شرقی »مسجد شیروانی« که در نزدیکی این قلعه واقع شده و 

در قرن هفدهم میالدی ساخته شده بود، ویران شده است.

اخبار

 زلزله در مناطقی رخ داده و خسارت بار بوده که عموما مقصد 
گرچه میزان تماس ها از صبح  سفر ایرانی ها نیست، ا
دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی 
و هواپیمایی با کاهش مواجه شد، اما برنامه سفرها، پروازها 
 و تورها به مقصد ترکیه همچنان برقرار بوده و فعال لغو

 نشده است

مفاد آراء
11/116 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 هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقــه غــرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتــي کــه 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضي داشــته باشــند 
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. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 3496 - 1401/03/30 هيات سوم  ششدانگ به مساحت 98/12 
متر مربع با حدودات ذيل: شــمااًل: بطول 7/40 متر درب و ديواريست به کوچه ، شرقًا: 
بطول 15/30 متر  دد پالک 68 اصلی باقيمانده ، جنوبًا: بطول 7 متر دد پالک 68 اصلی 
باقيمانده، غربًا: بطول 12/50 متر دد پالک 68 اصلی باقيمانده صحيح است که در رای 
شماره 30230-1395/11/18 هيات سوم خانم فضه ترابی به شناسنامه شماره 9 کدملی 
5659608493 صادره اصفهان فرزند شمسعلی از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
90 متر مربع از پالک شــماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسين زارع بهرام آبادی از سند شماره 36379 مورخ 

50/2/29 دفترخانه 65 اصفهان آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452250  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/117 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابــر رای شــماره 3669 مــورخ 1401/10/17 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی مالکيــت آقای عزيزالــه درويشــی  به شناســنامه شــماره 1004 کدملی 
1288913397  صادره اصفهــان  فرزند محمد در ششــدانگ يکبــاب خانه متروکه 
به مســاحت 99/63  متر مربــع مفــروزی از پالک شــماره 3610  اصلــی واقع در 
 اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان  بــه موجب بيع نامــه عادی و 

مع الواسطه از طرف بانو نصرت عموآقا بابايی )مالک رسمی ( خريداری گرديده است.
 لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452253  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/118 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر آراء شماره 3726 و 3727 و 3728 و 3729 و 3730 و 3731  مورخ 1401/10/20 
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مالکيت آقای رســول عنايت دســتجردی  به شناسنامه شــماره 245 کدملی 
1289209235  صادره اصفهان  فرزند جمشيد  در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 265/25  متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4370  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان  و مالکيــت آقای جالل عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 1271588226 کدملی 1271588226 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 265/25 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4370 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم شــهناز سخنی دستجردی به شناسنامه شماره 18 
کدملی 1288759193 صادره اصفهان فرزند ماندعلی در 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 265/25 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان و مالکيت آقای جواد عنايت 
دستجردی به شناسنامه شــماره 18611 کدملی 1292895748 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 265/25 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت آقای عليرضا عنايت دســتجردی به شناسنامه شماره 1973 کدملی 
1289052166 صادره اصفهان فرزند جمشــيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 265/25 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت آقای محمد حســن عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 1273684974 کدملی 1273684974 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 265/25 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 4370 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث نامبردگان از مرحوم 
 جمشــيد عنايت دســتجردی به عنوان مالک رســمی و همچنين همه ورثه به موجب 
بيع نامه عادی مورخ 90/8/20 مقدار يک دانگ مشــاع و نيز به موجب صلح نامه عادی 
مورخ 1401/7/28 مقدار 2/5 دانگ مشــاع از ششدانگ مورد تقاضا را به مادر خودشان 
)خانم شهناز سخنی دســتجردی( واگذار نموده اند و خانم شــهناز سخنی دستجردی 
نيز به موجب اقرار نامه شــماره 21224 مورخ 1401/9/13 دفتر 348 اصفهان اقرار به 
وصول کليه بهای ثمنيه عرصه و اعيان نســبت به قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول و 
غير منقول از ورثه قانونی مرحوم جمشيد عنايت دستجردی نموده است و حق هرگونه 
ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اســت بنابراين سهم خانم شهناز سخنی 
دستجردی 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ و سهم هر يک از پسران )عليرضا، رسول، جواد، 
جالل، محمد حسن همگی عنايت دستجردی( نيم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد( 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452493  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/119  نظر به اينکه خانم راحله ميرزائی يزدآبادی فرزند يوســف شــماره شناسنامه 
334،  تاريخ تولد: 1365/02/30 صادره از فالورجان دارای شماره ملی 1112158375 
با جز سهم 0/5 از کل ســهم 6 بعنوان مالک پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعيان پالک ثبتی 15190/52481  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با شــماره مستند 
مالکيت 32828 تاريخ 1397/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 109 شهر اصفهان 
استان اصفهان موضوع  ســند مالکيت اصلی بشــماره چاپی 947319 سری ب سال 

97 با شــماره دفتر الکترونيکی 139820302027000370 ثبت گرديده اســت که با 
ارائه دو برگ استشــهاد  که به شــماره 45418 مورخ 1400/11/5 در دفترخانه 100 
فالورجان گواهی شده اســت مدعی است ســند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی از بين 
رفته و مفقــود گرديده و اکنون تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده اســت.  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده مســترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1452225 مهدی صادقی رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/120 شــماره نامــه:  140185602024012223- 1401/11/06 نظــر به اينکه 
يک دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک  3142/170  واقع در بخش 
5 اصفهان به شــماره دفتر 1216 و صفحــه 537 امالک به شــماره ثبت 225210 و 
شماره چاپی ســند دفترچه ای 611986  به نام خانم شهناز ســلمانی نژاد سابقه  ثبت و 
صدور ســند مالکيت دارد ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواست 140134396 مورخ 
1401/10/26 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 
140102150472000286 و رمز تصديق شــماره 647931  مورخ 1401/10/25  به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی  323 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيتش 
به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت خود را نموده  لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1453038 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1401 چــون  /11 11 شــماره نامــه: 140185602210008647- 09/ /121
آقــای اصغــر انصــاری کچه بــا تســليم يــک برگ استشــهاد شــهود بشــماره 
شناســه يکتــا 140021556870001448 و رمــز تصديــق 830299 مــورخ 
1400/03/10 تنظيمــی دفترخانــه 110 بهارســتان اصفهان مدعی مفقود شــدن 
ســند مالکيت مقدار نيم سهم مشــاع از چهل سهم ششــدانگ پالک ثبتی 2188/8 
 واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان  ســند مالکيــت دفترچه ای بشــماره چاپی 696303 
می باشد و نامبرده اظهار داشــته که ســند مالکيت مرقوم مفقود گرديده و درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنــی ملک فــوق را نموده اســت.  لــذا مراتب  به اســتناد 
 تبصره يــک اصالحی ذيــل ماده 120 آئيــن نامه قانــون ثبت در يــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1453203 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/122 شــماره نامــه: 140185602031002545-1401/11/16 نظــر به اينکه  
آقای ســيد محمود مرتضوی نصيری فرزند مصطفی  دارای شــماره شناســنامه يک 

نائين  با ارائه يــک برگ استشــهاد محلی که هويت و امضاء شــهود رســما گواهی 
شــده مدعی فقدان ســند مالکيت ششــدانگ يک درب خانه به پالک ثبتی 8 فرعی 
از 1539  اصلــی واقع در بخــش 1 حوزه ثبت ناييــن- که در صفحــه 514  دفتر 19 
امالک  ذيل ثبت 851  بنام آقای ســيد محمــود مرتضوی نصيــری فرزند مصطفی  
ثبت و ســند مالکيت صادر گرديده و طی سند رهنی شــماره 59045 - 1387/11/16  
دفتر اســناد رســمی  2 نايين  در رهن بانک مســکن نايين قرار گرفته و نسبت به آن  
معامله ديگری انجام نشــده- می باشــد و درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی 
 نموده لذا طبق مــاده 120 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت مراتب يــک نوبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا با مدارک مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور المثنی سند مالکيت 
طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1452569 عليرضا راحتی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نايين
ابالغ

11/123 کارفرمای محترم شــرکت تجهيز و نصب ســپاهان  با کــد تامين اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد 
آقای محمد غفــاری ديزيچــه از کارکنــان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زيــان آور اســتان اصفهان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
)مکانيک صنعتی( بر اســاس رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی 
مشــاغل ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگزار گرديــده، با اکثريت 
آراء در گروه الف سخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
 اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1453197 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/124 کارفرمــای محتــرم شــرکت  الرک نوين  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6570006875  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
حســين لطفی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و زيان آور 
 اســتان اصفهــان مطرح و شــغل مــورد درخواســت نامبــرده )خدمــات صنعتی(

 بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئيــن نامه اجرايی مشــاغل 
ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/10/01 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميــم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1453196 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اعالم مفقودی 
سند کمپانی خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 
 8/1 مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک

 ایران 67-167 ن 77 و شــماره موتور 12485210431 
و شماره شاســی 40304300 و شناســه ملی خودرو 
IRFC401V30B304300 بــه نــام ســیده آینــاز 
حســینی تشــنیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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رییس اداره آموزش کودکستان ها در اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

 فعالیت کودکستان ها در اصفهان مشروط به اخذ 
مجوز می شود

رییس اداره آموزش کودکستان و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
فعالیت کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی در استان اصفهان مشــروط به اخذ مجوز از آموزش و 

پرورش می شود.عیسی پره در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: در راستای 
وحدت رویه در ساماندهی و مدیریت امور 
اجرایی مرتبط با کودکستان ها )مهدهای 
کودک، مراکــز پیش دبســتانی، مراکز 
آموزش، تربیت و نگهداری از کودکان بدو 
تولد تا پایان شش سالگی( و به استناد 
تبصره ۲ ماده پنج اساسنامه سازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک، تمامی واحدهای 
تربیتی غیردولتی یا وابسته به نهادهای 

دولتی یا عمومی غیردولتی که به منظور تســهیل والدگری، ذیل مجوز ســازمان به کودکان بدو تولد 
تا ۶ سال تمام به عنوان مرکز پیش دبســتانی، مهدکودک یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، 
رشد، پرورش، آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را در بخش دولتی و غیردولتی، عمومی و 
خصوصی عهده دار بوده اند، الزم است برای آغاز یا ادامه فعالیت خود از سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک مجوز بگیرند و پس از طی فرآیند تعیین شده با عنوان کودکستان فعالیت خواهند کرد.وی با 
اشاره به برنامه های حوزه معاونت آموزش ابتدایی در رابطه با کودکستان ها گفت: اولین و مهم ترین 
این برنامه ها، تطبیق مجوزهای مراکز پیش دبســتانی و مهدهای کودک بهزیستی است که پس از 
بارگذاری مدارک و مستندات توسط موسسان در سامانه smttk.gov.ir انجام می شود.عیسی پره 
افزود: سپس کارشناسان مربوطه بررسی های الزم را انجام می دهند و شورای برنامه ریزی و نظارت 
تعلیم و تربیت کودک استان، صالحیت افراد جهت تایید نهایی را تایید کرده و مجوز سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک صادر می شود.رییس اداره آموزش کودکســتان و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: تا کنون از ۱۶۳۸ مرکز فعال، ۱۱۵۰ مرکز در خواست تطبیق مجوز 
داشته اند و ۱۰۵ مجوز صادر شده است.وی خاطرنشان کرد: ازآنجایی که تمامی مراکز پیش دبستانی 
وابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی جهت ادامه فعالیت خود باید مجوز آموزش و پرورش و سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک را داشته باشند، باید در ســال ۱۴۰۲ نسبت به درخواست مجوز در سامانه 

یاد شده اقدام کنند.

