
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

طبق اعالم ســازمان هواشناسی کشــور میزان آلودگی هوا و غلظت آالیندگی در کالن آلودگی هوا دوباره میهمان اصفهان شد؛  
شهرها بیشتر می شود.به گزارش خبرگزاری برنا، طبق اعالم سازمان هواشناسی کشور ، میزان 
آلودگی هوا و غلظت آالیندگی در کالن شهرها بیشتر می شود. در مناطقی همچون اصفهان، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی 
می شود.روز پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام  همراه با افزایش  دما حاکم خواهد 

بود.  
روز از نو، روزی از نو!

انفجار صندوق یک خودروی 
لکسوس روبه روی ساختمان 

شماره 5 مجموعه ادارات 
اصفهان؛

 پلیس:
 امنیتی نبوده

 توقف فیلم سازی در ایستگاه کمبود بودجه؛
 هنرمندان اصفهانی مهاجرت می کنند 

 مهجوریت هنر در پایتخت 
فرهنگ و هنر!

7

5

5

3

5

جاری شدن زاینده   رود در نوروز منوط 
به بارش های روزهای آینده است

رقابت ۴۲ هزار داوطلب در آزمون 
کارشناسی ارشد و دکتری در استان

شب های شوم!
 وقوع ۳۶ درصد از تصادفات جاده ای اصفهان در تاریکی هوا؛

ضرورت برنامه ریزی 
و تقسیم زمان سفر 

در نوروز

 گام بلند فوالدمبارکه
  در زیست بوم
 نوآوری کشور

بانک های اصفهان 
از فعاالن اقتصادی 

حمایت کنند  بناهای تاریخی شهر اصفهان در معرض 
خطر بارندگی ها

8 35
4

5

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 9   اسفند  1۴01
7  شعبان  1۴۴۴
۲8  فوریه  ۲0۲۳
 شماره ۳759    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

چاپ دوم

فراخوان خرید میلگرد جهت پروژه بهسازی تقاطع غیر همسطح شاهین )پل گرگاب(
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان خرید میلگرد جهت پروژه بهسازی تقاطع غیر همسطح شاهین )پل گرگاب( به شماره 2001094734000072 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

م الف: 1459736

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/27
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/10

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/20
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 4/155/475/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی - 03145225200

آگهی مزایده مرحله دوم

اصغر رحیمی – شهردار دستگرد م الف: 1459873

آگهی مزایده فروش تراکتور )نوبت دوم(

مسعود قنبری- شهردار سین م الف: 1464054

بدینوســیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه پالک تجاری واقع در دســتگرد – بلوار معلم- فاز 4 منطقه 

کارگاهی- پالک شماره 23 اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1401/12/16 

مراجعه و تا تاریخ 1401/12/18 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

شهرداری سین به استناد صورتجلسه مورخ 1401/12/1 اعضای کمیسیون شهرداری سین و بند سه مصوبه شماره 434 مورخ 1401/08/15 شورای محترم اسالمی شهر و 

با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه تراکتور با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید.
1- کلیه مراحل بارگذاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد 
 و الزم است شرکت کنندگان در مزایده مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مزایده گران محترم 

می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 2- مهلت دریافت اسناد از روز سه شــنبه مورخ 1401/12/09 تا روز سه شــنبه مورخ 1401/12/16 و مهلت شــرکت در مزایده تا آخر وقت اداری شنبه مورخ 1401/12/27 
می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی فیش واریزی نقدی بابت 5 درصد سپرده شرکت در مزایده معادل 130/000/000 ریال 
به شماره حساب 3100005348000 نزد بانک ملی به نام شهرداری سین بابت 5% واریز و به همراه سایر مدارک در سامانه بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 14:30 

روز شنبه مورخ 1401/12/27 با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.
3- محل بازدید: شهر سین- بلوار امام خمینی- شهرداری سین      4- مهلت بازدید از روز سه شنبه 1401/12/9 لغایت شنبه 1401/12/27            شماره تماس: 031-45834516 

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوان ردیف
بلوار معلم – فاز 4 منطقه کارگاهی50عادیپالک تجاری1

نوبت دوم

چاپ اول

آگهی مزایده  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 - 4 – 347
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ 
چشمه توتی )باران( به صورت اجاره

270.000.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق ۲9۲: تاساعت 1۳:00روز شنبه به تاریخ 1401/12/20
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/12/21

W WW.abfaesfahan. irمحل دريافت اسناد: سایت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  )  تلفن : 0۳1۳51۳۲۲۲1  (

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مناقصه 

م الف: 1464024

م الف: 1464030

حسن توکلی اژیه - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر 

علی رجبی – شهردار بادرود 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر بموجب آگهی مزایده  نوبت اول به شماره 1144741 مورخ 1401/12/07 در نظر دارد نسبت 
به واگذاری یک باب حمام از موقوفه حمامین اسالم آباد واقع در خمینی شهر خیابان حافظ را بمدت یک سال از طریق مزایده اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33626071 داخلی 18 و یا به آدرس خیابان شریعتی شمالی کوچه 94 مراجعه نمایند.

1- برگزاری مزایده صرفًا ، از طریق ســامانه تدارکات الکتریکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق توکن 

امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ تضمین در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
اسناد خزانه و یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شهرداری به شماره 106682190001 

بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
3- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز همه روزه به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد است.

5- متقاضیان از تاریخ نشر آگهی 1401/12/09 تا تاریخ 1401/12/15 نسبت به دریافت 
اسناد از طریق ســامانه مذکور اقدام و تا پایان وقت اداری مورخ 1401/12/25 فرصت 

دارند پیشنهاد قیمت خود را از طریق توکن ارسال نمایند و پیشنهادهای رسیده در تاریخ 
1401/12/27 بازگشایی خواهند شد.

6- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه 
پیشــنهادی اعم از کتبی یا شــفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته 
نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشــروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و کافی و 

الک و مهر نشده معذور است.
7- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه 

را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:
الف- فیش واریز نزد بانک ملی شعبه شهر بادرود

ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بادرود
8- نفرات اول و دوم و سوم مزایده چنانچه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 

نوبت اول

اداره کالوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

 شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، نسبت به فروش

 ۳7 قطعه زمین با کاربری مسکونی از مجموع واگذاری محققی، حائری، غالمیان را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مبلغ پایه کارشناسیشماره موتورسال تولید مدلنوع خودرو ردیف 

2/600/000/000 ریال MF13698826 U - 285تراکتور مسی فرگوسن1
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کاشت ۶ تا 9 میلیون نهال در شهرستان مبارکه
سهم شهرستان مبارکه در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، ۶ تا ۹ میلیون نهال است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به مشــارکت های مردمی، ارگان ها ی استان 
از امســال برای اجرای این طرح گفت: این طرح مردمی به مدت چهار سال در سراسر کشور اجرا 
می شود که سهم استان اصفهان، ۳۰ میلیون درخت بوده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار 
است، سالیانه ۷ میلیون نهال تولید و کاشته شود.ابوطالب امینی افزود: با توجه به موقعیت صنعتی 
شهرستان مبارکه، طبق توافقات صورت گرفته، مقرر شــد با اجرای این طرح، سالیانه یک میلیون 

و ۵۰۰ اصله نهال در اطراف مراکز صنعتی، شهرداری ها و دهیاری ها شهرستان مبارکه کاشته شود.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه قرارگیری زاینده رود و رودخانه فصلی شور در این شهرستان برای 
کنترل سیالب ها و جلوگیری از فرسایش خاک در شــهر کرکوند در سال آینده، جذب اعتبار آن به 

صورت ملی و استانی انجام گرفته و اقدامات خوبی در این راستا انجام می شود.

توقیف کامیون حامل گازوییل قاچاق در شاهین شهر
یک کامیون نفتکش حامل بیش از ۱۹ هزار لیتر گازوییل قاچاق در مورچه خورت شاهین شهر توقیف 
شد.سرهنگ بهزاد ثابت راســخ، فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: ماموران 
انتظامی شهرستان با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
توقیف کامیون نفتکش و در بازرسی از آن بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوییل قاچاق و خارج از شبکه 

قانونی توزیع را کشف کردند.وی افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

کشف لوازم خانگی قاچاق در مغازه ای در خمینی شهر
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال در خمینی شهر در بازرســی از مغازه لوازم خانگی تعدادی لوازم 
خانگی قاچاق کشف کردند.ســرهنگ کامران ریاحی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان گفت: ماموران پلیس در بازرسی از مغازه لوازم خانگی چند دستگاه یخچال، ماشین 
لباسشویی، ماشین ظرفشویی و جارو برقی بدون اسناد و مدارک معتبر گمرکی را کشف کردند.وی 
ارزش این کاال ها را ۲۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و 

به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
 

انفجار گاز پیک نیک در بادرود با 2 مصدوم
انفجار و آتش گرفتن گاز پیک نیک در بادرود ۲ مصدوم برجای گذاشت.عباس عابدی، سخنگوی مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: ساعت ۱۸:۲۲ دقیقه روز شنبه، ششم اسفند حادثه 
انفجار پیک نیک به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.به گفته وی، این حادثه در محله حسینیه 
بادرود نطنز رخ داده بود و بالفاصله یک واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد.سخنگوی مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی استان اصفهان ادامه داد: ۲ مرد که در این حادثه دچار سوختگی نوع یک و ۲ با 

۲۰ و ۳۰ درصد سوختگی شده بودند به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.
 

کشف 210 کیلوگرم مواد مخدر در جرقویه علیا
۲۱۰ کیلو گرم تریاک و حشیش در جرقویه علیا کشف و توقیف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان گفت: ماموران کالنتری شهر حسن آباد حین کنترل خودرو ها در محور جرقوی علیا به یک 
دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.سرهنگ حسین بساطی افزود: در 
بازرســی از این خودرو ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۱۰ کیلوگرم حشیش کشف شد.وی گفت: راننده این 

خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. 

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:

سرقت و مواد مخدر در صدر جرائم اردستان 
فرمانــده انتظامی شهرســتان اردســتان گفــت: ســرقت، حمل و 
نگهداری مواد مخــدر، تردد و اقامــت اتباع بیگانه، قاچــاق و نزاع و 
 درگیری به ترتیب بیشــترین جرائم شهرســتان اردســتان در سال

 ۱۴۰۱ است.
مصطفی صادق زاده، در نشست تعاملی فراجا با رسانه های شهرستان، 
اظهار کرد: پلیس در ایام پایانی ســال با توجه به مناسبت و اتفاقاتی 
که پیش بینی می شــود نیازمند همراهی و کمک های بیشتر اصحاب 
رسانه اســت ، زیرا کمک خبرنگاران می تواند کمک زیادی به سالمت 

روحی و روانی جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به چهارشنبه آخر سال و مراسماتی که در سطح شهرستان 
اردستان برگزار می شود، افزود: برنامه ریزی و اقدامات پلیسی برای 
این روز پیش بینی شده است، ولی از اصحاب رسانه شهرستان انتظار 
داریم در جهت آگاهی و تذکرهای مورد نیاز شهروندان کمک حال فراجا 
باشند تا بتوانیم خطرات و برخوردهای فیزیکی را به حداقل برسانیم.

به گزارش ایســنا، فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: با توجه 
به اینکه موقعیت جغرافیایی اردســتان خاص اســت پلیس در ایام 
نوروز با تمام توان خود خدمت رســانی بیشــتر و بهتــری را با ایجاد 
پایگاه های ثابت و سیار در نقاط مختلف برای مسافران و گردشگران 
نوروزی خواهد داشت. همچنین با ایجاد گشت های مستمر و شبانه 
روزی سعی می شود امنیت شهرها و روستاهای حوزه استحفاظی به 

باالترین حد ممکن ارتقا پیدا کند.
صادق زاده با بیان اینکه خــط قرمز پلیس برخورد ســریع و قاطع با 
افرادی خواهد بود که اخالل کننده امنیت و آرامش جامعه باشند، ادامه 
داد: اردستان یک شهرستان مذهبی است و با توجه به وظایفی که در 
حوزه حجاب و عفاف برای پلیس تعریف شده است، این فرماندهی 
برنامه های ویژه ای برای نوروز در مقابله و برخورد با معضل بی حجابی 

خواهد داشت. 
وی با اشــاره به اقدامات پلیس اردســتان در حوزه کشــفیات، بیان 
کرد: کشف و دستگیری قاچاقچیان ســوخت از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲۵۰۰ درصد افزایش داشته اســت. همچنین با توجه به اینکه 
شهرستان اردستان از نقاط ممنوعه اتباع بیگانه است و به کارگیری این 
افراد ممنوع بوده در سال جاری بیش از هزار اتباع بیگانه در اردستان 

جمع آوری و به نقاط مرزی کشور هدایت شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اردســتان بــا بیان اینکه دســتگیری 
قاچاقچیان مــواد مخدر ۲۵ درصد و ۳۲ درصد دســتگیری معتادان 
مواد مخدر افزایش داشته اســت، گفت: کشف سرقت در سال جاری 

۱۱ درصد و دســتگیری ســارقان نیز ۲۳ درصد افزایش داشته است. 
همچنین دســتگیری کالهبرداران فضای مجازی بیش از ۱۰۰ درصد 

افزایش داشته است. 
 صادق زاده گفت: تصادفات فوتی در شهرســتان اردســتان افزایش

 قابل توجهی داشته و در بحث تصادفات جرحی نیز شاهد افزایش ۶۸ 
درصد هستیم که عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از مهم ترین 
عوامل آن اســت. همچنین در بحث تصادفات جــاده ای کاهش ۴۶ 
درصدی تصادفات فوتــی و ۲۸ درصدی تصادفات جرحی را شــاهد 

هستیم.
وی، تشکیل پرونده های قضایی نیروی انتظامی را ۲۶ درصد افزایشی 
عنوان کرد و گفت: مهم ترین دالیل افزایش پرونده های قضایی موضوع 
معیشتی و اقتصادی بوده اســت، همچنین سرقت، حمل و نگهداری 
مواد مخدر، تردد و اقامــت اتباع بیگانه، قاچاق و نــزاع و درگیری به 

ترتیب بیشترین جرایم شهرستان اردستان در سال ۱۴۰۱ است.

هیچ کدام از ایستگاه های صلواتی مجوز ندارند
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با بیان اینکه انتقادات منصفانه 

از پلیس شهرســتان را قبول می کنیم و مکلف هســتیم پاسخگوی 
رسانه ها و مردم باشیم، گفت: باید توجه داشــت که فقط در موضوع 
امنیت جامعه بیش از ۲۵ دستگاه و ارگان وظیفه دارند، ولی متاسفانه 
تنها دســتگاهی که در موضوعات امنیت جامعه باقــی مانده پلیس 

شهرستان است.
صادق زاده در پاسخ به سوال برخی معضالت شهری اردستان، گفت: 
وضعیت ترافیکی اردستان غیر قابل قبول است و پلیس این موضوع 
را بارها در شورای ترافیک مطرح کرده، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است. 
همچنین در موضوع برخورد با مزاحمت موتورســوران مقابل مدارس 
دخترانه جلســات متعددی برگزار شده است، ولی متاسفانه آموزش 
و پرورش اردستان برای برطرف کردن این معضل با پلیس همکاری 

الزم را ندارد.
وی در خصوص ســد معبر و ایجاد گره ترافیکی برخی ایســتگاه های 
صلواتی در اردســتان، گفت: در شهرســتان اردســتان هیچ کدام از 
ایســتگاه های صلواتی از نیروی انتظامی مجوزهــای الزم را ندارند و 
یا وجود تذکر به شــهرداری و تبلیغات اسالمی برای سد معبر و ایجاد 

مزاحمت های این ایستگاه ها برخوردی انجام نمی شود.

رییــس اداره دامپزشــکی نطنــز گفــت: مامور 
دامپزشکی نطنز توسط مسئول آشپزخانه متخلف 
که مقــرر به پلمب بــود، مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفت.ســیامک رضــوان در گفت وگو با ایســنا، 
اظهارکــرد: طی گزارش هــای مردمی نســبت به 
رعایت نکردن اصول و موازین بهداشتی توسط یک 
واحد آشپزخانه، پس از بازرسی کارشناسان شبکه 
دامپزشــکی از محل این واحد، مقدار ۲۰ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف 
کشف و ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی افــزود: در حین بازرســی کارشناســان این 

شبکه از انبار نگهداری مواد غذایی این آشپزخانه، 
مدیر واحد متخلف اقدام به ضرب و شــتم یکی از 
کارشناسان شبکه دامپزشکی کرد که در حال حاضر 

حال عمومی این مامور مساعد است.
رییس شــبکه دامپزشــکی نطنز گفــت: با حکم 
قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی، آشــپزخانه 
متخلف پلمب و پرونده آن برای طی مراحل قانونی 

و رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
وی تصریح کرد: برخــورداری مردم از مواد غذایی 
ســالم و بهداشــتی، حق مسلم آنهاســت و با هر 
مجموعــه یا عرضه کننــده فرآورده خــام دامی و 

دیگر مراکز مرتبط با این حوزه که اصول بهداشتی 
و مقررات را رعایت نکننــد، مطابق موازین قانونی 

برخورد قاطع خواهد شد.
رضوان خاطرنشان کرد: شهروندان موارد مشکوک 
و تخلفات در زنجیره تولیــد تا عرضه فرآورده های 
خــام دامــی را از طریق شــماره تلفــن ۱۵۱۲ به 

کارشناسان شبکه دامپزشکی اطالع رسانی کنند.