اهدای جهیزیه به 2۵ نوعروس اصفهانی
در آیینی به مناسبت دهه فجر، ۲۵ سری جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان 
اهدا شد.سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در پویش حلقه وصل، ۲۵ سری جهیزیه 
با کمک خیران به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی اهدا شد.ناصر چاووشی، ادامه داد: این جهیزیه ها 
شامل ۱۲ قلم کاالی اساســی از جمله یخچال فریزر، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی، تلویزیون، 
سرویس آرکوپال، پتو، اتو بخار، سرویس قابلمه، قاشق و چنگال و دو تخته فرش است.وی، ارزش 
هر سری جهیزیه را ۵۰ میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: بر اساس برآوردها، بهزیستی دارای ۱۷۰۰ 
مددجوی عقد کرده و در انتظار تامین جهیزیه است که امیدواریم بتوانیم با کمک خیران تا پایان سال 
۱۱۰نفر از نوعروسان دیگر را به خانه بخت بفرستیم.سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود: 
همزمان با این پویش، شش دستگاه بیماربر برقی به مددجویان تحت پوشش توانبخشی و ۵۰ سری 

وسیله بازی فکری به خانه های کودک و نوجوان اهدا شد. 

خبرهای تلخی که زیاد می شود؛

سرطان؛ مهمان ناخوانده آلودگی هوا در اصفهان

ســرطان، مهمان ناخوانده آلودگی هوا در اصفهان است 
و امروزه آالینده ها به عنوان یکــی از علل اصلی افزایش 
انواع سرطان ها به شمار می روند.بر اساس آمار موجود وزارت بهداشت 
سرطان روند رو به افزایشی دارد و ساالنه ۱۱ هزار بیمار جدید به جمعیت 
بیماران سرطانی در اصفهان اضافه می شود.بنابر آخرین آمار ثبت شده 
در معاونت درمان، باالترین آمار ابتال به سرطان در شهرضا، شاهین شهر 
و لنجان ثبت شده است و بر اساس آمار سال ۹۶، اصفهان در سرطان 
پستان جایگاه دوم، ســرطان خون جایگاه سوم کشــوری و سرطان 
تیروئید در جایگاه چهارم قرار دارد که طی این سال ها جایگاه اصفهان 
تغییر کرده و در رتبه های باالتر قرار گرفته است.شایع ترین سرطان ها 
در استان اصفهان سرطان پستان، پروســتات، پوست، روده بزرگ و 
تیروئید ثبت شده و میانگین سن ابتال به سرطان ۵۹.۵ سال تخمین 
زده شده است ومطابق داده های آماری DALY، تنها بر اثر سرطان روده 
بزرگ در کشور ۱۶۰ هزار ســال عمر مردم ایران به علت مرگ زودرس و 

ناتوانی ناشی از این سرطان کاهش می یابد.
مقایسه آماری سرطان روده بزرگ در اصفهان با کشور نشان می دهد که 

از هر صد هزار نفر ساالنه ۷ نفر از مبتالیان به سرطان روده بزرگ در کشور 
فوت می کنند که این آمار برای اصفهان ۸ نفر اســت.دبیر ثبت سرطان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشگیری از سرطان اظهار می کند: الزمه 
پیشگیری از سرطان برنامه ریزی های دقیق و طوالنی مدت در حوزه ها 

و حیطه های مختلف است.
زهرا روانخواه به خبرنگار مهر می گوید: در زمینه غربالگری و تشخیص 
زودرس سرطان ها، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از چند سال پیش 
در خصوص سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم اقدام کرده به 
طوری که امروزه در همه مراکز بهداشتی شهری و روستایی استان این 

خدمات به صورت رایگان قابل ارائه به گروه هدف برنامه است.
وی می افزاید: نتیجه این برنامه ها کشف موارد بسیاری از این سرطان ها 
در مراحل اولیه بوده که در این مرحله ســرطان را به یک بیماری قابل 

درمان تبدیل می کند.

راه اندازی یک مرکز سرطان در بیمارستان فارابی
رییــس اداره امــور بیماری هــای معاونت درمــان دانشــگاه علوم 

 پزشــکی اصفهان نیز در ارتباط با خدمات درمانی به بیماران سرطانی
  بــه خبرنــگار مهر می گویــد: تا آخر ســال دســتگاه پت اســکن در
  بیمارســتان فارابی اصفهــان راه اندازی می شــود که پیــش از این
  بیمــاران بــرای انجــام پت اســکن بــه خــارج از اســتان مراجعه

 می کردند.
شــهربانو مظاهری اظهار می کند: پت اســکن یک روش تصوبرداری 
پیشرفته به منظور تشخیص دقیق، مشاهده مستاستاز و بررسی موثر 

بودن درمان و تشخیص عود سرطان در مبتالیان است.
وی به تعداد محدود پت اسکن ها در سطح کشور اشاره کرد وافزود: از 
آنجایی که راه اندازی یک مرکز ســرطان در بیمارستان فارابی در چشم 
انداز دانشگاه است بنابراین استقرار پت اسکن در این بیمارستان جزو 

برنامه های دانشگاه بوده است.
رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان تمرکز زدایی درمان ســرطان را از بیمارستان سید الشهدا و در 
مرکز شهر و کم کردن بار ترافیک را از اهداف پیش روی دانشگاه عنوان 
کرد.وی از راه اندازی فیزیوتراپی مخصوص بیماران ســرطانی تا آخر 
سال خبر می دهد و می گوید: مرکز پذیره نویســی اهدای سلول های 
بنیادی در بیمارستان سید الشــهدا راه اندازی شده است و شهروندان 
جهت اهدای ســلول های بنیادی بــه این مرکز مراجعــه کنند.رییس 
اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشــان می کند: اصالح مراکز شــیمی درمانی در بخش دولتی و 
خصوصی مطابق با آیین نامه وزارت بهداشت و راه اندازی بخش شیمی 
درمانی بیمارستان شــهید منتظری نجف آباد، راه اندازی بخش پیوند 
مغز استخوان در بیمارستان ســید الشهدا و الزهرا از دیگرخدمات ارائه 

شده به بیماران سرطانی است.

کمبود جراح سرطان، چالش پیش روی درمان بیماران سرطانی 
است

مظاهری از چالش هــای پیــش رو را کمبود جراح ســرطان و جراح 
ســرطان پســتان و فوق تخصص گوارش در بیمارســتان های دولتی 
نام برد و افــزود: با کمبود نیروی انســانی متخصص در بخش دولتی 
به ویژه در شهرستان ها مواجه هستیم همچنین در عرصه رادیولوژی و 

نمونه برداری این کمبودها احساس می شود.
وی با اعالم اینکــه تعرفه های جراحی در بخش دولتــی و غیر دولتی 
قابل مقایسه نیســت، گفت: با اصالح تعرفه ها می توان از توان نیروی 

متخصص در بخش های دولتی استفاده کرد.

اخبار جامعه

دســتیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
مسئله اشتغال با استفاده بهینه از منابع و امکانات و 
مدیریت مشارکتی در کشور حل خواهد شد.علیرضا 
عسگریان در نشســتی با مدیران شورای هماهنگی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در موضوع اشتغال محدودیت های زیادی وجود 
دارد ولی در کنار محدودیت ها ما امکانات بسیار زیاد و 
حیرت آوری در کشور داریم که با مدیریت مشارکتی 
و استفاده بهینه ازمنابع مشکل اشتغال در کشور حل 

خواهد شد، اظهار داشت: در سطح بین الملل کارهای 
بسیارخوبی درحال انجام اســت و ضروری است ما 
نیز در حوزه کارگری جایگاه کشــور را در بعد جهانی و 
بین الملل تقویت کنیم.این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه ظرفیت های گسترده ای در حوزه فنی و حرفه ای 
وجود دارد که باید شکوفا شــود، افزود: ما نیاز داریم 
سالیانه بین ۴ تا ۵ میلیون نفر آموزش مهارتی ببینند.

عسگریان با بیان اینکه الزمه حرکت پویا و روبه جلو 
تعیین چشــم انداز هدف گذاری های متعالی است 
ادامه داد: به طور مثال برای تحقق ایجاد یک میلیون 
شغل پایدار درسطح کشــور تمام حوزه ها باید نقش 
کمی و کیفی خودشــان را تعیین کنندو در اجرا همه 

حوزه ها ســهم خود را انجام دهند.دستیار ویژه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنــوان کرد: ایجاد تحول 
در حوزه اشتغال استان نیازمند گفت وگوی عمیق و 
برنامه عملیاتی و محوری است و پس از این مرحله 
و برای پیشــگیری از افول از برنامــه همه اعضا باید 
آماده باشند تا برای تحقق اهداف تعیین شده مجدانه 
حضور داشته باشند.عســگریان با بیان اینکه ایجاد 
تحول نیاز بــه تمرکز و شــجاعت دارد، تاکید کرد: در 
هرحوزه اولویت ها را تعیین و تا رســیدن به قله باید 
مجدانه و شبانه روزی تالش کرد هرچه مدیران بیشتر 
در میدان حضورداشته باشند مهارت حل مسئله آنها 

افزایش خواهد یافت.

دستیار ویژه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

 مسئله اشتغال با مدیریت مشارکتی در کشور 
حل خواهد شد

نجات کودکان از زیر 
آوارها در ترکیه

با گذشــت بیش از ۴۸  ساعت از 
زلزله هولنــاک ترکیــه، کار امداد 
رســانی و نجات زلزلــه زدگان به 
ویژه کــودکان از زیــر آوار بیش از 
۶ هزار ســاختمان در مناطق زلزله 
زده همچنان ادامه دارد و تیم های 
امدادرسان از سایر کشورها نیز برای 
کمک به عملیات امــداد و نجات 

درحال ورود به ترکیه هستند.

پایان بزرگ ترین اعتکاف دانش آموزی کشور در اصفهان
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۲۰ هزار دانش آموز پسر استان 
در مراسم اعتکاف شرکت کردند.مهدی نم نبات با بیان اینکه اعتکاف دانش آموزی قبل از تعطیلی دوران 
کرونا برای دانش آموزان به صورت رسمی اعالم و برنامه ریزی نمی شد، اظهار کرد: امسال در شهر اصفهان 
نزدیک به ۲۰ مسجد و در استان حدود ۱۰۰ مسجد میزبان اعتکاف دانش آموزی بودند که حدود ۷۰ مسجد 
با مشارکت مستقیم آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی مراسم خود را برگزار کردند.وی گفت: 
برآورد اولیه ما این است که بیش از ۲۰ هزار دانش آموز در اعتکاف های رسمی شرکت کرده اند و این تعداد 
جدای از دانش آموزانی است که همراه با والدین خود در مراسم اعتکاف شرکت کرده اند.معاون پرورشی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: براســاس رصد های انجام شده بزرگ ترین اعتکاف 
دانش آموزی پسران کشور با شرکت بیش از هزار دانش آموز در مسجد سید اصفهان برگزار شد.نم نبات 
از حضور شهید گمنام در مراسم اعتکاف، مراسم دست بوســی پدر و جشن دانش آموزی به همراه پدر، 
کارگاه های آموزشی تبیین اندیشه های فکری رهبر انقالب، سواد رسانه ای، صوت، لحن و حفظ، مداحی، 
گرافیک و انیمیشن به عنوان برنامه های فرهنگی مراســم اعتکاف دانش آموزی نام برد.وی، استقبال 
دانش آموزان از مراسم امسال اعتکاف را کم نظیر توصیف و بیان کرد: بهترین و مطمئن ترین نقطه اتصال 
مبلغان دینی با نوجوانان و جوانان، طرح امین است که در قالب آن دانش آموزان معتکف بیشتر با مسائل 

عمیق اسالمی آشنا می شوند.
 

 رییس پلیس فتای استان خبر داد:

 سوء استفاده از حساب بانکی به بهانه سرمایه گذاری
 در ارز دیجیتال

 رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که با جلب اعتماد شهروند جویای کار از 
حساب او به عنوان حساب واسط سوءاستفاده کرده بود.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در 
پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر واریز وجوه نقدی توسط کارفرمای جعلی به حساب او و خرید 
ارز های دیجیتال که موجب مسدودی حسابش و الزام به جبران خسارت مالباختگان شده، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: بنا بر اظهارات شاکی مدتی قبل با هدف 
استخدام با فردی در تلگرام آشنا شده که با جلب اعتماد از او درخواست می شود پس از دریافت وجه نقد 
از طریق حساب بانکی خود اقدام به خرید ارز دیجیتال و به صورت درصدی پورسانت خود را دریافت کند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه در 
چنین مواقعی فرد کالهبردار با استفاده از کارت و حساب بانکی دیگران در فضای مجازی فعالیت می کند 
تا ردی از خود به جا نگذارد، از حساب شــاکی به عنوان مقصد برداشت های غیرمجاز استفاده و آن ها را 
به ارز دیجیتال تبدیل می کرده است.سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: تحت هیچ شرایطی 
اطالعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در خرید ها و پرداخت های اینترنتی 

خود به اصالت درگاه دقت کنند.

استاد دانشگاه اصفهان، رایزن علمی در شرق آسیا شد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای 
شرقی، استرالیا و نیوزلند شد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر محسن صراف عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان را به عنوان رایزن علمی و سرپرست دانشــجویان ایرانی در کشورهای آسیای 
شرقی، استرالیا و نیوزلند ) ستقر در مالزی( منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این حکم 
زلفی گل خطاب به صراف آمده: انتظار می رود عالوه بر ایفای وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ 
مجلس شورای اسالمی و رعایت کامل آیین نامه شــرح وظایف رایزنان علمی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰دو 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و 

فناوری کشورهای محل ماموریت را به عنوان رایزن علمی در آن کشورها اجرا کنید.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان 
مطرح کرد:

کاهش آسیب های اجتماعی 
با راه اندازی مرکز جامع 

توانمندسازی
دبیر شــورای مبــارزه با مــواد مخدر اســتان 
اصفهان با اشــاره به راه اندازی دو مرکز جامع 
توانمندسازی گفت: امروز که کشور در معرض 
انواع تهدیدها قرار دارد، راه اندازی چنین مراکزی 
گام مهمی برای کاهش آسیب های اجتماعی 
و مقاوم ســازی جامعه در برابر تهدیدهاست.

مجتبی ایزدی در مراســم بهره برداری از مرکز 
جامع توانمندسازی استان اصفهان اظهار کرد: 
شاهد افتتاح دو مرکز مهم نگهداری از معتادان 
متجاهر برای مردان و زنان هستیم که بی شک 
نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی 
دارند.وی با بیان اینکه یک مجموعه نگهداری، 
درمان و کاهش آســیب در مجاورت باغ فدک 
برای مردان و مجموعه دیگر در ضلع جنوبی شهر 
در منطقه قلعه شور برای بانوان افتتاح می شود و 
به بهره برداری می رسد، گفت: شهرداری اصفهان 
طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مصوبه 
شورای اسالمی شهر، نسبت به ایجاد این مرکز 
برای معتادان متجاهر و کارتن خواب ها اقدام 
کرده است.دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت 
تشکل های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد 
توانمندسازی، صیانت اجتماعی، حرفه آموزی 
و اشتغال بهبودیافتگان خروجی این دو مرکز 
فراهم شــود.وی تصریح کرد: بی شک نجات 
انسان ها مطابق با آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده بر 
همه واجب است، در واقع نجات یک شخص 
به منزله نجات همه انســان ها تلقی می شود 
و این یک امر شــرعی، اجتماعــی، اخالقی و 
انسانی است.ایزدی خاطرنشــان کرد: اکنون 
که کشــور ایران با هجمه های سنگینی روبه رو 
است، روانگردان ها و مواد مخدر به عنوان یک 
ابزار سیاسی ویرانگر در خدمت استعمار جهانی 
برای کاهش ســرمایه های اجتماعی و انسان 
قــرار دارد؛ از این رو راه انــدازی چنین مراکزی 
گامی مهم برای کاهش آسیب های اجتماعی 

و مقاوم سازی جامعه در برابر تهدیدهاست.

رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: اکنون فقط سه یا چهار ایستگاه سنجش کیفیت هوا در اصفهان فعال است.
بابک صادقیان با بیان اینکه در سال های ۹۰ تا ۹۱ محیط زیست ۲۰ ایستگاه فعال سنجش کیفیت هوا در استان اصفهان داشته که ۱۲ تا ۱۳ ایستگاه آن در شهر 
اصفهان مستقر و بر مدار بوده، اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به فعالیت شبانه روزی ایســتگاه های کیفی هوا، استهالک، هزینه های باال و کمبود اعتبارات 
فقط سه تا چهار ایستگاه در شهر اصفهان فعال است.وی درباره خاموشی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر اصفهان، اظهار کرد: دستگاه ها قطع نیست 
و اطالعات آن همچنان بر مدار است، اما تمام دستگاه های ســنجش کیفیت هوا غیربومی و دارای هزینه های باالیی است که با توجه به ماهیت فنی و فعالیت 
شبانه روزی نیاز به تعویض قطعات، تعمیر و مراقبت دارد و البته این اقدامات، پیچیده و زمان بر است.رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به تالش های این اداره کل برای جذب اعتبار به منظور نوسازی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا گفت: به تازگی یکی دو شرکت 
داخلی در زمینه دستگاه های سنجش کیفیت هوا اقدامات خوبی انجام داده اند، همچنین سال گذشته روند توسعه ایستگاه ها با خریداری چند دستگاه توسط 
شهرداری اصفهان و کمک دیگر ســازمان ها به صورت فرابخشی، مناسب تر شده، اما سازمان محیط زیســت تا حد ممکن به دنبال پایداری این موضوع است.

صادقیان افزود: اکنون ۸ تا ۹ ایستگاه فعال در شهر زیر نظر شهرداری اصفهان است.

کاهش ایستگاه های سنجش کیفیت هوای اصفهان به یک پنجم



سرمربی تیم والیبال سایپا گفت: لیگ برتر باید تا پایان فروردین ادامه داشته باشد و من دلیل اصرار فدراسیون برای پایان دادن به مسابقات تا آخر سال را متوجه 
نمی شوم.عظیم جزیده، سرمربی تیم والیبال سایپا که با تنها 4 پیروزی در قعر جدول قرار دارد در مورد شکست 3 بر صفر تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان در 
هفته بیست وچهارم لیگ برتر والیبال اظهار داشت: بیشتر سفرهای ما در نیم فصل دوم با اتوبوس بوده که خستگی زیادی برای بازیکنان به همراه داشته است. 
بعد از بازی با شهرداری گنبد هم به  خاطر همین خستگی ها، همگی به شدت سرما خوردیم به طوری که نتوانستم همراه تیم باشم.سرمربی تیم والیبال سایپا 
ادامه داد: در بازی با گیتی پسند، 80 درصد بازیکنان بیمار بودند و کامال بدون تمرین در سالن حاضر شدیم. در واقع اصال تیم نبودیم. تمام تالش خودمان را به کار 
گرفتیم ولی زورمان به حریف نرسید. برای بازی بعدی نیز شاید با 8 بازیکن به رفسنجان برویم و احتماال حضور من نیز در کنار تیم، زیاد نیست.لبیروی  پیشین 
تیم ملی در مورد برگزاری تیم فصل دوم لیگ برتر به صورت فشرده )2 بازی در هفته( گفت: وقتی جلسه ای برگزار می شود، همه در یک مسیر و همسو صحبت 
می کنند اما در اجرا، اتفاق دیگری می افتد. متاسفانه تصمیم گیرنده های خوبی در بین مربیان و باشگاه ها وجود ندارد،  به همین خاطر در نشست های سازمان 

لیگ، یک حرف زده می شود و در اجرا همه شاکی هستند.