 رییس اداره دامپزشکی نطنز خبر داد:

ضرب و شتم مامور دامپزشکی توسط مسئول آشپزخانه متخلف

فرماندار ویژه کاشان گفت:استقرار کارخانه سرب در کاشــان در مکان کنونی خالف ضوابط محیط زیســت بوده و هیچ گونه مجوزی از اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان ندارد.محمدشریف زارعی در نشست خبری با موضوع وضعیت کارخانه سرب کاشان افزود: این کارخانه در محور جاده قدیم کاشان- قم 
قرار دارد، طبق جمع بندی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ایجاد کارخانه سرب در مکان یادشده، مغایر ضوابط محیط زیستی است و در سامانه 
جامع محیط زیست کشور هم با ایجاد آن مخالفت شده است.وی اظهار کرد: آالینده های تولیدی این کارخانه خطرناک بوده و طبق نظر سازمان حفاظت محیط 
زیست استقرار این واحد خالف مقررات است و سرمایه گذار باید در خصوص این موضوع تدبیر کند، ما هم برای سرمایه گذار تسهیل گری می کنیم تا در مکانی 

دیگر اقدام به تولید داشته باشد.
فرماندار ویژه کاشان بیان کرد: اســتقرار این کارخانه در مکان کنونی بدون طی مراحل قانونی بوده و به لحاظ آمایش سرزمینی و سالمت مضر و آالینده است و 
مراحل مربوط برای اقدام قضایی در حال انجام اســت.زارعی گفت: اگر این کارخانه با رعایت ضوابط زیست محیطی در مکان مناسب جانمایی شود، آالیندگی 
منتقل نمی شود و ما زمینه جابه جایی این شــرکت را فراهم می کنیم.شهرستان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

خبر روزفرماندار ویژه کاشان:کارخانه سرب مجوز محیط زیست ندارد

عکس خبر

بهره برداری از 
2 پروژه مهم 
شهری تیران

سرپرست شهرداری تیران 
گفــت: فــاز نخســت پل 
ورودی شــرقی و فــاز دوم 
خیابان طهــران، دو پروژه 
مهــم مدیریــت شــهری 
است که تا پایان امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.

طرح معدن سبز در کاشان جوانه زد
با اجرایی شدن طرح اولین معدن سبز شــمال استان اصفهان در کاشان، ســالیانه ۲۰ هزار نهال 

کشت می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با اشاره به وجود یک چهارم معادن استان اصفهان در 
شهرستان کاشان گفت: یکی از راهکار های جذب گرد و غبار ناشی از فعالیت معادن توسعه فضای 
سبز شهرستان است و بر این اســاس با یک میلیارد ریال اعتبار اجرای طرح معدن سبز در منطقه 

ورتاوه قمصر در مسیر جاده قهرود آغاز شد.
محمدمهدی شریفی،  ادامه داد: در این طرح چهار هزار و ۵۰۰ اصله نهال درختان جنگلی دیم کشت 

و در سال های آینده طرح در سایر معادن شهرستان کاشان نیز اجرا می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با بیان اینکه تالش می کنیم هر ساله پنج معدن با 
 بیشترین آالیندگی را به طرح معدن سبز اضافه کنیم، گفت: با این هدف گذاری ۲۰ هزار اصله نهال
  در طرح معدن سبز کشــت می شود.به گفته شریفی، در طرح معدن ســبز نهال گونه های جنگلی
  بومی منطقه کاشــان، شــامل بادام کوهی و پســته کوهی که با آب و هوای منطقه سازگار است

 کشت می شود.
 

افتتاح مرکز درمانی تخصصی خیرساز مادر در نایین
مرکز درمانی تخصصی مادر به همت یکی از خیران سالمت در شهرستان نایین به بهره برداری رسید.

امیرعبدا... قاسمی، رییس شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان نایین گفت: ساختمان کلینیک 
تخصصی نایین که بیماران سرپایی در آن معاینه می شدند ســاختمانی قدیمی بود و اکنون که به 
همت خیر سالمت حاج مهدی بنویدی کلینیک جدید افتتاح شد، خدمات رسانی آن به این مرکز 

منتقل می شود.
وی افزود: آقای بنویدی برای ســاخت این درمانگاه با زیربنای ۲۱۰۰ مترمربــع ۲۰ میلیارد تومان 

هزینه کرده است.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرســتان نایین ادامه داد: این مرکز درمانی تخصصی در ۳ طبقه 
و ۶ درمانگاه ساخته شــده و دارای بخش های ارتوپدی، نوار قلب، چشــم پزشکی، آندوسکوپی و 
کلونوسکوپی، اطفال و نوزادان، گوارش و کبد، داخلی، طب فیزیکی و توانبخشی و اعصاب و روان 

است.
 

رفع تصرف اراضی ملی در آران و بیدگل
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان از اجرای دو فقره حکم قطعی قضایی برای رفع تصرف 

اراضی ملی شهرستان آران و بیدگل خبر داد.
سرهنگ امیرسعید باقری، فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی دست 
درازی متصرفان به اراضی ملی شهرستان آران و بیدگل، با اقدامات معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان و همکاری اداره راه و شهرســازی این شهرستان، پرونده قضایی 

تشکیل و رای قضایی به نفع دولت اخذ شد.
وی ادامه داد: پس از دریافت احکام قضایی، اراضی ملی بــه ارزش ۲۳۶ میلیارد و ۳۵۳ میلیون 

تومان ضمن قلع و قمع مستحدثات و خلع ید رفع تصرف کامل شد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه این اقدام به منظور حفظ حقوق بیت المال 
و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی بوده، اضافه کرد: با اجرای این احکام در مجموع 
۱۱.۷ هکتار از زمین های ملی و دولتی شهرستان آران و بیدگل رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده 
شد.سرهنگ باقری تصریح کرد: این یگان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران 
ندارد و تصرف اراضی ملی و دولتی به هر بهانه ای که باشد نتیجه ای غیر از تعقیب قضایی، محکومیت 

کیفری، قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان درپی ندارد.

اخبار

فرماندار اردستان:

500 فرصت شغلی در 
اردستان ایجاد می شود

فرمانــدار اردســتان گفــت: بــا حمایــت و 
پیگیری هایی که مجموعه مدیریت شهرستان 
و نماینده مردم اردســتان در مجلس شورای 
اسالمی انجام دادند سال آینده حداقل بین 
۴۰۰ تا ۵۰۰ اشتغال در اردستان ایجاد می شود.

ســید محمدهادی احمدی طبــا اظهار کرد: 
ارتبــاط برخی از مدیــران واحدهای صنعتی 
شهرســتان با مدیران شهرستان اردستان در 
حد صفر اســت که این موضوع به مرور باعث 
ایجاد مشکالتی در آن واحد صنعتی می شود.

وی با بیان اینکه قطعی برق در فصل تابستان 
و محدودیــت ســوخت در فصل زمســتان 
زیان های قابــل توجهی بــه صنایع کوچک 
و بزرگ شهرســتان وارد کرده اســت، افزود: 
افزایش هزینه خدمات و وضعیت بازار فروش 
و... باعث شده تعدادی از واحدهای صنعتی 
شهرستان اردســتان نتوانند حقوق و مزایای 
نیروهــای خــود را پرداخــت کنند.فرماندار 
اردســتان در خصوص مشکالت حقوق های 
معوقه کارگــران کارخانه فوالد آریــا، گفت: با 
برگزاری جلسه ای که با مدیرعامل این کارخانه 
برگزار شــد تمام حقوق های معوق این واحد 
صنعتی تا پایان بهمن ماه تسویه شد. همچنین 
طی یکی دو روز آینده حساب نیروهای تعدیل 
شده نیز پرداخت می شود و هیچ گونه بدهی 
باقی نمی ماند.احمدی طبا تصریح کرد: امروز 
مهم ترین عامل در رضایت مردم از مسئوالن 
موفقیت در ایجاد اشــتغال پایدار است و بر 
همین اساس مجموعه مدیریت شهرستان 
اردستان تالش خواهد کرد هر مشکلی که در 
حوزه ایجاد و استمرار اشتغال در شهرستان و 
حتی خارج از شهرستان وجود داشته باشد را 
پیگیری و برطرف کند.وی با بیان اینکه اکنون 
وضعیت اشتغال در شهرستان اردستان قابل 
قبول و رو به رشد اســت، گفت: با حمایت و 
پیگیری هایی که مجموعه مدیریت شهرستان 
و نماینده مردم اردســتان در مجلس شورای 
اسالمی انجام داده اند سال آینده حداقل بین 
۴۰۰ تا ۵۰۰ اشتغال در اردستان ایجاد می شود.

با مسئولان

استان
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رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

دولت به بازار اجاره بهای اصفهان، به سرعت ورود کند
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان گفت: بازار اجاره بها در کالن شــهر هایی مانند اصفهان 
نیازمند مداخله سریع دولت است. سیدمهدی حجازی، رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
گفت: بازار اجاره بها در کالن شهر هایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد نیازمند تدبیر عقالنی 
و منطقی اســت و امیدواریم دولت خیلی ســریع ورود کند، زیرا می تواند روی این بازار اثرگذار 
باشــد.وی با بیان اینکه در صورت کم توجهی دولت به بازار اجاره بهای ســال آینده، گروه ضعیف 
جامعه برای تامین مســکن قطعا به چالش بر می خورند، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها در 
بازار مسکن، احتمال رشد اجاره بها وجود دارد، ولی دولت می تواند با تعیین کف و سقف اجاره بها 
مانند دوران کرونا به یاری مستاجران بیاید.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان تصریح کرد: 
بازار اجاره بها بر خالف بازار هایی مانند ارز قابلیت کنترل بیشتری دارد. شاید نتوانیم در بازار خرید 
و فروش مســکن، دالر، طال یا ســکه برای قیمت ها یک قاعده و خط کش تعریف کنیم، ولی در 
بازار اجاره بها دولت می تواند کف و ســقف تعیین کند.حجازی، تجربه کنترل اجاره بها در دوران 
کرونا را موفق ارزیابی کرد و افزود: تعیین ســقف افزایش قیمت اجاره بها در ســال های گذشته 
شاید مشکالتی داشــت، ولی قطعا آثار مثبتی هم روی قیمت ها داشت و اگر کمترین اثر مثبت 
را هم گذاشته باشد باید شاکر باشــیم.به گفته وی، اگر رویه سال های گذشته ادامه داشته باشد 
دولت باید برای سال ۱۴۰۲ نیز سقف افزایش قیمت اجاره در کالن شهر ها را ۲۵ درصد اعالم کند.

 
معاون آب منطقه ای اصفهان :

 جاری شدن زاینده   رود در نوروز منوط به بارش های
 روزهای آینده است

معاون آب منطقه ای اصفهان گفت: ادامه جریان فعلی و یا جاری ســازی با حجم آب بیشــتر 
رودخانه زاینده   رود در نوروز در اصفهان، منوط به بارش های روزهای آینده است.محمود چیتیان 
اظهار کرد: اکنون آب به میزان متغیر در رودخانه در حال جریان اســت و امیدواریم این روند در 

روزهای آینده ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: خروجی سد زاینده رود با هدف بازگشایی این رودخانه حدفاصل سد چم آسمان 
تا شهرستان اصفهان و تخصیص آب برای آبیاری کشت کشاورزان این خطه قبل از نیمه شب ۲۰ 
بهمن افزایش یافت.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: 
بخشی از آب جاری شــده در زاینده رود حاصل روان آب ها و سیالب های گذشــته نیز به سمت 
تاالب بین المللی گاوخونی رفته؛ اما تداوم این شرایط منوط به بارش های اسفند و تصمیم گیری 
مسئوالن در هفته های پیش روست.رودخانه زاینده رود و پل های تاریخی روی آن مانند خواجو، 
سی و سه پل، مارنان، جویی و شهرستان از جمله جاذبه های گردشگری اصفهان به ویژه در ایام 

نوروز است.
 

عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو شد
به گزارش »بازار«؛  علیمردان عظیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو شد، وی پیش از این 
ریاست هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا را عهده دار بود.در کارنامه کاری عظیمی مدیرعاملی 
و عضو هیئت مدیره شــرکت فنرسازی زر، مدیرکل دفاتر بازرســی و حقوقی گروه خودروسازی 

سایپا، توسعه بازرگانی برنا و سایپا پرس و مدیرکل صندوق حقوقی امام رضا دیده می شود.
براساس شنیده ها؛ سه نفر از اعضای هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو نیز تغییر کردند که 
تا کنون نام آن ها منتشر نشده اســت.مهدی خطیبی از این پس به عنوان کوتاه ترین دوره مدیر 
عاملی آبی پوشان جاده مخصوص شناخته می شــود. می توان گفت عظیمی با تجربه بیشتر در 

صنعت خودروسازی بهتر می تواند ایران خودرو را هدایت کند.

کسری نقدینگی، بانک ها را مجبور به قرض از همدیگر کرد!

عواقب آشفتگی در بازارهای سرمایه گذاری

آشــفتگی در بازارهای ســرمایه گذاری نظیر نرخ پایین 
سود بانکی، رشد نرخ بازار سود بین بانکی، نوسان دربازار 
ســرمایه، تاخت و تاز قیمت ها در بازار ســکه و ارز، رشد سرسام آور قیمت 
خودرو و مسکن این روزها همه را کالفه و ســردرگم کرده است، موضوعی 
که باعث شــده تا بازار سفته بازی برای افراد ریســک پذیر داغ و خیلی ها 
در این شرایط با خروج ســپرده های خود از بانک ها به دلیل وجود فاصله 
عمیق نرخ ســود بانکی ۲۲ و نیم درصدی در مقابل تورم حدود ۵۰ درصدی 
 روانه بازارهای غیررســمی بــرای خرید ارز، ســکه و ... شــوند تا ارزش

 سرمایه هایشان از گزند تورم فزاینده در امان بماند. اقدامی که بخش عمده 
آن به دلیل اجرای سیاست بی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بخصوص کاهش 
نرخ سود ســپردهای کوتاه مدت بود که زمینه خروج سپرده ها را از برخی 

بانک ها فراهم کرده است.

منابع خیلی از بانک ها کم شد!
حال با توجه به کاهش منابع بانک ها در پی افت شدید سپرده گذاری همراه 
با خروج سپرده ها از سیستم بانکی، بنابراین نیاز خیلی از بانک ها این روزها 
به نقدینگی بیشتر شده است چنین موضوعی موجب شده تا بانک ها بعضا 
برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک های دارای بنیه قوی مالی، پول 
را با نرخ ســود بیش از ۲۳ درصد بگیرند، رقمی که البته فراتر از نرخ سود 

بانکی است که بانک مرکزی آن را چندی پیش بصورت رسمی اعالم کرد.

طبق گزارش های موجود نرخ سود بین بانکی در کشــور طی ۵ ماه اخیر با 
حدود ۳ درصد رشد همراه شده است، به طوری که این نرخ در اواخر شهریور 
۲۰.۸۶ و در انتهای آذرماه به ۲۱.۱ همچنین در بهمن ماه به ۲۲.۵۴ و در نهایت 
اکنون چنین رقمی به ۲۳.۱ درصد رسیده است. افزایش نرخی که بیانگر نیاز 
سیستم بانکی به نقدینگی بوده اســت و معلوم نیست با چنین وضعیتی 
رقم نرخ ســود بازار بین بانکی در ماه های آینده چه عددی باشد. حال بانک 
مرکزی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده نرخ سود بازار بین بانکی با رشد 
۰.۴۷ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۰۱ درصد رسیده است. 
البته نرخ سود در بازار بین بانکی از ۳۰ آذرماه به سطح ۲۱ درصدی ورود کرد 
و همچنان روند صعودی را تاکنون حفظ کرده بود.کامران ندری، کارشناس 
اقتصادی و معاون سابق پژوهشی پژوهشــکده پولی و بانکی در گفت وگو 
با خبرگزاری »بازار« رشد نرخ ســود در بازار بین بانکی را ناشی از افت منابع 
بانک ها عنوان کرد و اظهارداشت: افزایش نرخ سود بین بانکی نشان از کسری 
میزان نقدینگی بانکها دارد که معموال به دلیل خروج سپرده ها و کاهش میزان 
سپرده گذاری در بانک ها اتفاق می افتد در چنین شرایطی بانک ها به ناچار 
برای تامین نیازهای ضروری خود به نقدینگی، مجبور می شــوند تعامالت 
بین بانکی خود را در راستای تامین منابع بیشتر کنند.وی با بیان اینکه بخش 
عمده منابع بانکی در پی رشــد نرخ تورم از بانک ها خارج و جذب بازارهایی 
چون سکه، ارز و سهام شده است، افزود: پیش بینی ها حاکی از این است که 
نرخ سود بازار بین بانکی طی ماه های آینده بیش از رقم جدید ) ۲۳ درصد( 

نیز بشود چرا که نرخ سود بانکی اکنون رقمی جذاب نیست که سپردگذاران 

بخواهند سرمایه های خود را دربانک نگه دارند و یا اینکه منابع جدیدی در 
قالب سپرده گذاری جذب بانک ها شود. عالوه بر این شرایط به گونه ای است 
که بخش عمده سپرده گذاران با سررسید قراردادها خواهان پول های خود 
از سیستم بانکی هستند و بانک ها نیز برای اینکه بتوانند به تعهدات خود در 
این زمینه عمل کنند مجبور خواهند شد به هر قیمتی نقدینگی الزم را از  بانک 
های دیگر با پرداخت سود مشخص به آنها تهیه کنند.این کارشناس بانکی 
خاطرنشان کرد: تغییر نرخ سود بانکی و رسیدن رقم این شاخص به ۲۲ و نیم 
درصد تاثیری بر ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران بانکی بجای نگذاشت، البته 
خیلی از سرمایه گذاران در پی اظهارات مسئوالن نسبت به افزایش نرخ سود 
بانکی منتظر رقمی جذاب باالی ۲۵ درصد بودند اما از آنجایی که تعیین نرخ 
سود بانکی حتی کمتر از نصف نرخ تورم در نظر گرفته شد، بنابراین سیاست 
نرخ سود بانکی نه تنها منجر به جمع آوری نقدینگی از بازارهای موازی نشد 
بلکه سرمایه ها را نیز تا حدی از بانک فراری داد.ندری اضافه کرد: این روزها 
رشد نرخ تورم درکنار آشــفتگی قیمت ها در بازار ارز و سکه زمینه ساز هجوم 
سرمایه گذاران به این بازارها شده که ضروری است تصمیم گیران اقتصادی 
بخصوص مدیران بانک مرکزی در این شرایط حساس هر سریع تر با اقدامات 
اصولی مانع از رشد قیمت ها در چنین بازارهای شوند زیرا سودی که هم اکنون 
در بازارهای موازی و غیررسمی اســت در بازارهای رسمی نظیر بازار پول و... 
وجود ندارد و این موضوع باعث خروج سپرده ها از سیستم بانکی شده است.

نقدینگی نباید در یک بازار جمع شود

حجت ا... فرزانی، دیگر کارشــناس بانکی نیز در گفــت وگو با خبرگزاری 
»بازار« درباره علت افزایش نرخ ســود بازار بین بانکی گفت: رسیدن نرخ 
سود بین بانکی رویکردی معمولی و متدوال بوده و در تعامالت بین بانکی 
رقم این نوع نرخ معموال به مراتب فراتر از نرخ مشخص سود بانکی است. 
البته عقیده برخی این اســت که این روزها به دلیل فعال بودن بازارهای 
موازی چون ارز، سکه و ســهام منابع از بانک ها خارج می شود؛ اما باید 
گفت انجام هر گونه فعالیت اقتصادی با گردش مالی که صورت می گیرد 
در نهایت منجر به ورود و خروج پول به سیستم بانکی خواهد شد در چنین 
شرایطی گردش پول کماکان در سیستم بانکی وجود دارد و در این فرآیند 
ترکیب پول اســت که تغییر می کند.وی اظهارداشت: البته برخی سپرده 
گذاران در موقع سر رسید قراردادهای خود وقتی می بینند بازار جذابی غیر 
از بانک وجود دارد پول های خود را از بانک خارج و اقدام به معامله در این 
بازارهای سودآور می کنند. از طرفی نیز خیلی ها در سرمایه گذاری در بانک 
ها سپرده های کوتاه مدتی دارند که با رونق سایر بازارهای سرمایه گذاری آن 
را به آن بازارها می برند با این وجود مسئوالن باید با برنامه ریزی طوری عمل 
کنند که بازارهای سرمایه گذاری دچار آشفتگی و نوسان نشود تا نقدینگی 
در یک بازار جمع شــود.بنا به این گزارش، نرخ سود بازار بین بانکی طی ۵ 
ماه اخیر با رشد مواجه بوده است به طوری که در اواخر شهریور این نوع نرخ 
۲۰.۸۶ و در انتهای آذرماه این رقم به ۲۱.۱ همچنین در بهمن ماه به ۲۲.۵۴ 

و در نهایت اکنون چنین رقمی به ۲۳.۱ درصد رسیده است. 

رییس اتحادیه لوازم یدکی فروشان اصفهان گفت: 
مردم باید دقت کنند که بســیاری از ســایت ها در 
آستانه نوروز، لوازم یدکی بی کیفیت را با برندهای 

تقلبی در اصفهان عرضه می کنند.
در آســتانه نــوروز و بــاال رفتن میزان ســفرهای 
نوروزی، بازار لوازم یدکــی های اینترنتی هم رونق 

گرفته است.

رییس اتحادیه لوازم یدکی فروشــان اصفهان در 
این ارتباط با هشدار نسبت به این موضوع در گفت 
و گو با خبرنگار بازار با اشــاره به اینکه متاســفانه 
بســیاری از مردم و شــهروندان توجــه زیادی به 
این موضــوع ندارند و بدون اطالع از ســایت های 
اینترنتی اقدام به خرید لوازم یدکی می کنند، اظهار 
داشت: بسیاری از این سایت ها لوازم یدکی قاچاق 

و تقلبی به فروش می رسانند.
محمدجعفر ناظر ادامه داد: عامالن این ســایت ها 
اقدام بــه فروش لــوازم یدکــی بــدون کیفیت 
و بــا کیفیت بســیار پایین در بســته های اصلی و 

با برچســب های اصلی و با قیمت هــای ارزان تر 
می کنند در حالی که این قیمت های ارزان گاهی به 

قیمت جان خریداران تمام می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در این ارتباط 
اقدامی صورت گرفته و نظارتی انجام شــده است، 
اظهار داشــت: به هر حال ما با همکاری ســازمان 
صمت اقدام به شناســایی برخی از این سایت ها 
کرده ایم و اطالع رسانی کرده ایم تا اقدامات الزم 
بشــود اما به هر حال شــهروندان نیز باید در این 
ارتباط توجه الزم را داشته باشند و از فروشگاه هایی 

خرید کنند که رسمیت الزم را داشته باشد.

 فروش مجازی لوازم یدکی بی کیفیت با برندهای تقلبی
 در اصفهان

خبر  روز

یک کارشناس مسکن:

مالیات خانه های خالی باید حداقل 30 درصد قیمت کل 
ملک باشد

یک کارشناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه نرخ های فعلی برای مالیات خانه های خالی تقریبا 
شوخی است، گفت: باید مالیات خانه های خالی حداقل ۳۰ درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه 
نگهداری نداشته باشد. چنین رقم هایی 
می تواند بازدارنده باشد.فرشــید ایالتی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
تورم بخش مســکن را می تــوان از دو 
جنبه کمبود عرضه مســکن و افزایش 
تقاضای سوداگرانه بررسی کرد. اکنون 
تولید مسکن در کشور نسبت به ۱۰ سال 
گذشته، به یک سوم کاهش یافته است.

وی افــزود: در گذشــته هر ســال یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته 
می شد و اکنون این رقم به کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. درحالی که تولید مسکن 
کاهش پیدا کرده، تقاضای مســکن نیز افزایش یافته است. عالوه بر این، برخی منابع مالی که در 
اختیار مردم بوده در این مدت به امالک تبدیل شــده و بازار مســکن را از ناحیه تقاضا تحت فشار 
قرار داده است.این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بنابراین دو مسئله کالن که هر کدام به تنهایی 
می تواند در یک بخش تورم ایجاد کند، در بخش مسکن وجود دارد و تورم آن را تشدید کرده است. 
دولت باید بتواند طرح های ســاخت مسکن را سرعت بخشــی و عملیاتی کند. همچنین برخی از 

سیاست گذاری های دولت نیازمند بازنگری است.

طرح مالیات بر خانه های خالی تاکنون عمال اجرایی نشده است
ایالتی اضافه کرد: طرح مالیات بر خانه های خالی تاکنون عمال اجرایی نشده است چراکه زیرساخت 
الزم برای آن فراهم نیست. عالوه بر این الزم است نرخ های اعالمی برای مالیات خانه های خالی 
اصالح شــود.وی تصریح کرد: نرخ های فعلی برای مالیات خانه های خالی تقریبا شوخی است. 
باید مالیات خانه های خالی حداقل ۳۰ درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداری نداشته باشد. 
چنین رقم هایی می تواند بازدارنده باشد؛ اما اکنون نرخ های بسیار پایینی برای مالیات خانه های 
خالی تدوین شده و دولت به دلیل نداشتن زیرساخت اطالعاتی مناسب حتی نمی تواند با همین 

نرخ ها، خانه های خالی را شناسایی کند.

تاثیر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم مسکن
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عماًل قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز اجرایی نشده 
است، گفت: همچنین ســایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با 
نرخ های باال و معافیت کم اجرایی شود، تا سال بعد می توان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه 
کند. اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن 
می تواند ادامه دار باشد.ایالتی با تاکید بر اینکه اجاره تابعی از قیمت مسکن است، افزود: اگر بتوانیم 
قیمت مسکن را کنترل کنیم در بازار رهن و اجاره تاثیر می گذارد.وی تصریح کرد: اکنون سه میلیون 
خانه خالی در کشور داریم و دولت نیز قصد دارد سالی یک میلیون مسکن بسازد. بنابراین می توان 
در نظر گرفت دولت سه میلیون مسکن ساخته که هنوز به بازار عرضه نشده است. عرضه سه میلیون 
واحد مسکونی خالی به بازار می تواند تاثیر قابل توجهی در بازار رهن و اجاره و کاهش قیمت ها دارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: اگر قیمت مسکن و مالکیت آن کنترل شود اولین 
تاثیر را در بازار رهن و اجاره خواهد گذاشت.

اخبار

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه معیشت شماری از مردم به فعالیت بنگاه های اقتصادی گره خورده، گفت: ضروری است بانک ها از فعاالن اقتصادی حمایت 
کنند.سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان ضمن قدردانی از رویکرد جدید بانک های استان، اظهار کرد: در بانک های 

استان روند حرکت نسبت به مصارف و منابع و سایر مشخصه هایی که در تسهیالت و پشتیبانی های مختلف نشان داده می شود، رو به جلو است.
وی ادامه داد:انتظار این است که بانک های دولتی و خصوصی متناسب با سیاست های عمومی دولت و ابالغیه ها، واکنش و همراهی مناسب تری داشته باشند.

استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت حمایت و پشتیبانی بانک ها از فعاالن اقتصادی استان گفت: در بحث تسهیالت ازدواج و فرزندآوری عملکرد بانک ها نسبتا 
خوب بوده، این موضوع از سیاست های زمین مانده است و باید هر کمکی که می توانیم، انجام دهیم.

مرتضوی اضافه کرد: موضوع جوانی جمعیت باید به صورت جدی در شــبکه بانکی و به طور کلی به عنوان یک فرهنگ دنبال شــود و اگر غفلت کنیم، مهم ترین 
مولفه قدرت جمهوری اسالمی که نیروی انسانی است؛ از دست مان خارج می شــود.وی در پایان گفت: نباید بگذاریم مسائل بانکی فعاالن اقتصادی به ستاد 
تسهیل استان، هیئت خبرگان بانکی و حوزه قضایی برسد. همه مدیران و مسئوالن استان موظف هستند به میزان توانمندی خود گره گشایی کنند تا چرخ تولید 

و توسعه روان تر بچرخد.

بانک های اصفهان از فعاالن اقتصادی حمایت کنند

ژست »مکرون« 
با نان باگت در 
نمایشگاه بین 

المللی کشاورزی
امانوئــل مکــرون، رییس 
جمهور فرانسه، با نان باگت 
در غرفه نانوایان در نمایشگاه 
بیــن المللی کشــاورزی - 

پاریس فرانسه.

وز عکس ر

بیش از 2 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش تعاون 
اصفهان اختصاص یافت

مدیر امور تعــاون اداره کل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان گفت: ۲ هزار و ۱۱۵ میلیارد 
ریال تسهیالت تبصره ۱۸ برای توسعه بخش 
تعاون و احیای تعاونی های غیرفعال استان 

اختصاص یافته است.
روح االمین امیری روز دوشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: ۸۰۵ میلیارد ریال از این تسهیالت، 
ثابت و یک هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال آن به عنوان 

تسهیالت در گردش است.
وی ادامه داد: ۵۵ میلیــارد ریال هم به عنوان 
تسهیالت مصوب تفاهم نامه بانک رسالت به 
تعاونی های استان اختصاص پیدا کرده که ۱۵ 
میلیارد ریال تسهیالت ثابت و ۴۰ میلیارد ریال 
تسهیالت در گردش اســت.مدیر امور تعاون 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان با 
اشاره به طرح های افتتاح تعاونی ها همزمان با 
دهه فجر امسال اظهار داشت: ۳۰ طرح شرکت 
تعاونی با ســرمایه گذاری چهار هزار و ۳۴۳ 
میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۳۴۴ نفر در 
ایام دهه فجر سال جاری به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ تعاون در 
بین آحاد جامعه اظهار داشــت: ۸۹ تعاونی 
در بخش هــای مختلف تولیــدی، توزیعی و 
خدماتی اســتان در سال جاری تشکیل شده 
اســت.امیری افزود: این تعداد شــرکت با 
ســرمایه اولیه بیش از ۹۵ هزار و ۳۶ میلیون 
ریال و ایجاد یک هزار و ۹۵۸ فرصت شــغلی 
تشکیل شده است و نقش مهمی در افزایش 
اشــتغال پایدار و ایجاد عدالــت اجتماعی و 
تجمیع سرمایه های خرد مردم و استفاده از 
آن در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

مدیر امور تعــاون اداره کل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان اضافه کرد: الگوی تعاونی 
یکی از کارآمدترین الگوهای توسعه اقتصادی 
و اجتماعی بــرای تحقق اهدافــی همچون 
مردمی سازی اقتصاد، توزیع عادالنه فرصت ها 
و منابع و امکانــات، ایجاد اشــتغال و بهبود 
معیشــت و رفاه اقشــار کم درآمد و متوسط 

جامعه است.
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فرماندار خوروبیابانک تاکید کرد:

توسعه خوروبیابانک با تکیه بر میراث فرهنگی و کشاورزی
فرماندار خوروبیابانک در مراسم تقدیر از سیدمازیار آل داوود، پدر بوم گردی کویر و شماری از از مدیران اقامتگاه ها و کارآفرینان صنایع دستی خوروبیابانک اظهار 
کرد: اساس توسعه شهرستان خوروبیابانک، بر دو اصل میراث فرهنگی و کشاورزی استوار بوده و عملکرد فعاالن عرصه میراث فرهنگی در این خطه قابل تقدیر و 
تحسین است.احمدرضا طحانی ادامه داد: همدلی و همراهی مردم با مسئوالن باعث رونق گردشگری شهرستان شده و مدیران گردشگری ضمن مهمان نوازی، 
باید اشاعه دهنده فرهنگ و سنت های این شهرستان به مسافران و بازدیدکنندگان باشند.فراز ظفرمندحالج، سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 
خوروبیابانک، هدف از برگزاری این نشست را شناخت بهتر حوزه های مختلف گردشگری و صنایع دستی خوروبیابانک به منظور تقویت صنعت گردشگری عنوان 
کرد و افزود: پتانسیل باالی این منطقه و تعداد اقامتگاه ها در سطح استان اصفهان و کشور با توجه به دارا بودن پهنای جغرافیایی ۱۰ درصد از استان اصفهان، قابل 
تامل و قابل توجه است.وی تصریح کرد: ارائه راهکارها، بیان نظرات و پیشنهادات، موجب هم افزایی و همدلی بیشتر بین فعاالن گردشگری و ارگان های مربوطه 

است و این تعامل دوسویه باعث پیشرفت در زمینه های مرتبط با اهداف سازمانی و صنعت گردشگری شهرستان خواهد شد.