همهبازیکنانبهجزملیپوشان،۵ماهرهامیشوند

چهارشنبه19بهمن17/1401رجب8/1444فوریه2023/شماره3744

زندانیشدن۵بازیکنآرژانتینبهجرمقتل!
دادگاه آرژانتین حکم به زندانی شدن پنج بازیکن این کشور به جرم قتل داد.دادگاهی در آرژانتین در حکمی 
پنج بازیکن راگبی آماتور این کشور را به جرم ضرب وشتم یک نوجوان که منجر به قتل او شد، به حبس ابد 
محکوم کرد. سه متهم دیگر پرونده نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.این هشت نفر که پنج نفر از آن ها 
عضو یک تیم  راگبی بوده اند، در ســال 2020 و در خارج از یک باشگاه شبانه فرناندو بائز پاراگوئه ای را که 
یک دانشجوی حقوق بود، به قتل رساندند.گفته شده نزاع در داخل باشگاه شبانه آغاز و به خیابان کشیده 
شد. در این نزاع که ریشه های نژادپرستی در آن دیده می شود، بائز از دوستانش جدا می ماند و پس از 
ضرب وشتم توسط این هشت نفر، کشته می شود. شاهدان عینی می گویند مهاجمان، بائر را آشغال سیاه 
خطاب می کردند.موکالن این افراد گفته اند آن ها قصد کشتن بائز را نداشتند و دادگاه می بایست مجازات 

سبک تری برای آن ها در نظر می گرفت. 
 

هشداربهPSG:تمدیدبا»مسی«احمقانهاست!
ژروم روتن، بازیکن سابق پاری سن ژرمن، معتقد اســت که تمدید قرارداد با لیونل مسی از سوی این 
باشگاه کار درستی نیست.قرارداد مسی با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام خواهد رسید و 
مذاکرات برای امضای قرارداد جدید با او آغاز شده است. مدیران پی اس جی امیدوار هستند که بتوانند 
او را برای ادامه حضور در این باشگاه متقاعد کنند و قرارداد او را برای حداقل یک فصل دیگر تمدید کنند و 
پیشنهادهای جذابی نیز به این بازیکن ارائه کرده اند. با این حال، روتن که پیش از این سابقه بر تن کردن 
پیراهن پی اس جی در فاصله سال های 2004 تا 20۱0 را داشته، معتقد است که این تصمیمی اشتباه از 
سوی مدیران این باشگاه است. این ملی پوش سابق فرانسوی به RMC Sport گفت: »تمدید قرارداد 
با مسی احمقانه است. مدیریت این سه نفر )مســی، نیمار و کیلیان امباپه( دشوار است. عالوه بر این 
باید به پرداخت دستمزدها هم توجه کرد. ما دیدیم که پی اس جی با فرپلی مالی مشکل داشته چون 
دستمزدهایی که پرداخت می کند خیلی زیاد است.«او با اشاره به فرصت کاهش این دستمزدها با جدایی 
مسی اظهار داشت: »این فرصت بسیار خوبی است که آنها بتوانند مبلغ قابل توجهی را با حذف دستمزد 

مسی ذخیره کنند. این کار به آنها اجازه می  دهد که بازیکنان دیگری را به خدمت بگیرند.«
 

»ژاوی«پاجاپای»گواردیوال«گذاشت
سرمربی بارسلونا آماری شبیه به آمار دوران طالیی بارســا به جا گذاشت.ژاوی هرناندز، اسطوره 
بارسلونا در اولین فصل حضورش روی نیمکت بارسلونا عملکرد خارق العاده ای داشته و یاد دوران 
طالیی بارسلونا به همراه پپ گواردیوال را زنده کرده است.آمار ژاوی به عنوان سرمربی بارسلونا در 
4۶ بازی ابتدایی کامال مشــابه آمار گواردیوال در 4۶ بازی اول برای بارسلوناست.طبق آمار هر دو 
مربی در اولین 4۶ بازی خود روی نیمکت بارســلونا مثل هم نتایج زیر را کسب کردند:34 برد،7 
مساوی، ۵ باخت و۱09 امتیاز کسب شده. بارسلونا در این فصل با هدایت ژاوی با گذشت 20 هفته 

با ۵3 امتیاز صدرنشین اللیگاست و با رئال مادرید رده دومی 8 امتیاز اختالف دارد.

واکنشاسطورهرئالمادریدبهپیشنهادتیملیگبرتری
اسطوره باشــگاه رئال مادرید به پیشنهاد سرمربی گری تیم انگلیســی پاسخ منفی داد.»رائول 
گونزالس« مهاجم پیشــین تیم رئال مادرید که در تیم های پایه کهکشــانی ها فعالیت می کند، 
پیشنهاد سرمربی گری تیم لیدزیونایتد انگلیس را رد کرد.روزنامه »آ اس« چاپ مادرید خبر داده 
رائل به سران تیم انگلیسی گفته همچنان می خواهد به کار خود در تیم جوانان رئال مادرید ادامه 
دهد.روز دوشنبه »جســی مارش« آمریکایی به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت لیدزیونایتد 

اخراج شد. لیدز هم اکنون در رده هفدهم جدول لیگ جزیره قرار دارد.
 

دسته چک ها علیه سیتی: سقوط ماشین ولخرجی لیگ برتر؛

و شاید خداحافظ آقای گواردیوال!

   اتهامات وارد شده به باشگاه منچسترسیتی از سوی 
لیگ برتر بسیار جدی است و ممکن است هزینه های 
گزاف صورت گرفته تبعات جبران ناپذیری برای آنها داشــته باشــد. 
بسیاری انتظار رسیدن چنین روزی را برای منچسترسیتی داشتند و این 
انتظار آنها چندان هم بیهوده نبوده است.احتمال محرومیت و جریمه 
منچسترسیتی پس از انتشــار بیانیه لیگ برتر انگلیس علیه اقدامات 
غیرقانونی و تخلفات متفاوت این باشگاه افزایش پیدا کرده، خصوصا 
که این بیانیه بارها بر روی نقض متعدد قوانین مالی تاکید کرده است. 
حتی گفته شده که احتمال سقوط این تیم به دسته پایین تر هم چندان 
دور از ذهن نیست.قرار است کمیته مســتقلی شرایط این باشگاه را به 
صورت دقیق بررسی کند و تخلفاتی که آنها در فاصله سال های 2009 تا 
20۱8 مرتکب شده اند را با تحقیقاتی گسترده تایید یا رد کند.هزینه های 
گزاف و باورنکردنی این باشگاه با مدیرانی تازه به دوران رسیده در نقل و 
انتقاالت و همچنین پرداخت دســتمزدهای عجیب به بازیکنان باعث 
شــده که آنها جایگاه اول فهرســت تیم های پر هزینه را طی  یک دهه 
گذشته در اروپا به خود اختصاص داده باشند.برخالف دیگر باشگاه های 
بزرگ اروپایی، شرایط مالی سیتی حتی در طول دوران شیوع جهانی 
ویروس کرونا نیز متزلزل نشد و آنها توانستند همچنان به هزینه های 

قابل توجه شان برای جذب ســتاره ها و کشیدن چک های گران قیمت 
برای وسوسه آنها ادامه دهند که آخرین آنها نیز ارلینگ هالند بود.تالش 
برای انتقال این ستاره نروژی به ورزشگاه اتحاد کار آسانی نبود؛ اما به 
نظر نمی رسید که مالکان این باشگاه در ابوظبی مشکلی با برآورده کردن 
خواسته های او داشــته باشــند. آنها 70 میلیون یورو برای خرید او به 
بروسیا دورتموند پرداخت کردند، کمیسیونی 40 میلیون یورویی به مدیر 
برنامه او دادند و پاداشی 30 میلیون یورویی برای پدر این بازیکن در نظر 
گرفتند.حضور پپ گواردیوال روی نیمکت این تیم باعث شد که شرایط 
آنها کامال با گذشته فرق کند و سرمایه گذاری ای از سوی مالکان سیتی 
روی این تیم صورت گرفت که پیش از این در تاریخ فوتبال بی سابقه بود.

به ماشین ولخرجی در اروپا تبدیل شدند و همین به آنها اجازه داد که روز 
به روز بیشــتر اوج بگیرند. مقاومت و رقابت برابــر چنین قدرتی عمال 
غیرممکن به نظر می رسید.گزینه دیگری که در زمینه رعایت فرپلی مالی 
مورد توجه قرار گرفته، بحث پرداخت دستمزد و سیتی در این حوزه هم 
در صدر جدول قرار دارد. هیچ باشگاهی دســتمزدهایی بهتر از سیتی 
پرداخت نمی کند و در واقع دو نفر از بازیکنان این باشــگاه هستند که 
بیشترین دستمزد را در بین تمامی بازیکنان حاضر در لیگ برتر دریافت 
می کنند: کوین دی بروینــه و هالند.قانون فرپلی مالی برای این به کار 

گرفته شد که شرایط باشــگاه ها برای رقابت تا حد زیادی برابر شود و 
تعادلی در حسابرسی ها ایجاد شود؛ اما آیا قرار گرفتن برابر حریفی که 
این قوانین را نقض می کند منصفانه است؟ این اقدام لیگ برتر می تواند 
شــرایط را به شــکل قابل توجهــی تغییــر دهد.سیاســت پرداخت 
دستمزدهای گزاف برای جلب رضایت بازیکنان یکی از معضالت اصلی 
این باشگاه است که باعث شــد لیگ برتر تحقیقاتی را به صورت جدی 
درباره شرایط این باشگاه آغاز کند.در بخشی از این بیانیه تاکید شده که 
منچسترســیتی اطالعات درســت و صادقانه و مدرک ضروری درباره 
شرایط مالی و پرداخت دستمزدهایش را به لیگ برتر ارائه نکرده و این 
نشــان می دهد که عملکرد آنها حتی از چیزی که به نظر می رســید نیز 
شرم آورتر است.این اتفاقات حاال باعث شــده که آینده گواردیوال روی 
نیمکت این تیم نیز با خطر جدی مواجه شــود. بسیاری از کارشناسان 
فوتبال انگلیس معتقد هستند که اگر این کمیته مستقل اتهامات وارد 
شده به سیتی را تایید کند و آنها به دسته پایین تر سقوط کنند، این مربی 
اسپانیایی به دوران حضورش در این باشــگاه پایان خواهد داد.به نظر 
می رســد که ســیتی عمال وارد دورانی بحرانی شــده و همــه چیز به 
تصمیماتی بســتگی دارد که در ماه های آینده درباره تخلفات احتمالی 

صورت گرفته از سوی مدیران این باشگاه گرفته خواهد شد.