عضو شورای جهانی صنایع دستی یونسکو:

هنر واقعی را در کارگاه های زربافت کاشان باید دید
عضو شورای جهانی صنایع دستی یونسکو گفت: همواره پارچه های زری بافی را در موزه ها، کاخ های انگلستان و هند می دیدم، ولی در سفر به کاشان معنی واقعی 
هنرمند را در کارگاه های زربافت درک  کردم.آصف شیخ، در آیین گشایش دبیرخانه شهر ملی نساجی سنتی در خانه تاریخی باکوچی کاشان، اظهار کرد: تجربه 
دست بافته های نساجی در هند را دارم، ولی دست بافته های زربافت، مخمل نقش برجسته و شعربافی کاشان را در هیچ جایی ندیدیم.وی تصریح کرد: برای 
گروه ارزیاب یونسکو تصمیم گیری و نتیجه گیری درباره نساجی سنتی کاشان سخت بود و در ســفر دو روزه خود به این شهر موارد زیادی دیدیم و جزییات را 
بررسی کردیم. از معماری کاشان لذت بردم و اهمیت زیبایی معماری این شهر را درک کردم. عضو شورای جهانی صنایع دستی یونسکو، تاکید کرد: سعی می کنیم 
در ارزیابی های خود صادق باشیم و حقایق را در نظر بگیریم، ولی به گزارش ها و اسناد خیلی خاص تر از داشته های کاشان در ایجاد خالقیت بازار و تولید نیاز داریم.

آصف شیخ، از فعالیت بانوان در کارگاه های نساجی سنتی کاشان  ابراز خوشحالی کرد و گفت: در هند صدها هنرمند و صنایع دستی وجود دارد که آقایان بیشتر 
فعال هستند، ولی بافنده خانم نداریم.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ داد:

 در تاخیر پروازها، ایرالین مقصر است 
یا آژانس هواپیمایی؟

رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره علت تاخیر پرواز ایرالین ها و عدم 
اطالع رسانی مناسب به مسافران گفت: بخشی از این تاخیرها با توجه به 
شرایط پیش آمده در وضعیت فعلی قانونی است؛ اما در صورتی که تاخیرها 
غیرقانونی باشد، مسافران می توانند در سازمان هواپیمایی کشوری نسبت 
به شــکایت اقدام کنند.به گزارش ایســنا، در حالی که در ماه های گذشته 
درخواست شرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت با مخالفت 
مواجه شده و آنطور که ســازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرده، به تایید 
ستاد تنظیم بازار نرسیده بود، با کاهش پرواز در برخی مسیرها اینطور عنوان 
شد که شرکت های هواپیمایی عمدا نسبت به کاهش ارائه پروازها اقدام 
می کنند؛ هرچند این نظر از سوی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی رد 
شد. البته اسعدی سامانی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان هوایی کشور روند 
کاهشی دارد، گفته بود که تقاضا برای سفر در بخش هوایی در نوروز ۱۴۰۲ 
افزایش خواهد داشت و با توجه به محدودیت های موجود نمی توان به کل 
تقاضای بازار پاسخ داد.از سوی دیگر در برخی از پروازها هم شاهد تاخیر 
یا تغییر زمان پرواز هستیم که این مسئله به صورت مناسبی به مسافران 
اطالع رســانی نمی شــود. تا جایی که ۴۶ درصد از پروازهــای برنامه ای 
ایرالین های داخلی در دی ماه سال جاری، تاخیر داشتند و متوسط زمان 
تاخیر این پروازها هم ۱۰۰ دقیقه بود. با وجود این، آخرین اصالحیه آیین نامه 

حقوق مسافر، درباره تاخیر یا لغو پروازها به صورت شفاف اطالع رسانی کرده 
و مسافران می توانند مطابق با این آیین نامه، حقوق خود را پیگیری کنند.

در این راستا محمد محمدی بخش، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در 
گفت وگو با ایسنا درباره اینکه علت جابه جایی زمان پرواز برخی شرکت های 
هواپیمایی چیست، توضیح داد: برنامه پروازی ایرالین ها مشخص است، 
اما احتمال دارد بلیت ها از آژانس های مسافرتی خریداری شده که خود 
آژانس با تغییر ساعت پرواز پیامک ارسال کند و ایرالین به صورت مستقیم 
پیامک ارسال نکرده باشد.وی خاطرنشان کرد: باید ببینند که این تغییر در 
برنامه از سوی آژانس اعالم شده یا از طرف شرکت هواپیمایی؛ اما کسانی 
که به صورت مستقیم از شرکت های هواپیمایی خرید کرده باشند، باید بر 
اساس شماره تلفن همراهی که در ســامانه ثبت کرده اند، تاخیر در زمان 
پرواز به آنها اعالم شود.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه اگر 
علت تاخیر پیش آمده از سوی شرکت هواپیمایی باشد، تکلیف چیست، 
گفت: بخشــی از این تاخیرها با توجه به شــرایط پیش آمده در وضعیت 
فعلی قانونی است و بخشی هم غیرقانونی است؛ اما در صورتی که تاخیرها 
غیرقانونی باشد، مسافران می توانند در سازمان هواپیمایی کشوری نسبت 
به شکایت اقدام کنند که ســازمان در راســتای انجام وظیقه خود به این 

موضوع رسیدگی می کند.

محرومیت زدایی و رونق گردشگری با راه اندازی راه آهن اصفهان- شهرکرد؛

طرح های روی زمین مانده 
خط ریلی اصفهان-سفیددشت-شهرکرد به منظور اتصال مرکز استان چهارمحال و بختیاری به شبکه 
سراسری ریلی ساخته می شــود.علیرضا صلواتی، مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با 
اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی زیرسازی طرح راه آهن اصفهان-سفیددشت –شهرکرد طی دو سال 
گذشــته، گفت: در صورت تامین اعتبار زیرسازی این طرح تمام شــده بود.او افزود: حدود ۱۸ تونل 
در این مسیر قرار دارد که ســاخت آن ها و پل های بزرگ به اتمام رسیده است.مجری کل طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهان ادامه داد: تاکنون برای این طرح ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و در سفر 
ریاست جمهوری نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر تخصیص یافته است.صلواتی با اشاره به درنظر گرفتن 
پنج ایستگاه در این خط ۹۱ کیلومتری گفت: ایستگاه مبدأ این خط آهن حسن آباد مبارکه، ایستگاه 
دوم لنجان، ایستگاه سوم روســتای کاهریز، ایستگاه چهارم فرخ شــهر و ایستگاه پایانی شهرکرد 
است.به گفته وی، دسترسی شهرکرد به ظرفیت های اقتصادی و تجاری، اتصال صنایع بزرگ منطقه 
سفیددشت به ظرفیت های ریلی، کاهش ترافیک بین استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان، 
رونق گردشگری، محرومیت زدایی و رویکرد توســعه متوازن در استان های مرکزی کشور همچنین 
تکمیل کریدور ریلی اصفهان- اهواز از مزایای بهره برداری از راه آهن مبارکه_سفیددشت_شــهرکرد 
اســت. مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان گفت: با تکمیل این شــبکه ریلی تا استان 
خوزستان مسیر اصفهان- اهواز کوتاه می شود و با قطار برقی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت به حدود 
۶ ساعت کاهش می یابد.صلواتی با اشــاره به اینکه با اجرای این طرح مصرف انرژی، آلودگی هوا و 
پرداخت یارانه سوخت ۳۰ هزار میلیارد ریال در سال کاهش می یابد، گفت: اشتغال زایی برای ۸۰۰۰ نفر، 
انتقال ۴۰ درصد از بار عبوری به میزان ۲۸ میلیون تن و ۵۰ درصد از مسافران منطقه از جاده به راه آهن 

به تعداد ۱.۹ میلیون نفر در سال، از نتایج راه اندازی این خط ریلی خواهد بود.
 

معاون میراث فرهنگی مطرح کرد:

بناهای تاریخی شهر اصفهان در معرض خطر بارندگی ها
سرعت پایین مرمت بنا های تاریخی اثر خود را هفته گذشته بعد از چند روز بارندگی در میدان امام)ره( 
نشان داد.معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه بودجه های فعلی جوابگوی 
مرمت همه بازار نیست، گفت: در سفر رییس جمهور به استان بیش ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دربخش 
میراث فرهنگی به تصویب رسید که تا به امروز فقط ۱۰ درصدش محقق شده است.سید مهدی موسوی 
موحد با بیان اینکه استان اصفهان ۲۰ هزار اثر تاریخی و ثبتی دارد، افزود: با این رقم میراث فرهنگی استان 
نمی تواند به وظیفه حرفه ای خود برسد.وی گفت: مشارکت بازاریان و نهاد های دیگر در سرعت بخشی به 

حفظ و نگهداری از بنا های تاریخی موثر است و همه باید کمک حال میراث فرهنگی باشند.
 

هشدار به مسافران ترکیه
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: با توجه به وقوع زلزله های اخیر در کشور ترکیه و 
تصمیم مقامات این کشور برای اسکان اضطراری زلزله زدگان در هتل ها، هموطنانی که قصد سفر به 
این کشور را دارند، پیش از انجام سفر از قطعیت در تامین محل اقامت خود اطمینان کامل حاصل 
کنند.یحیی نقی زاده محجوب  اظهار کرد: با توجه به وقوع زلزله های اخیر در بخشی از کشور ترکیه 
و  اخبار اعالم شده مبنی بر اینکه مسئوالن این کشور تصمیماتی برای اسکان زلزله زدگان در اماکن 
اقامتی رســمی از جمله هتل های مناطق گردشــگری، مانند آنتالیا گرفته اند، ضروری است تمام 
هموطنان که قصد سفر به ترکیه را دارند در زمان خرید بسته های سفر با دقت موضوع تامین محل 
اقامت و مشــخصات آن را مورد توجه و تاکید قرار دهند.وی افزود: در بخشنامه ای که به ادارات و 
دفاتر خدمات مسافرتی کشور ابالغ شده در طراحی تور به مقاصد گردشگرپذر کشور ترکیه و فروش 
بسته های سفر نسبت به پیش بینی تدابیر احتیاطی و تضامین الزم در وضع موجود ترکیه اقدام کنند.

اخبار

مفاد آراء
12/64 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003864  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای لطف اله کبیری دینانی فرزند

 فتح اله  بشماره شناسنامه 18 در یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی  به مساحت 
1573/64  متر مربع پالک 393  اصلی  واقع در اسفهران خریداری  از مالک رسمی خانم 

اقدس الملوک مسعود محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09

م الف: 1454098 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

12/65 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3767 مورخ 1401/10/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت انجمن مددکاری امام زمان 
به شناسنامه شماره کدملی 10260023965 صادره در دو سهم مشاع از 90 سهم ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 31/79 متر مربع پالک شماره 526  اصلی  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب قباله عــادی مورخ 68/9/17  از طرف آقای  

حاج حسین گورتانی )مالک رسمی( واگذار گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09

م الف: 1454235  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
12/66 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هیات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 14660 - 1401/12/02 هیات سوم آقای حمید شریفی ولدانی  
به شناسنامه شماره 1478 کدملي 1283511916  صادره فرزند نعمت اله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 171/87  متر مربع پالک شــماره  287  فرعی از 36  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از رجبعلی و رمضان 
ابراهیمی ولدانی فرزندان عشقعلی اسناد 53821 مورخ 30/1/15 دفترخانه 14 اصفهان 
و 53541 مورخ 34/2/13 دفترخانه 7 اصفهــان و 17554 مورخ 45/4/11 دفترخانه 7 

اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/24

م الف: 1462926  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

12/67 شــماره نامــه: 140185602210009426-1401/12/06 نظــر به اینکه به 
موجــب رای شــماره 140160302210002964-1401/09/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب ساختمان 
بمســاحت 241/22 متر مربع پالک ثبتی 6287 فرعی از 2248 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از شــماره 1186 فرعی از اصلی مزبور  واقع  در بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق 
اصفهان، در مالکیت آقای بهمن زاهدی سهر فروزانی به ش.ش 28 فرزند عباس مستقر  

گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشــد. لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 1402/01/16 ساعت 8/30 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این 

صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: 1401/12/09 
م الف: 1462613 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت  ملک جنوب 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/68 شــماره نامــه: 140185602210009422-1401/12/06 نظــر بــه اینکه 
بــه موجــب رای شــماره 140160302210001713-1401/06/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ششــدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 109/20 متر مربــع پالک ثبتی 294 فرعــی از 99 اصلی مفروز 
و مجزی شــده از شــماره اصلی مزبور  واقع  در بخــش 6 حوزه ثبتی جنوب شــرق 
اصفهــان، در مالکیت آقای مصطفــی ردانی پــور ردانی بــه ش.ش 5 فرزند عباس  
مســتقر  گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید 
حدود می باشــد . لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملــک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 1402/01/16 ســاعت 
9/30 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد و بــه موجب این آگهــی به کلیه 
مالکیــن و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکیــن و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدید حدود و فقــط تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ 
انتشــار: 1401/12/09 م الف: 1463218 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت  ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/69 شماره نامه: 140185602210009419-1401/12/06 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 140160302210001663-1401/06/21 هیــات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/35 متر مربع پالک ثبتی 295 فرعی از 99 اصلی مفروز و مجزی شــده از شماره 
اصلی مزبور  واقع  در بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان، در مالکیت آقای مصطفی 
ردانی پور ردانی به ش.ش 5 فرزند عباس  مســتقر  گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی 
مربوط به پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد . لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخه 1402/01/16 ساعت 9  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود 
را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشــار: 1401/12/09 م الف: 1463219 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت  ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/70 شماره نامه: 140185602024012149-  1401/11/05 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک  3021/27  واقع در بخش 5 اصفهان به شماره چاپی سند برگی 521475 و شماره 
دفتر الکترونیکــی 140120302024003215 بنام خانم نگار تقی زاده ســابقه ثبت و 
صدور سند مالکیت دارد ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست شماره 140134901 
مورخ 1401/10/29 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140102155841000441 و رمز تصدیق 320312 مورخ 1401/10/29 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 136 اصفهان  رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت 
اسباب کشی  مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1462786 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
ابالغ

12/71 کارفرمای محترم سنگبری خراسانی با کد تامین اجتماعی کارگاه 6921410228  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مجتبی خراسانی از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده ) وسط کار(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 
آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شــناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و

  زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1463508 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

معاون گردشگری توضیح داد:

ماجرای »سیم کارت« برای 
خارجی ها چه بود؟

معاون گردشگری با اشاره به طرح پیشنهادی به وزارت 
ارتباطات برای دسترســی به اینترنت بدون فیلتر برای 
مشاغل گردشگری و گردشــگران خارجی، گفت:  هنوز 
ضریب نفوذ شــبکه های اجتماعی داخلی به اندازه ای 
نیست که گردشــگران خارجی که موقتا در داخل کشور 

حضور دارند، از آن ها استفاده کنند.
علی اصغر شالبافیان با اشــاره به این که »فعاالن حوزه 
گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان 
گردشگری به واسطه ایفای وظیفه و نوع شغلشان باید 
بتوانند از رســانه های اجتماعی خارجی اســتفاده کنند 
و با مخاطبان خود کــه در خارج از کشــور حضور دارند 
ارتباط بگیرند«، اظهار کــرد: تمامی زحماتی که در حوزه 
شــبکه های اجتماعی ایرانی انجام شــده قابل تقدیر 
اســت، اما هنوز ضریب نفوذ این شــبکه ها به اندازه ای 
نیست که گردشــگران خارجی که موقتا در داخل کشور 
حضور دارند از آن ها استفاده کنند. به همین جهت یکی 
از دو پیشنهادی که در جلســات بخش خصوصی به ما 
منعکس می شد، فراهم شــدن اینترنت مناسب برای 
ایفای نقش شغلی دفاتر خدمات مسافرتی با شرکای 
خارج از کشور خودشان بود. درست همانند نمونه هایی 

که برای برخی از مشاغل ایجاد شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی افزود: ارائه ســیم کارت ویژه گردشگران، 
پیشــنهادی بود که به منظور بررســی در مراجع قانونی 
و ذی ربط و وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات مطرح 
شد و این درخواست وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از وزیر ارتباطات، در زمانی که ایشان در 

نمایشگاه گردشگری حضور یافت، مطرح شد.
شــالبافیان در ادامه یادآور شــد: برای مواجه شدن با 
چالش های ناشی از اتفاقات اخیر و به منظور حمایت از 
فعاالن حوزه گردشگری و رعایت حقوق گردشگران، بسته 
پیشــنهادی را آماده کرده ایم که بتواند به تسهیل ورود 
گردشگران و حمایت از فعاالن این صنعت، منجر شود. 
یکی از این پیشــنهادات تمدید دوســاله معافیت های 
حوزه گردشگری بود که خوشبختانه در ستاد اقتصادی 

دولت هم تصویب شد.
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استاندار اصفهان:

موضوع جوانی جمعیت در شبکه بانکی و به عنوان یک 
فرهنگ دنبال شود

استاندار اصفهان، عملکرد بانک های استان در زمینه تسهیالت ازدواج و فرزندآوری را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: موضوع جوانی جمعیت باید به صورت جدی در شــبکه بانکی و به عنوان یک فرهنگ 

دنبال شود.
سیدرضا مرتضوی در جلســه کمیســیون هماهنگی بانک های اســتان ضمن قدردانی از رویکرد 
بانک های استان، اظهار داشت: در جداول و نمودارهایی که در نشست ارائه شد؛ عملکرد مثبت شبکه 
بانکی استان محسوس است.وی ادامه داد: در بانک های استان روند حرکت نسبت به مصارف و 
منابع و سایر مشخصه هایی که در تسهیالت و پشتیبانی های مختلف نشان داده می شود، رو به رشد 
است.مرتضوی افزود: انتظار این است که بانک های دولتی و خصوصی متناسب با سیاست های 
عمومی دولت و ابالغیه هایی که مجموعه حوزه اقتصادی دولت انجام می دهند، واکنش و همراهی 
مناسب تری داشته باشند تا بخش هایی که عملکرد ضعیف تری دارند تقویت شوند.استاندار اصفهان 
خاطرنشان کرد: در استان بنگاه های اقتصادی فراوانی داریم و معیشت بخش قابل توجهی از مردم 
به فعالیت آنها گره خورده است از این رو ضروری است با حمایت و پشتیبانی زمینه فعالیت فعاالن 
اقتصادی استان فراهم شود.مرتضوی با بیان اینکه در بحث تسهیالت ازدواج و فرزند آوری عملکرد 
بانک ها نسبتا خوب بوده، اظهار کرد: این موضوع یکی از سیاست های زمین مانده است و باید هر 
کمکی که در این بخش می توانیم انجام دهیم تا این سیاســت به صورت مقتضی در جامعه انجام 
شود.وی اضافه کرد: عملکرد بخش هایی که اکنون در قالب تسهیالت یا حمایت های جانبی توسط 
دولت یا قانون جوانی جمعیت تعریف می شود، می تواند آن را به یک فرصت تبدیل کند که بخشی از 
آن مربوط به بانک ها و تسهیالت است.مرتضوی اضافه کرد: موضوع جوانی جمعیت باید به صورت 
جدی در شــبکه بانکی و به طور کلی به عنوان یک فرهنگ دنبال شود و اگر غفلت کنیم، مهم ترین 

مولفه قدرت جمهوری اسالمی که نیروی انسانی است، از دست مان خارج می شود.

ظرفیت انبار کتاب درسی اصفهان در حال تکمیل
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ظرفیت انبار کتاب 
دانش آموزی استان در حال تکمیل است.مهدی منتجب، با اشــاره به در حال تکمیل بودن ظرفیت 
انبار کتاب اظهار کرد: تاکنون ۹۹۳ هزار و ۹۰۰ جلد کتاب دوره ابتدایی، یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۵۲ 
جلد کتاب پایه های هفتم و هشتم و ۳۵ هزار و ۹۲۰ جلد کتاب آداب شهروندی در انبار کتاب اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان قرار داده شده است.وی ادامه داد: فرآیند آماده سازی کتب درسی 
برای ســال تحصیلی آینده طبق زمان بندی در حال انجام است.رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: سامانه کتب درسی دانش آموزان از فروردین سال 
آینده فعال و امکان ثبت نام کتاب برای دانش آموزان فراهم می شــود.وی از مدیران مدارس استان 
اصفهان خواست با آغاز به کار سامانه ثبت کتب درسی در فروردین سال آینده، دانش آموزان میان پایه 
را دراسرع وقت ثبت نام کنند تا فرآیند تحویل کتب درسی به مدارس استان به نحو مطلوبی طی شود.

 
آلودگی هوا دوباره میهمان اصفهان شد؛

روز از نو، روزی از نو!
طبق اعالم ســازمان هواشناسی کشــور میزان آلودگی هوا و غلظت آالیندگی در کالن شهرها بیشتر 
می شود.به گزارش خبرگزاری برنا، طبق اعالم سازمان هواشناسی کشور میزان آلودگی هوا و غلظت 
آالیندگی در کالن شهرها بیشتر می شود. در مناطقی همچون اصفهان، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان بارش همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.روز پنجشنبه در بیشتر 

مناطق کشور جوی آرام  همراه با افزایش  دما حاکم خواهد بود.

در سال جاری، بیش از ۳۵ هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی اصفهان مراجعه کردند؛ آمار از افزایش سه دهم درصدی مراجعات حکایت دارد

رونِد رو به رشِد منفی!

 مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان از مراجعه ۳۵ هزار و ۵۵۰ 
نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع و به منظور انجام معاینات،  
بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشــکی قانونی استان در ۱۰ ماه 
امسال خبر داد.منصور فیروزبخت افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل سه دهم درصد افزایش یافته اســت.وی اظهار داشت: بر اساس 
آمارهای موجود از این تعــداد ۲۳ هزار و ۵۴۰ نفر مرد و ۱۲ هــزار و ۱۰ نفر زن 
بودند.وی به چند توصیه به مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی پرداخت و 
گفت:مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی توجه داشته باشید که ظاهر خون 
آلود تاثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی 
قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، 
نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است بنابراین معاینه دقیق تر ضایعات 
نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی 
است.مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان افزود: همچنین دیگر عنوانی به نام 
»طول درمان« در پزشکی قانونی تعیین نمی شود و آنچه امروز در گواهی های 
پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان »معاینه مجدد« است که هدف از آن، 
تعیین سرنوشــت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا 
جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نیافتن 
و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شــود.وی یادآور شد: برای 
صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط اداره کل پزشکی 

قانونی اســتان اصفهان نیز ارائه معرفی نامه از مراجــع قضایی و یا کالنتری 
الزامی است.فیروزبخت افزود: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و 
یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات 
پاراکلینیک اســت، این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در 
خصوص صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.

وی با بیان اینکه در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد 
می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، گفت: 
سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ 

خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.

کاهش تلفات مسمومیت با قرص برنج
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: در ۱۰ماه سال جاری ۱۶ نفر به دلیل 
مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست دادند؛ این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۲۴ نفر بود، کاهش داشته 
است.وی بیان داشت: از مجموع تلفات مسمومیت با قرص برنج در استان 
۱۳ نفر مرد و ســه نفر زن بودند.فیروزبخت افزود: با توجه به اینکه تاکنون 
سازو کار دقیق بروز اثرات سمی »فســفید آلومینیوم« در انسان شناخته 
نشده، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با آن وجود ندارد 
و اقدامات درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی و عالمتی است.وی یادآور 

شد: از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های بالینی نیز بعد از ۱۵-۱۰ دقیقه از 
مصرف خوراکی قرص فسفید آلومینیوم، عالئم و نشانه های مسمومیت 
ظاهر می شوند و مرگ در مدت کمتر از ۶ ساعت ممکن است رخ دهد.این 
مســئول افزود: در صورت مســمومیت خوراکی، عالئم تحریکی دستگاه 
گوارش شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی است. بیشتر مرگ و میرها 
در خالل ۱۲ تا ۲۴ ساعت اولیه مســمومیت اتفاق افتاده و معموال ناشی از 
ایست قلبیـ  تنفسی است و مرگ و میر بعد از ۲۴ ساعت اغلب ناشی از 
نارسایی کبدی و کلیوی است که عالئم بالینی در این نوع مسمومیت، ناشی 

از درگیری سیستم قلبیـ  عروقی، گوارشی، عصبی و ریوی است.

افزایش 22،2 درصدی تلفات غرق شدگی در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان از افزایش ۲۲،۲ درصدی تلفات ناشی از 
غرق شدگی در ۱۰ ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۵۵ نفر به علت 
غرق شدگی در اســتان فوت کردند.وی افزود: تعداد مردان فوت شده بر 
اثر غرق شــدگی دراین مدت ۴۳ نفر و تعداد زنان ۱۲ نفر ثبت شده است.
فیروزبخت بیشترین تلفات غرق شدگی را مربوط به استخر کشاورزی و 
کانال آب عنوان کرد و گفت: آمار تلفات غرق شدگی در استخر کشاورزی و 
کانال ها هر کدام ۱۲نفر، رودخانه ۱۱ نفر، استخر شنا ۱۰ نفر، چاه پنج نفر، 

دریا یک نفر و سایر چهار نفر بوده است.

اخبار جامعه

صندوق یک خــودروی لکســوس در خیابان ۲۲ 
بهمــن منفجر شــد.به گزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی ســازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
این حادثه ساعت ۸ و ۲۲ دقیقه به مرکز فرماندهی 
عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

فرهــاد کاوه آهنگران با بیــان اینکه ایــن حادثه 
در خیابان ۲۲ بهمــن و خــارج از مجموعه اداری 
امیرکبیر رخ داده است، افزود: در این حادثه یک 

دســتگاه خودروی لکســوس منفجر شده است.
وی گفــت: این حادثــه مصدوم نداشــت و علت 
این واقعه در دســت بررسی اســت.رییس مرکز 
اطالع رســانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: یک دســتگاه خودروی ســواری لکسوس 
در خیابان ۲۲ بهمن روبه روی ســاختمان شماره 
۵ مجموعه ادارات اســتان دچار حریق شــد.اما 
در همین رابطــه و به نقل از خبرگزاری تســنیم از 
اصفهان، سرهنگ مســعود طریفی، رییس مرکز 
اطالع رســانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشت: حدود ساعت ۸:۲۰ صبح دیروز یک 
دســتگاه خودروی سواری لکســوس در خیابان 
۲۲ بهمن روبه روی ســاختمان شماره ۵ مجموعه 

ادارات استان دچار حریق شد.وی افزود: ماموران 
پلیس پس از اعالم حادثه از ســوی شهروندان به 
مرکز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ بالفاصله در محل 
حضــور یافتند.رییس مرکز اطالع رســانی پلیس 
استان با بیان اینکه حریق خودرو در کمترین زمان 
اطفا شده و هیچ گونه آسیبی به کسی وارد نیامده، 
هرگونه مســئله امنیتی در این حادثــه را رد کرد و 
گفت: علت حریق رخ داده توسط کارشناسان تحت 
بررسی است.خبرگزاری »ایرنا« هم در روایت این 
حادثه نوشت که در این حادثه یک دستگاه سواری 
پژو ۲۰۶ پشت خودروی منفجر شده، آسیب دید و 
گفته می شود یک تن بر اثر امواج انفجار مصدوم 

شده است.

انفجار صندوق یک خودروی لکسوس روبه روی ساختمان شماره ۵ مجموعه ادارات اصفهان؛

پلیس: امنیتی نبوده

اهدای نشان 
فداکاری به سه 

فرمانده اسبق نهاجا
مراسم اهدای نشان فداکاری به 
سه فرمانده اسبق نهاجا با حضور 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی، فرمانــده کل ارتش 
جمهوری اســالمی ایــران در 
دانشگاه افسری امام علی )ع( 

برگزارشد.

اخاذی بازرس قالبی از واحد های صنفی اصفهان
رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که با جعل 
عنوان بازرس استاندارد از متصدیان واحد های صنفی اخاذی می کرد.سرهنگ مسعود طریفی گفت: 
ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی وصول پرونده ای 
با موضوع اخاذی فردی از متصدیان واحد های صنفی در بازار اصفهان موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.وی  افزود: در تحقیقات مشخص شد این فرد با جعل عنوان بازرس شرکتی وابسته به سازمان 
استاندارد کشور با بازرسی از واحد های صنفی اصفهان، پس از مشــاهده تخلف درج نشدن عالمت 
استاندارد روی کاال، مبالغی را برای چشم پوشی از تخلف آن ها دریافت می کرد.رییس مرکز اطالع رسانی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف مدارک هویتی جعلی و صورت جلسات تکمیل 
شده بازرسی از واحد های صنفی، در بازرسی از مخفیگاه متهم گفت: متهم به همراه پرونده و مستندات 

به مرجع قضایی تحویل داده شد.
 

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبرداد:

سرقت سایبری با ادعای تخفیف گازبها
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دســتگیری فردی خبر داد که در فضای مجازی با ارسال 
پیامک جعلی تخفیف بهای قبض گاز، از حساب شهروندان برداشت می کرد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی گفت: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه با دریافت پیامک تخفیف بهای 
قبض گاز و ورود به لینکی ناشناس، تمام موجودی حساب آن ها به صورت غیرمجاز برداشت شده، 
بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد شاکیان به 
منظور دریافت تخفیف بهای قبض گاز به لینک معرفی شده وارد شده، اپلیکیشنی را دانلود و پس 
از پرداخت ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد خدمات، اطالعات کارت بانکی خود را در درگاه فیشــینگ 
ثبت کرده اند که با توجه به دسترســی برنامه جعلی به پیامک ها، رمز دوم یک بار مصرف آن ها نیز 
سرقت و از حساب شان برداشت شده است.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با اشاره به دســتگیری متهم و تحویل او به مرجع قضایی هشــدار داد: مجرمان سایبری با ارسال 
پیامک های جعلی مانند ســامانه ثنا، یارانه، قطع برق، تخفیف بهای گاز، ســهام عدالت، جریمه 
پلیس راهور یا مسدودی سیم کارت به راحتی کاربران را ملزم به دانلود نرم افزار جعلی و هدایت به 

درگاه های جعلی می کنند.
 

وقوع ۳۶ درصد از تصادفات جاده ای اصفهان در تاریکی هوا؛

شب های شوم!
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ۳۶ درصد از تصادفات جاده ای استان طی ۱۱ 
ماهه امسال در زمان تاریکی هوا بوده است.سرهنگ اصغر زارع با تشریح نتایج تحقیقات کارشناسان 
پلیس راه درباره ساعت و علت وقوع تصادفات جاده ای در ۱۱ ماه امسال در استان  اظهار کرد: از ابتدای 
امسال تا پایان بهمن، ۳۶ درصد از تصادفات جاده ای استان در زمان تاریکی هوا اتفاق افتاده است.وی 
افزود: بر اساس تحقیقات کارشناسان پلیس راه استان اصفهان ۲۷ درصد تصادفات جاده ای استان در 
۱۱ ماه امسال، بین ساعات ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
بیان اینکه بیشترین علت وقوع تصادفات برون شهری توجه نداشتن رانندگان به جلو بوده است، یادآور 
شد: به دلیل تاریکی هوا، دید رانندگان کم می شود و افرادی که سن باالتری دارند، باید به این نکته بیشتر 
توجه داشته باشند.سرهنگ زارع اضافه کرد: در زمان بارش باران و برف یا مه نیز دید رانندگان کاهش 
پیدا می کند و هنگامی که رانندگان و سرنشینان در خودرو حضور دارند، شیشه های خودرو بخار می گیرد 
و این موضوع از توجه راننده کم می کند.وی، دومین علت در تصادفات جاده ای امسال استان را ناتوانی 
رانندگان در کنترل وسیله نقیله ناشی از سرعت غیرمجاز اعالم و اضافه کرد: اگر راننده بخواهد با سرعت 

زیاد رانندگی کند، توان مهار کردن خودرو را نخواهد داشت.

عکس خبر

خبر روزبا مسئولان

دبیر ستاد آزمون استان اعالم کرد:

رقابت 42 هزار داوطلب در 
آزمون کارشناسی ارشد و 
دکتری در استان اصفهان

دبیر ســتاد آزمــون اســتان اصفهــان، تعداد 
داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 
در اســتان اصفهان را در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه ۱۱ و ۱۲ اســفندماه، نزدیــک به ۴۲ هزار 
نفر اعالم کرد.  رضا علی نــوروزی، در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: آزمون سراســری مقطع 
دکتری، صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه سال 
جاری با حضور ۱۰ هزار و ۸۲۹ داوطلب که شامل 
۵ هزار و ۴۴۳ مرد و ۵ هزار و ۳۸۶ زن می شوند 
در اســتان اصفهان، همزمان با سراســر کشور 
برگزار می شــود.وی با بیان اینکــه از داوطلبان 
آزمون دکتری تعداد هفت هــزار و ۵۶۷ نفر در 
شهر اصفهان هســتند، افزود: آزمون دکتری و 
کارشناسی ارشد در ۱۱ حوزه امتحانی استان و در 
شهرهای اصفهان، کاشــان، شهرضا، نجف آباد، 
شاهین شــهر، لنجان و خمینی شــهر برگزار 
می شود.وی ضمن اعالم اینکه آزمون سراسری 
مقطع کارشناسی ارشد نیز در سه نوبت، در عصر 
روز پنجشنبه، ۱۱ اســفندماه و صبح و عصر روز 
جمعه، ۱۲ اسفندماه برگزار خواهد شد، افزود: 
آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در استان 
اصفهان ۳۱ هزار و ۹۸ نفر شامل ۱۷ هزار و ۴۷۵ 
زن و ۱۳ هزار و۶۲۳ مرد است. از میان داوطلبان 
آزمون مقطع کارشناسی ارشد، ۱۹ هزار و ۲۳۲ نفر 
در شهر اصفهان هستند.دبیر ستاد آزمون استان 
اصفهان، زمان شروع فرآیند آزمون نوبت صبح 
را ساعت ۸صبح و نوبت عصر را ۱۴ و ۳۰ دقیقه 
اعالم کرد و گفت: تمهیــدات الزم برای برگزاری 
هرچه بهتر آزمون های سراسری کارشناسی ارشد 
و دکتری در اصفهان در نظر گرفته شــده است.