خبر روز

خشممدیرعاملپرسپولیس؛اینچهطرزحرفزدناست!
مدیر عامل باشــگاه پرســپولیس گفت: با قضاوت این داوران با ســیل تخلفات مواجه شدیم و حتی 
حرف های رییس کمیته داوران شائبه برانگیز است.رضا درویش اظهار داشت: در بازی با ذوب آهن داور 
پنالتی نگرفت و بازی پیکان هم حق مسلم ما را آفساید گرفتند. اگر وی. ای. آر هم بیاورند، باز هم تصمیم 
نهایی را باید داور بگیرد و برای ما سوت نمی زند.وی افزود: داور ممکن است وی. ای.آر را ببیند؛ اما بگوید 
از نظر من پنالتی نیســت. آنها صحنه های واضح را پنالتی نمی گیرند. چه علتی دارد که دوست ندارند 
پرسپولیس حاصل زحمات خود را ببینند. به نظر شما حرف مسئول داوران سنجیده است که بگوید ما از 

این به بعد داوران خوب را برای قضاوت در زمین می گذاریم چرا تا االن نگذاشتند.
مدیر باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: رییس کمیته داوران گفته حاال یک پنالتی درست بود. االن این حرف 
چه فایده ای دارد که ما سه امتیاز را به دلیل قضاوت نادرست از دست دادیم. این چه طرز حرف زدن است. 
رییس کمیته داوران طوری عنوان می کند که اگر پنالتی ما را نگیرند لباس داوران تامین می شود.وی گفت: 
با سیل تخلف ها مواجه شدیم. صحبت رییس کمیته داوران شائبه برانگیز است. انقدر به بیراهه نروید. 
می دانم VAR هم نمی آورید. گیر ما وی. ای.آر نیست، ما باید حق مسلم را از کدام داور بگیریم؟ در هیچ 

دادگاهی نمی توانیم حق مسلم را بگیریم زیرا بناست که داوران حق ما را ندهند.
 

استقاللدرخطرسقوطبهدستهپایینتر!
رییس کل سازمان خصوصی ســازی اعالم کرد باشگاه استقالل نســبت به عدم پرداخت مطالبات 
استراماچونی بی توجه است.بحث پرونده شــکایت آندره آ استراماچونی از استقالل و عدم پرداخت 
مطالبات وی همچنان یکی از موضوعات و مشــکالت جدی این باشــگاه محسوب می شود که در 
صورت عدم پرداخت آن، جرائم سنگینی در انتظار آبی ها خواهد بود.حسین قربان زاده در گفت وگوی 
حضوری با برنامه فوتبال برتر پیرامون عدم توجه مدیران باشگاه استقالل به عدم پرداخت مطالبات 
استراماچونی عنوان کرد: هر کسی)مدیرعاملی( می آید، می گوید من این پول را برای پرداخت طلب 
استراماچونی می خواهم، اما کماکان این پول می رود و صرف کار دیگری می شود و طلب استراماچونی 
می ماند.وی ادامه داد: اگر پول استراماچونی تا دهم فروردین ماه پرداخت نشود، کسر امتیاز، جریمه 
مالی، بسته شدن سه پنجره نقل و انتقاالتی و حتی به سقوط کشیده خواهد شد!رییس کل سازمان 
خصوصی سازی یادآور شد: چک در باشگاه استقالل دست چه کسی است؟ مدیرعامل. دو عضو در 
هیئت مدیره)اقتصادی( در باشگاه ها هستند. عالوه بر آن، ما می توانستیم بگوییم ۵ عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل تغییر کند و در آنجا بنشینیم ولی اینطور نشد.قربان زاده تصریح کرد: 400 شرکت در لیست 

واگذاری ما قرار دارد که هیئت مدیره هیچ کدام از این شرکت ها را ما انتخاب نمی کنیم.
 

»ساپینتو«بیجامیکندبهمردمماتوهینمیکند
مدیر تیم فوتبال مس کرمان گفت: ساپینتو به ما توهین کرد و تعجب می کنم که چرا استقالل سرمربی 
خود را بازخواســت نمی کند.حجت جهرمی در گفت وگویی تلویزیونی درباره اتفاقاتــی که در دیدار با 
استقالل افتاد، اظهار داشت: از هواداران استقالل می خواهم تا بدون  تعصبات رنگی و تیمی گوش کنند. 
باید سرمربیان خارجی به خواسته ها و آداب رسوم ما احترام بگذارند و نباید به نوامیس ما بی احترامی 
کنند و نگاهی از باال به پایین داشته باشند. چطور یک شخص خارجی به ما بدترین توهین ها را باید کند.

وی افزود: ما با حضور افراد خارجی مشکلی نداریم. برخورد خوب مورایس سرمربی سپاهان را دیدیم 
و اما رفتار ساپینتو شنیع بود و برای اولین بار اتفاق نیفتاد. او در انزلی به برانکارد لگد زد. تعجب می کنم 
که باشگاه استقالل چرا باید این همه بیانیه بدهد.مدیر مس کرمان عنوان کرد: به خون همان شهدا تمام 
اتفاقاتی که رقم خورد عین واقعیت است و دنبال پیدا کردن مقصر نیستم. بحث من حیثیتی است و توقع 
داشتم مدیریت باشگاه که شخص موجهی است، سرمربی خود را مورد بازخواست قرار دهد. سرمربی 
خارجی استقالل تنها به یک ایرانی توهین نکرد بلکه به کل ملت ایران توهین کرد. وی، رفتار مودبانه را کنار 

گذاشت. اگر فردی به عنوان میهمان بیاید و توهین کند آیا شما از آن فرد قدردانی می کنید؟

مستطیل سبز

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

بحرانخاصینداریم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن مدعی شد تیم 
آنهــا از لحاظ هزینه با نصــف تیم های لیگ 
برتری قابل مقایسه نیست.صادق صادقی 
درباره نتایج نه چندان خــوب ذوب آهن در 
هفته های گذشته اظهار داشت: شرایط تیم ما 
بد نیست، ولی متاسفانه از لحاظ امتیازگیری 
عملکرد خوبی نداشــتیم. من امیدوارم در 
بازی با ملوان ســه امتیاز را بگیریم تا دوباره 
به شرایط خوب گذشته برگردیم. به هر حال 
ممکن است هر تیمی در یک مقطع دچار افت 
شــود و معتقدم بحران خاصی در ذوب آهن 
وجود ندارد.وی در مورد اینکه چرا ذوب آهن 
در ۱8 بازی فقط سه برد به دست آورده است، 
تصریح کرد: شما باید شرایط و پتانسیل تیم 
ما را هم در نظر بگیرید. باید بگویم که تیم ما 
از لحاظ هزینه با نصــف تیم های لیگ برتر 
قابل قیاس نیســت و هشت یا 9 تیم خیلی 
بیشــتر از ذوب آهن هزینه  کرده اند. از طرفی 
امتیاز گرفتن در لیگ امســال واقعا سخت 
شده و تیم ما هم در چند بازی با بدشانسی 
مواجه شد.هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در 
پایان تصریح کرد: ذوب آهن فصل گذشــته 
هم در یک مقطع چند برد پیاپی به دست آورد 
و توانســت خودش را پیدا کند. من مطمئن 
هســتم که در بازی های آینده نتایج خوبی 
خواهیم گرفت و امیدوارم بردهای ما از همین  
بازی با ملوان شــروع شود. ما بازی سختی 
در پیش داریم، ولی امیدوارم 
در این مسابقه سه امتیاز را 

بگیریم.

بسیاری از کارشناسان فوتبال انگلیس معتقد هستند 
که اگر این کمیته مستقل اتهامات وارد شده به سیتی را 
تایید کند و آنها به دسته پایین تر سقوط کنند، این مربی 
اسپانیایی به دوران حضورش در این باشگاه پایان 

خواهد داد

فوتبال جهان

عکس روز

»کیروش«ستاره
جامجهانیشد!

فیفا به مناسبت حضور کارلوس کی 
روش در تیم ملی قطر، لقب جالبی 
به این مربی داد. صفحه عربی فیفا 
واکنش جالبی بــه حضور کارلوس 
کی روش در قطر داشــت و نوشت: 
تیم ملی قطر یک مربی جدید آورد. 
یکی از ستاره های اخیر جام جهانی 
فوتبال، کارلــوس کی روش هدایت 

عنابی ها را برعهده گرفت.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در پایان 
روز اول مرحله دوم مقدماتی سوپر لیگ کشور گفت: 
دور اول مقدماتــی به دالیلی در برخی مســابقات 
تمرکز الزم را نداشــتیم و نتایج را واگــذار کردیم، 
اما اکنون ســعی کردیم با تمرکز باالتر بازی کنیم و 
نتیجه مدنظرمان را گرفتیم.فــرزاد کوهیان پس از 
برتری تیمش مقابل کالــه آمل در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: بازی ها در دور دوم به دلیل اینکه تیم 
های باالی جدول با هم رقابت خواهند کرد بســیار 
سخت اســت، همان گونه که دیدار دشواری مقابل 
کاله داشــتیم.وی افزود: همه بازیکنــان ما تمام 
توان شان را گذاشتند تا بتوانیم از این دیدار سربلند 
خارج شویم و این برای من از همه چیز مهم تر است.

سرمربی ذوب آهن درباره تفاوت دیدار برگشت دور 
اول که نتیجه را واگذار کردند و حاال که پیروز شدند 

تصریح کرد: در برخی مســابقات دور اول، عملکرد 
خوبی نداشــتیم و شکســت خوردیم، اما امروز با 
تمرکز بیشــتر و باالتر کار کردیم و توانستیم پیروز 
شویم.وی خاطرنشان کرد: حضور تک تک بازیکنان 
می تواند کمک بزرگی به ما باشد و امیدواریم هرچه 
زودتر احمدی هم از مصدومیتی که دارد رها شــده 
و به جمع ما برگردد.وی در ارتباط با شیوه برگزاری 
امسال ســوپر لیگ بسکتبال کشــور تصریح کرد: 
این نحوه برگزاری را همه تیم ها در جلســه برنامه 
ریزی ســازمان لیگ تایید کردند. بــه دلیل این که 
دنبال برگزاری مسابقات بیشتری بودیم و شرایط 
به گونه ای باشد که مســابقات نزدیک تری ببینیم. 
هر شیوه که مسابقات برگزار شود قطعا نقاط ضعف 
و قوتــی دارد و همانطور که گفتم این شــیوه مورد 

موافقت و تایید همه تیم ها بوده است.

کوهیان:تمرکزبیشترینسبتبهقبلداشتیم
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با حضور مدیران استانی و شهری صورت گرفت؛

افتتاح مرکز جامع توانمندسازی آقایان استان اصفهان
آیین افتتاح مرکز جامع توانمندســازی آقایان اســتان اصفهان روز گذشته با 

حضور مدیران استانی و شهری برگزار شد.
به مناســبت ایام پرخیر و برکت ماه رجب و چهل وچهارمین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقاب اســامی، در قالب یازدهمین ویژه برنامه »به احترام مردم 
اصفهان« روز گذشته مرکز جامع توانمندسازی آقایان استان اصفهان به عنوان 
یکی از پروژه های مهم و زیرساختی شهر اصفهان با اعتباری بیش از ۴۷ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
مجموعه توانمندسازی باغ فدک با تعامل صورت گرفته بین شهرداری اصفهان، 
استانداری، بهزیستی و سپاه پاســداران راه اندازی شده است که با افتتاح آن، 

مشکل اسکان کارتن خواب های شهر به صورت زیربنایی رفع خواهد شد.

کاهش آسیب های اجتماعی با راه اندازی مرکز جامع توانمندسازی
مجتبی ایــزدی، دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهــان در آیین 
بهره برداری از مرکز جامع توانمندسازی استان اصفهان، اظهار کرد: شاهد افتتاح 
دو مرکز مهم نگهداری از معتادان متجاهر برای مردان و زنان هستیم که بی شک 
نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.وی با بیان اینکه یک مجموعه 
نگهداری، درمان و کاهش آسیب در مجاورت باغ فدک برای مردان و مجموعه 
دیگر در ضلع جنوبی شهر در منطقه قلعه شور برای بانوان افتتاح و بهره برداری 
می شــود، گفت: شــهرداری اصفهان طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و 
مصوبه شورای اسامی شهر نسبت به ایجاد این مرکز برای معتادان متجاهر و 

کارتن خواب ها اقدام کرده است.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت 
تشکل های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد توانمندسازی، صیانت اجتماعی، 

حرفه آموزی و اشتغال بهبودیافتگان خروجی این دو مرکز فراهم شود.
وی تصریح کرد: بی شک نجات انسان ها مطابق با آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده بر 
همه واجب است، در واقع نجات یک شخص به منزله نجات همه انسان ها تلقی 

می شود و این یک امر شرعی، اجتماعی، اخاقی و انسانی است.
ایزدی خاطرنشــان کرد: در این زمان که کشــور ایران با هجمه های ســنگین 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه رو است، روانگردها و مواد مخدر 
به عنوان یک ابزار سیاســی مخرب و ویرانگر در خدمت اســتعمار جهانی برای 
کاهش ســرمایه های اجتماعی و انســان قرار دارد، از این رو راه اندازی چنین 
مراکزی گامی مهم برای کاهش آســیب های اجتماعی و مقاوم سازی جامعه 

در برابر تهدیدهاست.

همه مسئوالن برای رفع مشکالت به صورت شبانه روزی تالش می کنند

علــی قاســم زاده، شــهردار اصفهــان نیــز در این مراســم بــا بیــان اینکه 
زندگــی انســان در ذات خــود آمیختــه بــا غــم و شــادی اســت، اظهــار 
کــرد: بایــد تــاش کنیم بــر اســاس اقتضــای فــردی و اجتماعــی بر غم 
 کســی اضافــه نکنیــم و علت غــم کســی نشــویم تــا راحت تر و شــادتر 

زندگی کنیم.
وی ادامه داد: طبق سیاســت ها و آرمان های خود در مدیریت شهری تاش و 
جهاد خواهیم کرد تا بهترین شرایط را برای زندگی مردم فراهم کنیم، البته نباید 
از این موضوع غافل باشیم که هر چه انتظارات مردم افزایش یابد، سطح رضایت 

آنها پایین تر می رود.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: مســئوالن و کارگزاران گاهی با وعده های خود، 
انتظاراتــی را در جامعه ایجاد می کننــد که قادر به اجرای کامل آن ها نیســتند، 
بنابراین اینکه بگوییم شــهر ما عاری از بزه های اجتماعی و کارتن خوابی خواهد 
شد، اشتباه است اما همه مسئوالن برای رفع این مشکات به صورت شبانه روزی 

در تاش هستند.
وی با تاکید بر اینکه همه مسئوالن برای رفع این مشکات به صورت شبانه روزی 
در حال تاش هستند، خاطرنشان کرد: مطالبه گران باید از سیاه نمایی در جامعه 
بپرهیزند و آگاه باشــند که جامعه در بهترین وضعیت ممکــن نیز از معضات 
اجتماعی خالی نخواهد شد، باید همه آگاه باشند که جامعه در بهترین وضعیت 

ممکن نیز از معضات اجتماعی خالی نخواهد شد.
قاسم زاده تاکید کرد: مطالبه گران چشم بینای مسئوالن هستند و باید همیشه 
فعال باشند؛ اما باید مراقب بود که واقعیت ها درســت منعکس شود، در واقع 
باید واقعیت را درست انعکاس دهیم، چراکه در خیابان های اصلی بسیاری از 

شهرهای بزرگ جهان نیز کارتن خواب وجود دارد.
شــهردار اصفهان گفت: گاهی اوقــات مطالبه گران برای بیدار کــردن مدیران 
موضوعی را مطرح می کنند که انعکاس جهانی می یابد و آن سوی دنیا به مرثیه 
سوزناک تبدیل می شود به طوری که تصور می شود در ایران همه به سختی و از 

گرسنگی در حال نابود شدن هستند.
وی اظهار امیدواری کرد: در این دوره خدمــت روز به روز بتوانیم گره از کار مردم 

باز کنیم و شرایط را برای زندگی بهتر مردم فراهم  آوریم.
قاسم زاده گفت: ما در جامعه همانند یک خانواده هستیم که باید برای کاهش 

مشکات همدیگر تاش کنیم و در سختی ها دست به دست یکدیگر بدهیم.
وی تصریح کرد: افتتاح مرکز توانمندســازی حاصل همدلی و همگرایی میان 
نهادهای مختلف در استان اســت که امیدواریم نتیجه خوبی در جهت کاهش 
آسیب های اجتماعی داشته باشــد، اتفاق دوم نیز در حوزه کودکان کار است که 

در آینده رونمایی می شود.

صیانت از معتاد متجاهر و کارتن خواب، حلقه مفقوده جامعه است 
سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان هم اظهار 
کرد: اعتیاد تنها مسیری است که به شکســت می انجامد زیرا اثر مصرف مواد 

مخدر شرایط بسیار بدی را برای فرد معتاد ایجاد می کند.
وی، افتخار جمهوری اسامی ایران را دغدغه مندی باالترین مقام مسئول این 
کشــور برای موضوع اعتیاد و معتادان دانســت و گفت: رهبر معظم انقاب در 
موضوعات اجتماعی اعتیاد را بزرگ ترین و اولویت دارترین موضوع مطرح کردند، 
در حالی که  سران رژیم منحوس گذشته خود دستی بر توسعه آتش اعتیاد در 

کشور داشتند و از آن بهره می بردند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با بیان اینکه امروز نظام همه 
ظرفیت خود را پای کار آورده تا بتواند بخشی از آسیب های اجتماعی را کاهش 
دهد، افزود: در روزهای گذشته شاهد عفو و گذشت عمومی رهبر معظم انقاب 
برای برخی از مجرمان بودیم که این گذشت در اوج قدرت و اقتدار نظام آن هم 
جایی که دشمن هیچ غلطی نتوانســت بکند، متکی بر سیره پیامبر اکرم )ص( 

و اهل بیت )ع( است.
وی سپاه و بسیج را همواره سرباز والیت فقیه و فرمان ولی امر مسلمین اعام 
کرد و یادآور شد: هر کجا که احساس کردیم رهبر معظم انقاب مطالبه ای دارند 
حتی اگر وظیفه خود و در عرصه های ماموریتی ما تعریف نشــده باشــد، ورود 
کرده ایم به عنوان مثال در راســتای کاهش آســیب های اجتماعی خاصه مواد 
مخدر اقدام به راه اندازی مرکز کرامت در شهرستان مبارکه کردیم که اکنون شاهد 
موفقیت این مرکز در عرصه کاهش آســیب های اجتماعی، معتادان متجاهر و 

کارتن خواب ها هستیم.
سردار فدا با اشــاره به لزوم تحقق مطالبات رهبری در عرصه های متعدد گفت: 
مرکز توانمندسازی آقایان اســتان اصفهان جنب باغ فدک را تحویل می گیریم 
و تمام تاش خود را برای درمان ، رســیدگی و توانمندسازی این افراد با حفظ 

کرامت آنها انجام می دهیم.
وی، خطــاب بــه مســئوالن ســتاد مبــارزه با مــواد مخــدر کشــور گفت: 
دغدغــه پشــتیبانی و حمایــت از مرکــز توانمندســازی نبایــد فرامــوش 
 شــود و همــه دســتگاه های متولــی بایــد خــود را ملــزم بــه حمایــت

 از آن بدانند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان تاکید کرد: حقیقت این 
است که قسمت پایانی توانمندسازی افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب امروز 
در جامعه ناتمام اســت، در واقع صیانت از این افراد حلقه مفقوده است که باید 
نسبت به آن اهمیت داده شود در این راستا فرهنگ سازی عمومی در رویارویی 
با این افراد به منزله صیانت باید توسط مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 

نقش پررنگی پیدا کند.
وی، بازیابی اعتماد عمومی مردم به افراد معتاد را ضروری دانست و ادامه داد: 
در این راستا الزم است برنامه های ویژه ای جهت سپردن وام به این افراد برای 
ایجاد اشتغال و توانمند شدن و بازگشت با کرامت به جامعه در نظر گرفته شود.

ســردار فدا اظهار کرد: حفظ و صیانت وظیفه همه دستگاه هاست؛ ما می توانیم 
معتادان و کارتن خواب ها را بر اساس یک برنامه ریزی و اولویت سنجی مطابق 

با توانمندسازی به سربازان این نظام و انقاب و افراد موثر مفید تبدیل کنیم.