وی، حوزه های امتحانی آزمون های کارشناسی 
ارشد و دکتری در استان اصفهان را دانشگاه های 
اصفهان، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه 
پیام نور اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه های 
آزاد اسالمی شهرضا، نجف آباد، لنجان، خمینی 
شهر، موسســه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی 
خمینی شهر، آزاد شاهین شهر و دانشگاه پیام 

نور شاهین شهر اعالم کرد.

رییس پلیس راه استان مطرح کرد:

ضرورت برنامه ریزی و تقسیم زمان سفر در نوروز
پیش بینی می شود اوج سفر های نوروزی از بیست وسوم اسفندماه آغاز و تا چهارم فروردین سال آینده ادامه یابد.رییس پلیس راه استان با اشاره به در پیش 

بودن سفر های نورزوی گفت: مهم ترین کار برای انجام سفر برنامه ریزی است و نتیجه بدون برنامه بودن، خواب آلودگی رانندگان و واژگونی خودرو هاست.
سرهنگ اصغر زارع با تاکید بر این که ساعات حرکت و استراحت در زمان رانندگی باید مشخص شود، افزود: افراد باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که سفرشان 
در زمان های پر تراکم تداخل پیدا نکند.وی با بیان این که زمان سفر باید تقسیم شود، گفت: بیشتر جاده های استان بزرگراه و آزاد راه است و مسافران باید مراقب 
باشند در زمان رانندگی دچار یکنواختی و وسوسه برای افزایش سرعت نشوند.سرهنگ زارع با تاکید بر این که رانندگان باید به ازای هر ۲ ساعت رانندگی در محل 
مناسب توقف و استراحت کنند، افزود: در ۳۰ کیلومتری شهر ها بیشترین تصادفات اتفاق می افتد و رانندگان هم اغلب با آدرس ها و ورودی شهر ها آشنا نیستند 
و با انجام اقدامات غیر قابل پیش بینی از جمله دنده عقب حادثه آفرین می شوند.وی گفت: بستن کمربند ایمنی برای کودکان زیر ۱۲ سال و همه سرنشین های 

عقب خودرو ضروری است و آمار خسارت ها را کاهش می دهد.

ظاهر خون آلود تاثیری در تعیین میزان صدمات و صدور 
نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای 
صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع 
جراحت و برخی خصوصیات آن است بنابراین معاینه 
دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی 

دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است
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اعتراف »ژاوی« بعد از شکست: 
کسب جام با وجود رئال سخت است

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا بعد از شکســت غیرمنتظره برابر آلمریا، اعتراف کرد که با وجود تیم 
بزرگی مثل رئال مادرید کسب قهرمانی در اللیگا سخت اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، 
بارسلونا شکست غیرمنتظره ای را در رقابت های اللیگا تجربه کرد.آبی اناری ها بهترین فرصت برای 

دو رقمی کردن اختالف با رئال مادرید را از دست دادند. 
شــاگردان ژاوی با پیروزی برابر آلمریا می توانســتند اختالف خود را با رئال به ۱۰ امتیاز افزایش 
دهند اما در این بازی خارج از خانه با یک گل شکست خوردند.ژاوی بعد از بازی گفت: من بسیار 
ناراحت هســتم. به نظرم این بدترین بازی فصل ما به ویژه در نیمه نخست بود. اصال شور و شوق 
الزم برای پیروزی را نداشتیم. روز ســختی بود با این حال ما همچنان با ۷ امتیاز اختالف نسبت 
به تیم دوم در صدر جدول رده بندی قرار داریم. از هواداران خود عذرخواهی می کنیم. قهرمانی در 
اللیگا ماموریت سختی برای ما شده است. ژاوی درباره شــانس تیمش برای قهرمانی در اللیگا 
گفت: به نظرم با وجود رئال مادرید قهرمانی در اللیگا سخت است. ما به رقابت خود ادامه می دهیم 
و باید تالش زیادی از خود نشان داد. بسیار ناراحت هستیم و احساس ناامیدی می کنیم چرا که 

روز شکست نبود.

تاریخ سازی »امباپه« با دبل برابر مارسی
کیلیان امباپه با دو گلی که در دیدار برابر مارسی به ثمر رســاند شمار گل های خود را با پیراهن تیم 
پاریسی به عدد ۲۰۰ رساند تا به رکورد بهترین گلزن تاریخ این باشگاه برسد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اوپتا، کیلیان امباپه ستاره پاری سن ژرمن در دیدار برابر مارسی بود.این مهاجم آماده و سرشناس 
در دیدار برابر مارسی که در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ فرانسه برگزار شد، توانست دو گل به 
ثمر برساند و یک پاس گل هم بدهد تا پاری سن ژرمن با سه گل به پیروزی دست پیدا کند.امباپه 
با دو گلی که در این بازی به ثمر رساند شمار گل های خود را با پیراهن پاری سن ژرمن به عدد ۲۰۰ 
رساند تا به صورت مشترک با ادینسون کاوانی اروگوئه ای بهترین گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوی 
لقب گیرد.امباپه بعد از شب تاریخ سازی که تجربه کرد در پستی نوشت: ما پاری سن ژرمن هستیم.

پاری سن ژرمن با پیروزی ای که در این بازی به دست آورد، ۶۰ امتیازی شد و اختالف خود را با تیم 
دوم جدول رده بندی به ۸ امتیاز افزایش داد.

گلر الدحیل: الهالل هر کار دلش خواست کرد!
ازیکنان الدحیل پس از شکست تحقیرآمیز مقابل الهالل ابراز تاسف و عذرخواهی کردند.به گزارش 
»ورزش سه«، الدحیل در ورزشگاه الثمامه و یک بازی خانگی با نتیجه غیرقابل باور هفت بر صفر 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل الهالل شکست خورد تا هواداران و بازیکنان این تیم در شوک 
فرو بروند. حتی خود الهاللی ها شاید پیش بینی چنین پیروزی پر گلی را نمی کردند .یوسف ایمن، 
بازیکن تیم الدحیل با ابراز تاســف از ضایعه بزرگی که تیمش دیروز در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا از الهالل عربستان متحمل شد، گفت: واقعیت این اســت که ما بازی را به خاطر خودمان از 
دســت دادیم.  امیدواریم از این تجربــه درس بگیریم، در آینده بهترین هــا را ارائه کنیم و همین 

اشتباهات را تکرار نکنیم .
صالح زکریا، دروازه بان الدحیل نیز که شب کابوس واری را پشت سر گذاشت، با ابراز تاسف عمیق 
از باخت بزرگی که تیمش از الهالل عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا متحمل شد، گفت: 
تیم ما تا به حال در نیمه نهایی بازی نکرده بود. ما نیز سطح واقعی خود را در مسابقه ارائه نکردیم 
و اجازه دادیم الهالل هر کاری که می خواهد در مســابقه انجام دهد و هیچ واکنشی نداشتیم. از 

هواداران خود به دلیل حذف از مسابقات عذرخواهی می کنیم.

مذاکره فدراسیون فوتبال با سرمربی خارجی در تهران؛

گزینه ای که »تاج« در آب نمک خواباند!

تیم سپاهان وقتی مورایس را به خدمت گرفت که تحقیقات زیادی انجام 
داده بود و مشــخص بود می خواهد چند سال ناکامی را با کمک یک مربی 
درجه یک که موفق شده جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را باالی سر ببرد 
به دست فراموشی بسپارد. محمدرضا ســاکت با جان تازه ای که با آوردن 
این مربی به ســپاهان دمید درواقع ناکامی و بدسلیقگی خود را در جذب 
ویلموتس به فراموشی سپرد. همین کافی است تا مشخص شود محمدرضا 
ساکت یک باشگاهدار واقعی است؛ اما در سیاست فدراسیون فوتبال بازی 
بلد نیست و سوخت می دهد. این مسائل حاال چرا مهم شده است؟ چون 

اتفاقی عجیب درحال وقوع است. 

اظهارات عجیب در مورد مورایس و ساکت
بعد از اســامی عجیبی که به عنوان کاندیداهای مربیگری تیم ملی مطرح 
شــد، امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراســیون فوتبال در اقدامی 
عجیب تر مدعی شد فدراســیون فوتبال روی مورایس و خمز هم نظر دارد 
اما با باشگاه های تراکتور و سپاهان صحبتی نشــده است. خنده دار است 
وقتی ســاکت عضو اتاق فکر فدراســیون فوتبال و نزدیک به آقای رییس 
است حرفی از صحبت با باشگاه سپاهان به میان بیاید. محمدرضا ساکت، 
مدیرعامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال است. او 
در این چند ســال به نوعی مغز متفکر فدراسیون فوتبال بوده و به خوبی در 
جریان برنامه های فدراسیون است. آن وقت چطور با او در مورد کاندیداتوری 
مربی شان صحبتی نشده اســت. اصال نیازی به صحبت نیست مگر اینکه 
خود ساکت بخواهد با ساکت صحبت کند و از احتمال این موضوع خبر دهد!

مورایس؛ آلترناتیو خارجی ها
مهدی تاج به دنبال مربی مورد عالقه خود اســت. او دیگر در چالشی که با 
هواخواهان مربیان ایرانی پیدا کرده، حداقل نمی خواهد از موضعش کوتاه 
بیاید و بدون شک با هر راهکاری که شده بر این مهم اهتمام می ورزد. حتما 
شــنیده اید اخیرا جلســاتی با دولتی ها می گذارد و در تالش است بی خبر 
از مجلس بودجه مورد نیاز را تامین کند. با این حال همیشــه این احتمال 
وجود دارد کــه این امکان برایش فراهم نشــود. درنتیجه طی توافقاتی که 
صورت دادند، مورایس یک آلترناتیو خوشنام و موجه است که مانع حضور 
مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی می شود. قطعا اگر قرار باشد یک ایرانی 
در تیم ملی مربیگری کند، مورایس هم می تواند. از این رو رفقای قدیمی و 
تصمیم گیرندگان اصلی فدراسیون فوتبال مورایس را در آب نمک خواباندند تا 
در صورت نیاز از او برای جذب مربی خارجی درجه یک استفاده کنند. مورایس 
دستیار مورینیو در رئال مادرید بوده است. او نام خوبی دارد و در لیگ ایران 
نیز قابل ستایش عمل کرده است. با این حال او گزینه تیم ملی نیست و فقط 
یک آلترناتیو است تا تاج را به مقصودش برساند. اگر به خاطر داشته باشید 
پیش تر نوشتیم که مورایس و تفکراتش می توانند او را به نیمکت تیم ملی 
نزدیک کنند. حاال عملکرد او و تفکراتش در کنار اخالق و منشــی که از خود 
نشان می دهد از او یک مربی جنتلمن ســاخته که اتفاقا گزینه خوبی برای 
تیم ملی است. اگر ما اسکوچیچ را از تیم نفت آبادان روی نیمکت نشاندیم 

می توانیم این فرصت را به مورایس هم بدهیم. او اما نمی پذیرد البته حداقل 
در شرایط فعلی نمی پذیرد. درواقع مورایس اگر بیاید، که نمی آید نه قرارداد 

چند ماهه که حداقل ۴ ساله و تا جام جهانی بعدی فرصت می خواهد. 

مذاکره با مورایس در تهران؟
حاال چرا او به تیم ملی ایران نمی آید؟ چون قرارداد او با ســپاهان سه ساله 
اســت. از طرفی وی معموال تیمی را تا به ســرانجام نرســاند رها نمی کند، 
درنتیجه با ســپاهان نیز به کارش ادامه می دهد. از طرفی ساکت تیمی را 
که در کورس رقابت قرار دارد و او را به آرزوهایش نزدیک می کند، تضعیف 
نمی کند. مدیرعامل ســپاهان قبال هم ساختاری اینچنین مستحکم برای 
سپاهان ساخته و با این تیم قهرمانی کسب کرده است. حاال خیلی ها او را 
یک مدیر مدبر می دانند. درنتیجه اگــر بخواهد خللی در روند این موفقیت 
ایجاد کند از همه بیشتر خودش صدمه می بیند. با همه این حرف ها می گویند 
اولین مذاکره با ژوزه مورایس دو ماه پیش صورت گرفته اســت. گویا چند 
روز پس از پایان جام جهانی، مورایس در سفر به تهران با رییس فدراسیون 
برای حضور در تیم ملی مذاکره کرده است و صحبت های اولیه بین دو طرف 
صورت گرفت. درواقع در همان جلسه نتیجه خاصی حاصل نشد و صحبت ها 
در همان حد ابتدایی باقی ماند. شــاید این طور به نظر برسد که با انصراف 
داخلی ها شانس جذب خارجی ها بیشتر شده است؛ چراکه به خاطر زمان 
محدود تا جام ملت ها، بحث شناخت یکی از مهم ترین مسائل است. ممکن 

است بهترین مربی از اروپا بیاید اما رسیدن به جام با توجه به حریفان موجود 
غیرممکن است. از این رو بد نیســت بدانید در جلساتی که اخیرا ساکت با 
کارخانه فوالد مبارکه سپاهان داشته است، آنها از وی خواستند مسائل ملی 
را وارد مسائل باشــگاه نکنند. آنها مایلند مورایس حداقل تا پایان مدت ۳ 
ساله قراردادش در این تیم بماند؛ چراکه این قرارداد برای آنها هزینه زیادی 
داشــته و نمی خواهند خود را قربانی تیم ملی کنند. سپاهان در سال های 
اخیر هیچ افتخار و جامی در مسابقات داخلی و خارجی به دست نیاورده و 
حاال با مورایس رویای قهرمانی دارد. آنها هرچند از دوستان تاج هم هستند 
اما نمی خواهند خود را فدای موفقیت او کنند. از طرفی باشــگاه سپاهان از 
اسپانسرینگ و فروش بلیت هم درآمد خاصی ندارد، درنتیجه دست شان 
توی جیب کارخانه اســت. ســاکت هم قطعا می داند که اگر تابع ایده های 
مدیران نباشد نمی تواند هزینه های سنگین تیم پرستاره اش را تامین کند. 
درنتیجه او برای بقای خود در باشــگاه سپاهان، جاه طلبی در این باشگاه و 
ادامه حضور در فدراسیون فوتبال به مورایس نیاز دارد. با این حساب بعید 
است این مربی پرتغالی راهی به تیم ملی پیدا کند؛ چراکه تاج گزینه خود را 
دارد و برای روی کار آوردن او تالش می کند اما مورایس را کنار دستش نگه 
داشته تا اگر الزم شــد به جای داخلی ها او را به تیم ملی سنجاق کند. البته 
او هم رایگان کار نمی کند و فدراسیون برای پرداخت هزینه هایش به اندازه 
سپاهان پول ندارند مگر اینکه مجلس کوتاه بیاید و در تامین هزینه مربی 

خارجی وسواس به خرج ندهد. 

خبر روز

ادامه استعفاها در فوالد؛
خداحافظی اولین بازمانده »نکونام«

سرمربی موقت تیم فوتبال فوالد خوزستان نیز رسما به ادامه همکاری خود با باشگاه فوالد خوزستان، 
پایان داد.بعد از اســتعفای ناگهانی جواد نکونام از ســرمربیگری فوالد پس از بــازی با الفیصلی 
عربستان و بازگشت وی از قطر به تهران، باشگاه فوالد با پذیرش این استعفا حمیدرضا رجبی را به 
عنوان سرمربی موقت خود برای بازی با الهالل انتخاب کرد.به گزارش ایسنا، پس از نمایش رضایت 
بخش فوالد برابر نماینده عربستان، باشگاه فوالد تصمیم گرفت با رجبی در صورت توافقات الزم، به 
همکاری تا پایان لیگ ادامه دهد، اما پس از جلسه اخیر  رجبی و رادکیا، مدیرعامل باشگاه اتفاقات 
دیگری رقم خورد.در این جلسه رجبی به باشگاه اعالم می کند که تمایلی به ادامه همکاری ندارد و 
رسما استعفای خود را به باشگاه اعالم می کند. هنوز تکلیف ادامه همکاری مهدی هاشمی نسب، 
حسین کعبی و نادر غبیشاوی که از دیگر دستیاران نکونام سرمربی پیشین فوالد در این تیم هستند، 
مشخص نیست.البته باشــگاه فوالد نیز مذاکرات خود را برای انتخاب سرمربی آغاز کرد و در حال 

حاضر استراماچونی و اسکوچیچ دو گزینه جدی فوالدی ها برای سرمربیگری این تیم هستند.