مدیر اجرایی شــهرک شــهید کشــوری با اشاره به 
مشکات برخی از ساکنان شــهرک شهید کشوری 
گفت: به منظور رفع مشــکات شــهروندان در این 
شهرک، جلسات متعددی با امرای ارتش، فرماندهان 
و مســئوالن شــرکت های متعهد به انجام خدمات 
زیربنایی و روبنایی شــهرک برگزار شــده است، اما 
متعهدان برای جبــران تعهدات خــود اقدام جدی 
نداشته اند.حسین پناهی در حاشــیه افتتاح پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهرک شــهید کشوری، اظهار 
کرد: سال ۷۲، ارتش جمهوری اسامی طی نامه ای 

به رهبر معظم انقاب موافقت ایشــان را با ساخت 
مسکن برای کارکنان ارتش و الحاق ۳۰۰ هکتار زمین 
به شــهر اصفهان دریافت می کنــد.وی افزود: این 
درخواست به مسکن و شهرسازی ارسال، و درنهایت 
با الحاق ۱۳۰ هکتار زمین بابت ســاخت مســکن و 
۱۷۰ هکتار بابت محــدوده اجــرای خدمات بزرگ 
شهری موافقت می شود.مدیر اجرایی شهرک شهید 
کشوری خاطرنشان کرد: سال ۸۰، شهرداری منطقه 
شــش یک مجوز دو میلیــون مترمربعی به صورت 
پروانه کلی و به شــکل موافقت اصولی در این رابطه 
به مسئوالن ارتش می دهد و تاکید می کند که ظرف 
سه سال ارتش باید اقدام به ســاخت کند، سپس 
دریافت مجوزهای ساخت زمین های الحاق شده به 
شهر اصفهان از کمیســیون ماده پنج پیگیری شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، اراضی ۱۳۰هکتاری به 
شهر اصفهان الحاق شده، اما هنوز مجوزها و مصوبات 
کمیسیون ماده پنج و طرح تفصیلی آن اباغ نشده 
است.پناهی تصریح کرد: یک الیحه در این رابطه به 
تصویب رسیده که سه شرط را برای آن مشخص کرده 
است؛ نخســت تعیین عارضه سنجی ترافیکی، دوم 
رعایت پدافند غیرعامل و صدور مجوز نیروهای مسلح 
برای پرواز هلیکوپترها در این منطقه و سوم تعیین 
تکلیف هفت هزار واحدی است که مجوزی از سازمان 
آتش نشانی و ســازمان نظام مهندسی نداشته اند.

مدیر اجرایی شهرک شهید کشــوری اضافه کرد: در 
این جریان، بنیاد تعاون ارتش و شرکت عمران آبشار 
اسپادانا موظف به انجام تعهداتی بودند، اما تا به امروز 

به تعهدات خود عمل نکرده اند.

سخنگوی شورای اســامی شــهر اصفهان گفت: 
از مهم تریــن نکاتی کــه در بودجه ســال ۱۴۰۲ به 
جمع بنــدی و تصویب رســیده، حمایــت از حوزه 
گردشگری و ساخت وســازها برای احداث هتل ها 
و اقامتگاه ها اســت که همچنان مشمول تخفیف 
۹۹ درصدی برای صــدور پروانه خواهــد بود.علی 
صالحی در گفت وگــو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به 
بررســی بودجه ســال ۱۴۰۲ شــهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: یکی از موضوعــات قابل توجه در بودجه 
ســال آینده برای مجموعه مدیریت شهری، توجه 

به موضــوع مشــارکت و همراهی مــردم و بخش 
خصوصــی، تســهیل و مقررات زدایی بخشــی از 
فرآیندهاســت تــا بتوانیم در حوزه هــای مختلف 
خدمات آسان تری را به شهروندان ارائه دهیم.وی 
ادامه داد: از مهم ترین نکاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ 
به جمع بندی و تصویب رسیده است، حمایت از حوزه 
گردشگری و ساخت وسازها برای احداث هتل ها و 
اقامتگاه هاســت که همچنان مشمول تخفیف ۹۹ 

درصدی برای صدور پروانه خواهد بود.
سخنگوی شــورای اسامی شــهر اصفهان افزود: 
موضوع دیگر، تخفیف ۸۰ درصدی بــرای ایجاد و 
احساس سوله ها و کارگاه های مجموعه شرکت های 
دانش بنیان، توجه به قانون جهش تولید دانش بنیان 
برای اســتقرار این مجموعه شــرکت ها در منازل 

مسکونی اســت که طبق مصوبه مجلس باید اجرا 
می شــد و در اصفهان نیز شــرایط برای اجرای این 
قانون در نظر گرفته شــده اســت.وی تصریح کرد: 
توجه به رایگان شدن تعرفه ها یا کاهش چشمگیر 
تعرفه های صدور پروانه برای ایجاد زیرساخت های 
آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح 
شهر برای کمک به خیرین نیک اندیش که در ایجاد 
زیرســاخت های شــهری عاقه مند به مشــارکت 
هستند، مد نظر قرار دادن فرمول ها و شیوه دریافت 
عوارض پیش بینی شده برای سال آینده که از این 
طریق شــهروندان در حوزه های مختلــف بتوانند 
با حداقــل پرداخت عوارض یا حتی بــا نرخ صفر، 
پروانه دریافت کنند تا بتوانیم زیرساخت های جدید 

داشته باشیم.

مدیر اجرایی شهرک شهید کشوری:

برای ارائه خدمات در شهرک شهید کشوری اقدام جدی  نشده است
سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

حمایت از حوزه گردشگری در بودجه 1402 

مدیر پژوهش، خاقیت و فناوری های نوین شهرداری با بیان اینکه ایده های کارکنان شهرداری در سامانه نظام پیشنهادات ثبت می شود، گفت: ایده های خوب و خاقانه 
کارکنان، فرآیندها را بهبود می بخشد، هزینه ها را به نفع شهر کاهش می دهد و در زمان صرفه جویی می کند.مرتضی نصوحی با بیان اینکه کارکنان سازمان شهرداری 
می توانند ساالنه هفت پیشنهاد و ایده در سامانه نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان به آدرس)knowledge.isfahan.ir ( ثبت کنند، اظهار کرد: این ایده ها، فرآیندها 
را بهبود می بخشد، هزینه ها را به نفع شهر کاهش می دهد، در زمان صرفه جویی می کند، تعلق سازمانی کارکنان را نشان می دهد و آنها را به عنوان یک کارمند خاق معرفی 
می کند.وی با بیان اینکه نظام مدیریت مشارکتی شهرداری را نمی توان تنها با پیشنهادات و ایده ها مورد سنجش قرار داد، ادامه داد: در این راستا دو رویکرد کان بهبودی 
با عنوان بهبودهای جزئی یا بهبودهای مستمر و بهبود جهشی وجود دارد مانند باز مهندسی فرآیندها که روش های خاص خود را دارد و به طور مثال با یک تکنولوژی 
جدید به طور کل فرآیند مدل های کسب و کار تغییر می کند.دبیر شورای عالی نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حقیقت هدف اصلی در این نظام 
حذف موازی کاری ها، رفت و آمدهای اضافی و تسهیل گردش کار به روش های ساده تر است.نصوحی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در سطح شهرداری های کشور 
همیشه نوآوری هایی را در عملکرد خود داشته است، افزود: به طور مثال، ساختار مدیریت بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات که برای نخستین بار و از جنس ایجازی 

بود و در شهرداری های دیگر وجود نداشت، پس در این گونه موارد، بهبودها می تواند از جنس ایجازی باشد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان علت ایجاد ترافیک سنگین صبح دوشنبه در ورودی شهر اصفهان را ورود خودروهای سنگین دانست.علی اکبر رسالت در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پروژه اتصال محور آزادراه معلم به بلوار فرزانگان با هزینه ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال حدود یک ماه پیش با دستور شهردار اصفهان مورد 
بهره برداری قرار گرفت.وی با بیان اینکه مسیر اتصال محور آزادراه معلم به بلوار فرزانگان از سمت شمال به سمت جنوب به طرف یزد، شیراز و از جنوب شهر اصفهان به 
سمت پل غدیر است، افزود: یکی از مسیرهایی که باعث جلوگیری از ورود کامیون ها به داخل شهر اصفهان می شد، انتهای آزادراه معلم به سمت کاوه بود که با اجرای پل 
دکتر علی شریعتی در گذشته خودروهای سبک و سنگین به سمت چپ هدایت و وارد بلوار فرزانگان می شدند.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه به رغم 
اخطارها و عائم کاهنده سرعت در پایان آزادراه معلم هنوز خودروها تمایل به سبقت دارند و با خودروهای در حال گردش به چپ روبه رو می شدند، ادامه داد: در محل این 
تقاطع اغلب تصادفات شدیدی رخ می داد، به این منظور طرح ایمن سازی این تقاطع از پروژه های شاخص ترافیکی شهر مطرح شد و اجرای آن با مشارکت مناطق هفت 
و ۱۲ شهرداری صورت گرفت. وی گفت: مشاهده می شود که گاهی برخی از رانندگان خودروهای سبک و سنگین که از شمال به طرف جنوب اصفهان حرکت می کنند، 

به اشتباه روی پل شریعتی قرار می گیرند، بنابراین از تمام رانندگان درخواست می کنیم قبل از ورود به این مسیر، به عائم راهنمایی و رانندگی دقت داشته باشند.

ایده های کارکنان شهرداری در سامانه نظام پیشنهادات ثبت می شود دلیل ترافیک صبح دوشنبه در ورودی شهر اصفهان چه بود؟ 
مسئله ماشین های سنگین

ابالغ
11/125 کارفرمــای محتــرم شــرکت  الرک نویــن  بــا کــد تامیــن اجتماعــی 
کارگاه 6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای علیرضا خســروی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبــرده )خدمات صنعتی( 
بر اســاس رای کمیتــه بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئیــن نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/09/17 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
 و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1453208 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/126 کارفرمای محترم شــرکت باســتان صنعت اصفهان  با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 

آقای  بهمن عباســی دیزیچــه  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیان آور اســتان اصفهــان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
)نظافت صنعتی( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/09/17 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
 اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1453200 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/127 کارفرمــای محتــرم شــرکت  باســتیان صنعــت اصفهــان با کــد تامین 
اجتماعی کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش 
از موعد آقــای قربانعلی  قاســمی دیزیچه  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی 
مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده 
)مکانیــک( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامــه اجرایی 

مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/15 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
 اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1453202 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/128 کارفرمــای محتــرم شــرکت  صــدف بــی تا  بــا کــد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570009790  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقــای قربانعلــی قاســمی دیزیچــه  از کارکنــان آن کارگاه در کمیتــه بررســی 
مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده 
)مکانیــک( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامــه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/15 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
 اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 