سرنوشت تلخ »مهدی عبدی« در پرسپولیس
وقتی به عنوان یار جانشین در بازی رفت دربی در لیگ نوزدهم توسط کالدرون به بازی آمد و تک گل ۳ 
امتیازی تیمش را در بازی مقابل استقالل زد، تا گلزنی در نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا و یک 
دربی دیگر خیلی طول نکشید.مهدی عبدی راه هزار ساله را یک شبه طی کرد و تبدیل به مهاجم اول 
پرسپولیس شد. هر وقت بازی کرد موثر بود و حتی زمان هایی هم که به عنوان بازیکن ذخیره به بازی 
می آمد، کار خودش را به خوبی انجام می داد.با این حال در این فصل شرایط برای این بازیکن کال عوض 
شد و عبدی را فقط روی نیمکت پرسپولیس و البته شادی های بعد از گل همبازیانش می بینیم. عبدی 
آخرین بار ۱۸ بازی قبل و در هفته دوم لیگ مقابل فوالد در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار گرفت و دیگر 
بعد از آن در ترکیب ثابت تیمش به میدان نرفت.آنقدر ضعیف کار کرد که حتی در روزهای نبودن لوکادیا 
و مصدومیت دیاباته هم گل محمدی به او اعتماد نکرد و به عبدی فیکس بازی نداد. یحیی زمانی در 
مورد عبدی می گفت که او مثل پسرش است و آنقدر به او عالقه داشت که مانع از جدایی مهدی در نیم 
فصل شد.با این حال در هفته های اخیر حتی فرصت بازی به عنوان بازیکن جانشین هم به او نرسیده 
و این مهاجم جایی در بین ۵ تعویض گل محمدی هم نداشته است. ماجرا وقتی عجیب می شود که 
بدانید،  اوسمار ویرا مربی پرسپولیس،که در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل نفت مسجدسلیمان 

به جای گل محمدی شرکت کرده بود؛ حرف های عجیبی زد که قابل تامل است.

تصمیم عجیب باشگاه داماش، اخراج همه مربیان گیالنی!
باشگاه داماش گیالن که در لیگ ۲ حضور دارد، در یک تصمیم عجیب مربیان بومی خود را اخراج کرد! به 
نظر می رسد، این تصمیم در پی اعتصاب مربیان به عدم دریافت مطالبات اتخاذ شد. ناصر زحمتکش، 
مالک باشــگاه داماش در مورد این خبر می گوید: کل مربیان رشتی تیم داماش اخراج شدند و نامه 
اخراج آنها نیز صادر شده است. هم چنین در بازی مقابل شهرداری بندرعباس، داماش با اکبر میثاقیان 
ســر مربی این تیم و یک کمک مربی حضور خواهد یافت!وی  هم چنین در مورد میزان پرداختی به 
بازیکنان تیم و اینکه آیا هزینه مصوب شده از سوی شهرداری به این باشگاه پرداخت شده است یا 
خیر گفت: ۴۵ درصد پرداختی به بازیکنان داشته ایم و آخرین پرداختی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه جاری 
بوده است. مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به تیم داماش از سوی شهرداری پرداخت شد که در چندین مرحله 
به صورت نقدی به همه کادر داماش پرداخت کردیم. در خصوص تعیین نتیجه بازی داماش در برابر 
شهید قندی یزد هم باید بگویم؛ به دلیل استفاده تیم شهید قندی یزد از بازیکن غیر مجاز و شکایت 
اینجانب نتیجه بازی داماش با آن تیم که ۲ بر یک به نفع تیم شهید قندی یزد شده بود به نفع داماش 

تغییر کرد و ۳ بر صفر داماش پیروز آن بازی شده است.

مستطیل سبز

جمله طالیی »مورینیو« 
مطابق با شرایط فوتبال ایران!

نشســت های خبری قبل و بعد از مســابقات 
لیگ برتر در هیچ هفته ای نیســت که مشکلی 
نداشته باشــد و در واقع می توان گفت هفته ای 
در لیگ برتر دیده نشده که نشست های خبری 
آن به صورت روتین و استاندارد برگزار شوند.در 
راستای عدم حضور برخی از مربیان لیگ برتری 
در نشســت های خبری در هفته های گذشته و 
با وجود انتقاداتی که به این غیبت ها شــده باز 
شاهد غیبت یحیی گل محمدی بودیم. سرمربی 
پرســپولیس که جزو مربیان وقت شــناس 
فوتبــال ایران در نشســت های خبری اســت 
وقتی دید دیگر سرمربیان چندان اهمیتی برای 
کنفرانس های خبری قائل نمی شوند تصمیم 
گرفت همرنگ جماعت شــود! مهرداد خانبان 
آنالیزو پرســپولیس که به جای مدیررســانه 
این تیم که کسالت داشــته، همراه اوسمار در 
نشست شرکت کرده بود درخصوص دلیل غیبت 
سرمربی، گفت: »در این مورد یحیی گل محمدی 
قبال صحبت کرده بود. این مســئله ارتباطی با 
آخرین نشست خبری ندارد. او تصمیم گرفته 
فعال حضور نداشته باشــد. «جدای از اینکه با 
وجود تکرار این رفتارها سازمان لیگ همچنان 
نســبت به این غیبت ها فقط به شعار برخورد با 
مربیان اکتفا کرده و در عمل نشــانی از برخورد 
با این مربیان نیســت اما...ماجــرا به تعریف 
نشده بودن نشست های خبری به ویژه پیش 
از مســابقه برمی گردد. در اغلب شهرستان ها 
این کنفرانس های خبری با اســتقبال مناسب 
خبرنگاران و اهالی رسانه مواجه نشده و به قول 
معروف بــا حضورتعداد کمی از همــکاران ما و 
سئواالت کلیشه ای و بسیار سرد برگزار می شود.

از طرفی اغلب مربیان و مدیران رســانه ای 
باشــگاه های ما نیز برنامه ای برای شــرکت 
سرمربیان در این نشست های خبری ندارند 
در حالی که ژوزه مورینیو جمله ای طالیی در 
فوتبال انگلیس ) در اوج موفقیت در چلسی( 
به کار برد که هنوز ورد زبان اهالی آن اســت: 
»مسابقه فوتبال با سوت داور آغاز نمی شود 
بلکه از نشســت خبری پیش از آن مسابقه 

شروع می شود.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

لیونل مسی به رکورد 
700 گل باشگاهی 

رسید
پاری سن ژرمن در هفته ۲۵ لیگ 
فرانســه به مصاف مارسی رفت و 
نیمه اول را با پیروزی ۲-۰ پشــت 
سر گذاشت. لیونل مسی با به ثمر 
رساندن گل دوم پاری سن ژرمن، 

به رکورد ۷۰۰ گل باشگاهی رسید.

رفتاری که هواداران بشیکتاش برای کودکان زلزله 
زده ترکیه انجام دادند، جایش در فوتبال ایران خالی 
است. کودکان زلزله زده خوی هم چشم انتظار بودند 
اما دریغ از قدمی مثبت توســط متولیان فوتبال.به 
گزارش خبرنگار مهر، فوتبال همیشه نمایشی برای 
»خوب کردن« حال عالقمندانــش بوده؛ حاال چه 
زمانی که با گرفتن جام و زدن گل شادی را به دل های 
آنها برده و چه زمان هایی که بــا رفتارها و اقدامات 
انسان دوستانه مرهمی بوده بر دل های داغدیده و 
غم دیده دوستدارانش.نمونه های همراهی فوتبال 
با مردم در حوادث و اتفاقات طبیعی بســیارند. از 
ایران خودمان گرفته تا کشــورهای دیگر نمونه های 
بسیاری بوده که این رشته پرطرفدار به کمک مردم 
آمده و قدمی برای بهتر شدن شرایط شأن برداشته 
است. بهمن ســال جاری زلزله شــدیدی خوی را 
لرزاند و هموطنان زیادی را داغدار و آواره کرد. از آن 
زمان تاکنون نهادها و ســازمان های مختلفی برای 
کمک به مردم خوی قدم برداشتند و برخی تیم ها 
و چهره های فوتبالــی هم قدم هایی برداشــتند و 

بازی های تدارکاتی برگزار شد.
در همه این اقدامات اما ســهم کودکان که شــاید 
بیشــترین آســیب روحــی را از این اتفــاق تلخ 
متحمل شــده بودند، دیده نشــد. کمتر کســی به 
فکر جبران صدمــات روحی با دختران و پســران 
نونهالی بود که در این زلزله خانــه و زندگی و حتی 
والدین شــأن را از دســت داده بودند. فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ که دو کمیته فرهنگی دارند 

و در بخش مســئولیت های اجتماعی شأن باید به 
فکر طراحــی و اجرای چنین برنامه هایی باشــند، 
 بــرای زلزله خوی نتوانســتند از پتانســیل فوتبال 
اســتفاده کنند.اما هــواداران بشــیکتاش راه را به 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نشان دادند و به 
آنها یادآور شدند که می تواند از فوتبال به نفع کودکان 
هم استفاده کرد قطعا که کمیته فرهنگی باشگاه ها 
هم در این موضوع نقش دارنــد؛ اما برنامه ریزی و 
هماهنگی این اتفاق برعهده برگزارکنندگان مسابقه 
است.در فوتبال ایران سازمان لیگ و کمیته فرهنگی 
این ســازمان مســئول برگزاری اقدامات فرهنگی 

است و هر هفته را به مناســبت خاصی نام گذاری 
می کند. اما برنامه هایش تکراری و گاهی خســته 
کننده شده و بیشتر برای دل به دست آوردن دیگران 
است تا اقدامی فرهنگی برای شاد کردن دل عالقه 
مندان و هواداران فوتبال.یکشنبه شب هواداران تیم 
فوتبال بشیکتاش در نخستین بازی پس از وقفه به 
وجود آمده در سوپرلیگ ترکیه به دلیل زلزله مرگبار 
جنوب شرق این کشور، به سبک هواداران بتیس، در 
جریان بازی این هفته تیم شان اسباب بازی هایی 
را به داخل زمین فرســتادند تا به دســت کودکان 

زلزله زده برسد.

کمیته فرهنگی سازمان لیگ یاد بگیرد؛

اقدامی که جایش در فوتبال ایران خالی است
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سخنگوی شورای اسالمی شهر اعالم کرد:

نرخ خدمات شهری اصفهان در سال آینده
سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان تعرفه های سال آینده ســازمان های زیرمجموعه شهرداری 
اصفهان را اعالم کرد.علی صالحی در خصوص تعرفه های سال آینده خدمات شهری به خبرنگاران گفت: 
در مجموعه اتوبوس رانی با اینکه بخشــی از هزینه ها به صورت ارزی است، با توجه به سیاست توسعه 
حمل ونقل عمومی، مجموع ردیف ها کمتر از ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت و نرخ در مسیر های مربوط 

به مناطق کمتر برخوردار به مراتب پایین تر خواهد بود.
 وی ادامه داد: در مورد قطار شــهری بلیت بیش از ۲٠ سفر در ســال ۱۴۰۲ به منظور تشویق مردم برای

  اســتفاده از حمل ونقل عمومی بــا اصفهان کارت، مبلــغ ۲ هزار و ۹٠٠ تومان و اســتفاده تک ســفره 
 و بدون اصفهان کارت ۴ هزار تومان است.سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: پارکینگ ها 
 در درجات کیفی خدمات سطح بندی شــده، اما باالترین مبلغ ورودی ۳ هزار و ۴٠٠ تومان خواهد بود.
 صالحی در تشــریح تعرفه های مجموعه ناژوان در ســال ۱۴٠۲ افزود: بلیت بــاغ پرندگان در روز های

 عادی ۳٠ هزار تومان، باغ خزندگان ۲۵ هزار تومان، باغ پروانه هــا ۱۵ هزار تومان، باغ حاره ای ۲۵ هزار 
 تومان و باغ صدف ها ۱۵ هزار تومان خواهد بود؛ البته تا ۵٠ درصد برای بازدید های گروهی و اقشار خاص

 تخفیف خواهیم داشــت و از طرفی با توجه به فاصله قابل توجه تعرفه های مذکور با هزینه تمام شــده 
شهرداری، نرخ تعرفه های نوروزی برای گردشــگران متفاوت خواهد بود همچنین بلیت مجموعه باغ 

گل ها ۲۲ هزار تومان است.
 وی در خصوص تراکم ساختمان های مســکونی، با توجه به میانگینی که درباره تورم مصوب سالیانه
  درنظر گرفته شــده حدود ۴٠ درصد نقاط شهری ۲۵ درصد رشــد و مابقی با توجه به نرخ تورم سالیانه
  تا ابتدای دی ماه افزایش خواهد یافت.ســخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان در مورد تعرفه های
  ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی بیان کرد: نزدیک به ۲ هــزار ردیف و خدمــات در مجموعه
  این ســازمان ارائه می شــود و مجمــوع افزایــش خدمات کمتــر از ۴٠ درصد نســبت به امســال
  خواهــد بــود، همچنیــن ایــن خدمــات تــا ۷۵ درصد بــرای گروه هــای خــاص امــکان اعمال

 تخفیف دارد.
 

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه هفت شهرداری خبر داد:
گشایش درهای باغ فدک از 25 اسفند به روی مهمانان 

نوروزی
مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: درهای باغ فدک، از ۲۵ اسفند  به 

روی مسافران نوروزی باز می شود.
علی اصغر شاطوری اظهار کرد: باغ فدک به عنوان تنها محل اسکان روباز مسافران نوروزی با مساحتی 
حدود ۷۰ هکتار در شمال اصفهان واقع شده و هرســال میزبان شمار زیادی از هموطنان است.وی 
افزود: برای خدمات رسانی بهتر اقدامات عمرانی، زیرساختی، نظارتی، خدمات عمومی، تدابیر امنیتی 
و انتظامی، اقدامات فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در باغ فدک شده است که از جمله آن ها احداث 

و تکمیل بازارچه مرکزی و نمازخانه است.
 مسئول ســتاد تســهیالت ســفر منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامه داد: احداث مخزن آب، 
 ایســتگاه پمپاژ آب، لوله کشــی آب مصرفی، ســاماندهی معابــر باغ فدک، نصــب دوربین های 
 نظارت تصویری و تعمیــرات بناها و معابر باغ فدک هم تا قبل از آغاز ســفرهای نــوروزی به پایان
  می رسد.شــاطوری، اضافه کرد: تشــکیل کمیته اســتقبال از مســافران در ورودی این مجموعه، 
 برگزاری جنگ و نمایش خیابانی، برنامه تحویل ســال و مهمان شــهر، کاشــت درخت و درختچه
  در باغ، نصب تابلو شارژ موبایل، ساماندهی سرویس های بهداشتی و آبخوری ها، سکوهای نصب
  چادر، گل آرایی، رنگ آمیزی جداول و لکه گیــری معابر داخلی هم بــرای میهمانان درنظر گرفته

 شده است.

توقف فیلم سازی در ایستگاه کمبود بودجه؛ هنرمندان اصفهانی مهاجرت می کنند

مهجوریت هنر در پایتخت فرهنگ و هنر!