می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1453205 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/129 کارفرمــای محترم شــرکت هماوا خدمات ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570007950  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای علیرضا خســروی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبــرده )خدمات صنعتی( 
بر اســاس رای کمیتــه بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئیــن نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/09/17 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
 و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1453207 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
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مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه گفت: براساس 
برنامه زمان بندی شــده ،افتتاح اولین مرکز نوآوری فوالدمبارکه در یک دانشگاه 
پیشرو کشور رقم  خورد که امیدوارم تا سال آینده، هدف تعیین شده برای رسیدن 
به 150 پایان نامه و ایجاد 10 هســته  پژوهشی را شاهد باشــیم.یحیی پالیزدار، 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه همزمان با 
ایام دهه فجر در آیین افتتاح مرکز نوآوری فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان 
کرد: حرکتی که آغاز شده می تواند الگویی برای همکاری استراتژیک دانشگاه و 
صنایع بزرگ باشد که این اقدام می تواند آینده اصفهان و حتی کشور را تحت تاثیر 
قرار دهد.وی گفت: در بسیاری از کشورها ارتباطات دانشگاه و صنعت موجب خلق 
ثروت می شود که البته در کشور ایران نیز حرکت هایی شروع شده و شرکت فوالد 
مبارکه در این زمینه پیشگام بوده است.پالیزدار افزود: نقطه ای که در آن ایستاده ایم 
جای رشد بیشتری دارد و اگر این مسیر به فرآیندی مولد تبدیل شود، می توانیم 
پایداری آن را تضمین کنیم.مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه تصریح کرد: مدل رشد زیست بوم فناوری و نوآوری در سال گذشته به 
دستور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  طراحی شد و بنا بر این بوده که این مدل به 

آینده درخشان صنعت فوالد منجر شود. همچنین در گذشته به صورت زنجیره ای 
در زیست بوم نوآوری اقدامات خوبی انجام شده است ولی با ایجاد ارتباط بیشتر 
و صحیح تر، این هویت ها می توانند موثرتر عمل کنند.وی خاطر نشان کرد: برای 
رسیدن به این مهم باید ارتباط معنادار جدی میان دانشگاه و صنعت ایجاد شده، 
منابع مالی و ... فراهم آید. از نظر قرابت فیزیکی نیز بسترهای الزم ایجاد شده تا 
ابرروندهای صنعت در دانشگاه اطالع رسانی شود تا اگر کسی در این زمینه اقدامی 
انجام داد بتوانیم نوید ایجاد یک کسب وکار را به او بدهیم.پالیزدار ادامه داد: حدود 
7 ماه پیش مذاکراتی با رییس دانشــگاه صنعتی صورت گرفت که بنای افتتاح 
مرکز نوآوری گذاشته شده تا در نهایت هسته های فناور از دل دانشگاه بیرون آید. 
همچنین طرح هایی در دانشگاه و هسته های فناور بررسی شده تا قبل از ایجاد مرکز 
نوآوری این طرح ها اجرایی شوند.وی تاکید کرد: براساس برنامه زمان بندی شده، 
افتتاح اولین مرکز نوآوری فوالدمبارکه در یک دانشگاه پیشرو کشور رقم  خورد که 
در همین راستا از حمایت های مدیرعامل و معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
قدردانی می کنم و امیدوارم تا سال آینده، هدف تعیین شده برای رسیدن به 150 

پایان نامه و ایجاد 10 هسته  پژوهشی را شاهد باشیم.

در دهه فجر و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، آزمایشگاه 
آب میکروبیولوژی شرق استان در نایین در مدار بهره برداری قرار گرفت.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به  پایش مستمر کیفیت آب شرب 
در شهرها و روســتاها گفت: با راه انداری این آزمایشــگاه آب شرب ساکنان 186 
روستا و 3 شهر در نایین به صورت مستمر مورد پایش کیفی قرار می گیرد.حسین 
اکبریان اعالم کرد: تا قبل از راه اندازی این آزمایشــگاه، آب شــرب این منطقه به 
صورت مستمر در آزمایشگاه های مستقر در شهرهای مجاور  مورد بررسی قرار می 
گرفت. این درحالیست که شبکه های بهداشت محلی نیز به صورت مستمر سالمت 
و کیفیت آب شرب را در اقصی نقاط استان مورد ارزیابی قرار می دهند.وی با بیان 
اینکه بیش از یک میلیارد تومان هزینه ساخت و تجهیز این آزمایشگاه شده است، 

عنوان کرد: تجهیزات و دســتگاه های به کار رفته در آزمایشگاه میکروبیولوژی آب 
نایین از پیشــرفته ترین و به روزترین دستگاه ها هستند که از این طریق شاخص 
های میکروبی، باکتریایی و کدورت آب بررسی می شود.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با اشــاره به دریافت گواهی نامه ایزو 17025 آزمایشگاه آب نایین گفت: 
این آزمایشــگاه پس از ممیزی های صورت گرفته توســط کارشناسان،   موفق به 
دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت که همان ایزو 17025 اســت ، شد که بیانگر 
دقت و صحت نتایج آزمایش های صورت گرفته در این مرکز است.اکبریان تصریح 
کرد: ماهانه 150 نمونه گیری از آب موجود در مخازن، منابع و شبکه آب در شهرها 
و روستاهای منطقه نایین در این آزمایشــگاه انجام می شود که در نهایت این امر 

موجب ارتقای بیش از پیش کیفیت آب شرب منطقه نایین شده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بیســت وپنجمین جلسه کمیسیون تجارت، 
خدمات و ارتباطات این اتاق تاکید کرد، اصفهان فراصنعتی شــهری است که 
تجارت مبنای توسعه آن باشد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، 
مسعود گلشیرازی با بیان اینکه راه توسعه اصفهان و اتاق بازرگانی نهادینه شدن 
تشکل ها و انجمن هاست، اظهار داشت: تا تشکل های قدرتمند نداشته باشیم 

اتاق قدرتمندی نخواهیم داشت.

لزوم ایجاد انجمن واردکنندگان استان اصفهان
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تشکیل و فعالیت انجمن صادرکنندگان 
اســتان افزود: کمیســیون تجارت، خدمــات و ارتباطات ایجاد کمیســیون 
واردکنندگان استان را نیز در دستور کار خود قرار دهد، چون دوران اتاق بازرگانِی 
کمیسیون محور گذشته و اتاق ها باید تشکل محور شوند. تجمیع نظرات اعضای 
تشکل ها و انجمن ها در کمیســیون ها موجب تضارب آرا می شود و در نهایت 
هر کمیســیون برای تحقق منافع کل اکوسیســتم باید روش بینابینی اتخاذ 
کند و تشکل باید مأمن تحقق منافع مشترک باشــد.وی با اشاره به سخنان 
اخیر مقام معظم رهبری ادامه داد: متاسفانه طی 10 سال اخیر شاهد سیری 
بودیم که به تضعیف ســرمایه گذاران بخش خصوصی و عدم حمایت بانک ها 
از آنها انجامید، درحالی که رهبر انقالب بــه صراحت فرمودند تجربه تلخ اوایل 
انقالب در عدم حمایت از بخش خصوصی نباید تکرار شود.گلشیرازی با اشاره 
به اصفهان ســتیزانی که اقدامات درخور اتاق بازرگانــی در دوره نهم را نادیده 
می گیرند، گفت: ایجاد شتاب دهنده صادرات بردار و واحد توسعه کسب وکار در 
اتاق از جمله این اقدامات بود که ثمرات مبارک آن در چند سال آینده نمایان تر 

می شود، چون مبنای توسعه اصفهان فرا صنعتی، تجارت و خدمات است.

اتاق اصفهان در دوره نهم از پیگیری حقوق اعضای خود کوتاه نیامد
همچنین احمد پزنده، رییس کمیســیون تجارت، خدمــات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی با اشاره به نقش آفرینی اتاق دوره نهم در عرصه هایی مانند تامین اقالم 
کرونایی، دستگاه های اکسیژن ساز موردنیاز بیمارســتان ها، توزیع 200 هزار 
سبد کاال در میان اقشار آسیب پذیر و ورود اعضای اتاق به تولید اقالم موردنیاز 
مردم در زمان شیوع کرونا گفت: بهبود شــاخص محیط کسب وکار استان، به 
ثمر نشستن پروژه هایی مانند نمایشگاه بین المللی و سالن اجالس، تاسیس 
دفاتر منطقه ای اتاق اصفهان در پنج شهرســتان اســتان و سرمایه گذاری در 
پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان از مهم ترین اقدامات این دوره بود.

وی با بیان اینکه هیئت رییســه و هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در دوره نهم با 
وجود برخی تخریب ها از سوی اصفهان ستیزان از پیگیری حقوق اعضای خود 
کوتاه نیامد، افزود: در سال جاری با همراهی استاندار اصفهان و معاون ایشان 
شــاهد کمترین قطعی گاز و برق در صنایع اســتان بودیم؛ بنابراین به برخی 
اظهارنظرهای منفی و تخریبی کاری نداشــته و برای عملکرد خود سند و آمار 

ارائه می دهیم.

اتاق اصفهان؛ بازوی مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران
فرشته امینی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تقدیر از همراهی 
اعضای کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق با کادر اجرایی آن بیان کرد: 
قطعا عملکرد کمیســیون نقاط قوت و نقاط قابل  بهبودی داشته که امیدوارم 
اعضا با ارائه پیشــنهادات خود کمک کنند تا این نقاط قابل بهبود، ســرلوحه 
کار کمیســیون در دوره بعدی قرار گیرد. در این دوره معتقد بودیم تجارت واژه 
جامعی است و کاری نیست که به کمیسیون تجارت مرتبط نباشد؛ بنابراین این 
کمیسیون وظیفه اجرایی دائمی در اتاق بازرگانی بر عهده داشت و در بسیاری از 

حوزه ها در زیست بوم کسب وکار و تجارت استان تاثیرگذار بود.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان 
تنها یک کرسی در اختیار داشت؛ اما در ادامه در این کارگروه نقش محوری پیدا 
کرد، افزود: همچنین در سطح ملی نیز اثرگذار و همواره بازوی مشورتی سازمان 
توسعه تجارت ایران بودیم که نتیجه تالش عوامل اجرایی کمیسیون تجارت و 

همچنین مشاوران و اعضای آن است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه همزمان با ایام دهه فجر در آیین افتتاح مرکز نوآوری فوالد مبارکه:

 فوالدمبارکه تا سال آینده از ۱۵۰ پایان نامه و ایجاد ۱۰ هسته پژوهشی
 در دانشگاه صنعتی اصفهان حمایت می کند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بیست وپنجمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق تاکید کرد:

داغ اصفهان ستیزی بر پیشانی اصفهان ستیزان می ماند

در دهه فجر صورت گرفت؛

بهره برداری از آزمایشگاه آب میکروبیولوژی شرق استان در نایین

منبع: بازار 
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