عدم حمایــت از تولید فیلم بلنــد ســینمایی از مهم ترین 
گالیه های اهالی سینمای اصفهان اســت و ادامه این روند 

بــه  مهاجرت هنرمندان به پایتخت شــده است.جنگ، جنگ منجــر 
رسانه است و این گزاره در بین مسئوالن بسیار تکرار می شود که همیشه نقل 
محافل و جلسات است؛ اما با وجود اهمیت این موضوع و توانمندی های 
بسیار جوانان در اســتان اصفهان همچنان برای حمایت از تولید فیلم بلند 
سینمایی کم لطفی شــده و اصفهان از ثبت چنین اثری در کارنامه هنری 
خود عقب مانده است. هرچند که اندک حمایت هایی از تولیدات سینمایی 
در عرصه فیلم کوتاه و یا مستند انجام شده؛ اما اصلی ترین گالیه هنرمندان 
اصفهانی حتی مسئوالن اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی استان اصفهان در 
حوزه تولید فیلم بلند اســت.رضا دهقانی، معاون هنری و سینمایی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر علت این 
موضوع را این طور بیان می کند: پروانه ساخت فیلم سینمایی در استان ها 
صادر نمی شود و این دلیلی بر کمرنگ شدن ساخت فیلم بلند در اصفهان 
است که باعث می شود فیلم سازان به پایتخت مراجعه و ادامه فعالیت خود 
را در تهران سپری کنند.دهقان با اشــاره به آماری از وضعیت سینماهای 
استان می گوید: استان اصفهان دارای ۳۰ ســینما و ۵۶ سالن سینمایی 
است که سرانه فضای سینمای به ازای هر ۴۳۵ نفر یک صندلی است. در 

این میان ۹ شهرستان استان اصفهان شامل آران و بیدگل، برخوار، بویین 
میاندشت، تیران و کرون، چادگان، خوانســار، خور و بیابانک، فالورجان و 
مبارکه فاقد سالن سینما هستند.وی با اشاره به میزان فروش گیشه های 
استان اصفهان در سال گذشته و شش ماهه نخست امسال، اظهار می کند: 
سال گذشته ۱۶۹ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال مبلغ فروش 
گیشه ها در استان اصفهان بوده و در شــش ماه نخست امسال گیشه ها 

۲۰۲ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۲۰ هزار ریال فروش بلیت سینما داشته اند.

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
رییس انجمن سینمای جوانان استان اصفهان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در پاسخ به چرایی فقدان فیلم ســینمایی بلند به موضوع دیگری 
اشاره می کند و می گوید: همه شرایط ساخت و تولید فیلم سینمایی در 
استان اصفهان از قبیل نیروی توانمند و زیرساخت ها فراهم است به جز 
یک مورد که آن هم پل ارتباطی برای سرمایه گذاری و حمایت است.وی 
در تکمیل صحبت های خود تصریح می کند: در جشنواره »ایساتیس« 
یزد اغلب جوایز را جوانان اصفهانی دریافت کردند و این امر نشان می دهد 
که ظرفیت و توانمندی در این اســتان برای تولید انیمیشن، فیلم کوتاه، 
مستند، عکس و حتی فیلم بلند وجود دارد. اما برد این نوع از فیلم ها تنها 

به جشنواره و معرفی فیلمساز جوان در کشور و حتی جهان ختم می شود.
سید محمد طباطبایی ادامه می دهد: بنابراین اولین زیرساخت ، توسعه 
منابع انسانی است که جوان مستعد، پرانگیزه و کار بلدی در شهر حضور 
دارد که می تواند فیلم سینمایی و سریال هم تولید کند. تجهیزات هم در 
اصفهان به اندازه کافی موجود است. زیرساخت پژوهشی، توسعه ای و 
استودیویی و.. نیز فراهم است؛ اما همچنان ارگان های متولی برای فیلم 

بلند سرمایه گذاری نمی کنند.

حلقه مفقوده تولید فیلم بلند در اصفهان
وی با گالیه از این موضوع و تاکید بر آن گفت: در جشنواره »ایساتیس« 
فیلمی جایزه دریافت می کند که شهرداری از آن حمایت کرده و اگر این 
حمایت در فیلم بلند هم انجام می شــد چه اتفاقی می افتاد؟ آیا ما در 

جشنواره فیلم فجر نمی توانستیم نماینده ای از اصفهان داشته باشیم؟
رییس انجمن سینمای جوانان استان اصفهان با اشاره به تجربه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان خاطر نشان کرد: بنیاد فارابی در حاشیه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان با شهرداری یک صندوق حمایت از تولید فیلم بلند 
در این حوزه راه اندازی کرده و این یک رخداد خوشایند است که امیدوارم از 
این فرصت بی نظیر سهم هنرمندان اصفهان ناچیز نباشد.وی در خصوص 
عدم ریسک پذیری برای سرمایه گذاری در حوزه فیلم بلند با بیان اینکه 
فیلم یکی از موثرترین رســانه های تاثیرگذار است، بیان داشت: با توجه 
به اهمیت این موضوع باید ریسک پذیری هم افزایش پیدا کند و یک بار 
اعتماد کنند و سرمایه های این شهر را برای این شهر نگه دارند.طباطبایی 
تنها چیزی که در اصفهان موجود نیســت را بازیگر سوپر استار دانسته و 
می افزاید: البته بازهم می توان در استان ستاره سازی و این مشکل را حل 
کرد؛ اما متاسفانه همتی برای تولید فیلم بلند در شهر دیده نمی شود آن 
هم در زمانی که گفته می شود جنگ، جنگ رسانه و هنر است.وی با مثالی 
در مورد امکان پذیری ساخت فیلم بلند در اصفهان توضیح داد: سال های 
پیش تیم فوتبال ســپاهان در فوالد یک ضلع سومی شــد تا در مقابل 
تیم های پایتخت بایستد و در فوتبال ایران پیروز شود و به تدریج سایر 
شهرستان ها تیم سازی و ادعای قهرمانی کردند به همین خاطر همین رویه 

را در فیلم سازی می توان اجرا کرد و شاهد نتیجه آن بود.

سبد فرهنگی خانوارها محدود شده است

عطیه ســلطانی، منتقد سینما نیز بر این باور اســت که سینمای هنر یک 
صنعت است و حیات سینما به گردش مالی وابسته است و از طرفی هم 
آثار سینمایی باید هنر و کیفیت الزم را داشته باشد تا وجه تمایز آن با سایر 
آثار سینمایی مشخص باشد و بتواند مخاطب را درگیر کند.وی ادامه داد: 
بنابراین ثبات مالی برای سینما یک مولفه تاثیرگذار است زیرا این صنعت 
ارزان نیست و حداقل هزینه یک فیلم بلند حدود ۴ میلیارد تومان است؛ 
البته ماجرا از جایی سخت می شود که سبد فرهنگی خانوار به دلیل شرایط 
اقتصادی محدودتر شــده و شاید سینما در این ســبد قرار نگیرد. در این 
صورت هم ریسک پذیری سرمایه گذارها برای حمایت کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه با بیان اینکه وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر 
در شأن شــهروندان نیســت، گفت: در حال حاضر 
مدیریت شــهری تمام تالش خود را در راســتای 
تامین ناوگان اتوبوســرانی متمرکز و تعداد زیادی 
اتوبوس خریداری کرده است.سیدعباس روحانی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به شرایط فعلی 
اتوبوســرانی اصفهان اظهار کرد: در حــال حاضر از 
وضعیت ناوگان اتوبوســرانی رضایت نداریم و الزم 

است این ناوگان ارتقا یابد.وی با بیان اینکه وضعیت 
ناوگان اتوبوســرانی در شأن شــهروندان اصفهان 
نیســت، از این رو اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم 
به حد و مرزهایی برســیم تا شأن شهروندان حفظ 
شــود، افزود: در حال حاضر به دوران پســاکرونا 
رسیده ایم، در زمان شیوع کرونا شهروندان به واسطه 
جلوگیــری از پاندمــی کرونا و رعایــت پروتکل ها 
بهداشتی از خودروهای شخصی اســتفاده کردند 
و این مهم به نوعی عادت برای شــهروندان تبدیل 
شد.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه تصریح کرد: تعداد ناوگان بنا به عللی در دوران 
قبلی مدیریت شــهری از هزار دستگاه اتوبوس در 
سال ۹۴ به مرور تحلیل رفت و تا ابتدای دوره ششم 

مدیریت شــهری به ۴۰۰ دســتگاه اتوبوس فعال 
در شهر اصفهان رســید.وی اضافه کرد: تعداد ۴۰۰ 
دستگاه اتوبوس فعال در شهر اصفهان با زمان شیوع 
کرونا سازگاری داشــت، اما طی یک سال گذشته 
با توجــه به اینکه ناوگان فرســوده شــده و ناوگان 
جدید جایگزین آن نشــده بود همچنین تعدادی 
از رانندگان بازنشســته شــده بودند، اتوبوسرانی با 
چالش جدی مواجه شد.روحانی افزود: مدیریت 
شهری فعلی تمام تالش خود را در راستای تامین 
ناوگان اتوبوسرانی متمرکز و تعداد زیادی اتوبوس 
خریداری کرده ، به گونه ای که در حال حاضر تعداد 
اتوبوس فعال در شــهر اصفهان از ۴۰۰ دســتگاه به 

حدود ۸۵۰ دستگاه رسیده است. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

تمرکز مدیریت شهری بر تامین ناوگان اتوبوسرانی است

بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، ۶0 درصد افزایش یافت
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان از تصویب بودجه ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان شهرداری و مناطق 
و سازمان های وابسته سال آینده این کالن شهر خبر داد و گفت: این رقم نسبت به بودجه امسال حدود 
۶۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد نورصالحی افزود: اعتبارات هزینه ای سال 
آینده شهرداری، پنج میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه امسال حدود 
۸۰ درصد بیشتر است.وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲، هشت هزار میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل، 
۳.۷۴ هزار میلیارد تومان به خدمات شهری، ۲.۶ هزار میلیارد تومان به حوزه مالی و اقتصادی، ۲.۲ هزار 
میلیارد تومان به حوزه سرمایه انسانی، ۲.۱ هزار میلیارد تومان به حوزه فرهنگی اجتماعی و یک هزار 
میلیارد تومان به حوزه شهرسازی و عمران اختصاص یافته است.نورصالحی خاطرنشان کرد: بودجه 
ســال آینده ۷۱ درصد در حوزه حمل و نقل، ۷۶ درصد در حوزه خدمات شــهری و ۱۲۵ درصد در حوزه 

فرهنگی و اجتماعی رشد خواهد داشت.
رییس شورای شــهر اصفهان تصریح کرد: بودجه فرهنگی اجتماعی پارسال شهرداری اصفهان ۵۷۰ 
میلیارد و امسال یک هزار میلیارد تومان بود اما این رقم برای سال آینده ۲.۱۷۸ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شده که از این رقم ۱۰ درصد برای حقوق و دستمزد و افزون بر۲ هزار میلیارد تومان برای برنامه ها و 
پروژه ها تعیین شده است.وی اضافه کرد: حدود ۲۵ درصد از بودجه کل مصوب شهرداری در سال ۱۴۰۲ 
برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شــده که البته این رقم باید بیشتر باشد.سخنگو و عضو هیئت 
رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: شهرداری اصفهان بودجه ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی در اختیار دارد که این به معنای تولید ۲۰ هزار میلیارد تومان کاال و خدمات در اقتصاد کشور است.

علی صالحی ادامه داد: برای بررسی و تصویب بودجه سال آینده در مهلت قانونی، بیش از ۳۳ جلسه 
علنی و تلفیق و ۳۰ جلسه کمیسیون ها در پارلمان شهری اصفهان برگزار شد.وی خاطرنشان کرد: در 
بودجه مصوب حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان به حوزه فرهنگ اختصاص یافته است که ۸۰۰ میلیارد تومان 
آن در حوزه تفریحی و گردشگری با نگاه به نوجوانان هزینه خواهد شد و هشت هزار میلیارد تومان نیز 

به حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت.
 

 تدارک پارکینگ های موقت برای گره گشایی ترافیک 
نوروزی اصفهان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از افزایش ظرفیت پارکینگ خودرو ها در هسته مرکزی شهر در ایام 
نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.محمد باقر کالهدوزان با اشاره به قرار گرفتن بیشتر اماکن گردشگری اصفهان در 
هسته مرکزی شهر، تردد زیاد شهروندان و مسافران و مشکل کمبود پارکینگ در این منطقه اظهار کرد: 
ظرفیت پارکینگ های عمومی منطقه سه اکنون حدود ۶۵۰۰ دستگاه خودرو است که برای رفاه حال 
شهروندان و مسافران نوروزی ۱۴۰۰ دستگاه به ظرفیت پارکینگ های منطقه اضافه می شود.وی افزود: 
البته ظرفیت پارک بیش از ۳۵۰ دستگاه خودرو به صورت دائمی و ۱۰۵۰ دستگاه به صورت موقت در نظر 
گرفته شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد: پارکینگ عمومی طبقاتی سنبلستان در 
خیابان عبدالرزاق با ظرفیت ۳۵۰ دستگاه خودرو آماده بهره برداری شده است.کالهدوزان، خیابان 
استانداری را هم یکی دیگر از مناطقی اعالم کرد که همیشه با مشکل کمبود پارکینگ مواجه بوده و در 
این زمینه گفت: ظرفیت پارک ۲۵۰ خودرو در پارکینگ خصوصی به صورت زمین مسطح در خیابان 
استانداری مجاور بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( برای نوروز فراهم شده است.وی از ظرفیت سازی 
برای پارک ۳۵۰ خودرو در مدارس بر اســاس تعامل با آموزش و پرورش خبــر داد و اضافه کرد: در 
زمین های خصوصی خیابان حکیم و اطراف میدان نقش جهان هم به ظرفیت ۴۵۰ دستگاه امکان 
پارک خودرو فراهم شده است.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: افرادی که متقاضی 
راه اندازی پارکینگ در زمین های تحت مالکیت خود هستند می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه 
اعالم آمادگی کنند تا پس از بررسی کارشناسان شهرداری و هماهنگی با پلیس راهور مجوز راه اندازی 

پارکینگ موقت برای آن ها صادر شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

عضو شورای اسالمی شهر:

استفاده از حمل و نقل 
 عمومی هزینه گزاف

 نمی خواهد
عضو کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: برای تشویق 
مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی نیازی 
به صــرف هزینه های گزاف و بیهوده نیســت.

محمدرضا فالح  اظهار کرد: مطلع می شویم که 
برخی افراد در شهرداری و سازمان های مرتبط 
مانند زالو به جان بیت المــال افتاده اند و از آن 
تحت عناوین مختلف مانند بستن قراردادهای 
کذایی و بی اثر استفاده می کنند. اگر این موارد 
ثابت شــود حتما با این افراد برخــورد قانونی 
و قضایی صــورت خواهد گرفــت.وی با انتقاد 
از برخی اقدامات شــهری گفت: برای تشویق 
مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی نیازی 
به صرف هزینه های گزاف و بیهوده مانند مانور 
آدم های فضایی و… نیســت. مردم بسیار با 
فرهنگ هستند و می دانند اســتفاده از حمل 
و نقل عمومی هم به نفع مردم و شــهر است و 
در جهت کاهش ترافیــک و آلودگی هوا موثر 
است اما آیا ما بسترهای اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی برای همه مــردم در همه مناطق 
فراهم کرده ایم.فالح اظهار کرد: آیا مترو در همه 
مناطق وجود دارد؟ آیا کیفیت و کمیت خدمات 
اتوبوســرانی وجود دارد و آیا شهروندان بدون 
مشــکل می توانند به ســرعت به مقصد خود 
برسند. باید به این ســواالت جواب داده شود. 
اگر بستر استفاده از حمل و نقل عمومی برای 
همه فراهم شــود مردم از همه اقشار، قطعا از 
آن اســتفاده می کنند.وی افزود: شــهرداری 
حفاری ها را در روزهای پایانی سال تعطیل کند و 
ترمیم ترانشه ها را انجام دهد تا مشکالتی برای 
مردم و گردشــگران ایجاد نشود.عضو شورای 
اسالمی شــهر اصفهان بیان کرد: بعد از بارش 
رحمت الهــی می طلبد که شــهرداری نهضت 
آسفالت را در کوچه ها و معابر شروع کند تا از گرد 

و خاک در سطح مناطق کاسته شود.
وی افزود: پرداخت عیــدی و پاداش و حقوق 
آخر سال قبل از روزهای پایانی سال خواسته 

شورای شهر است.

رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر:

سرعت بازآفرینی شهری در اصفهان صفر است
رییس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان می تواند الگوهای خوبی برای بازآفرینی شهری ارائه دهد؛ اما 
اقدامات انجام گرفته مناسب نیست.عباس حاج رسولی ها  اظهار کرد: با همت رییس ســازمان انرژی اتمی قرار شد بخشی از دارخوین که لشکر رزمندگان 
اصفهانی در دوران دفاع مقدس آنجا حضور داشتند آماده سازی شود تا عالقه مندان، ایثارگری های رزمندگان و شهدای اصفهانی را در سفر راهیان نور از نزدیک 
مشاهده کنند.وی با اشاره به وضعیت متالطم اقتصاد گفت: پول سرگردان در دست مردم است، بخشی از آن به سوی دالر و ارز و بخشی به سمت طال می رود. 
اگر این پول به سمت مسکن بیاید اشتغال صورت می گیرد، درآمد شهر باال می رود و به تبع آن پروژه های زیادی انجام می شود.حاج رسولی ها با تاکید بر لزوم 
حمایت از شهروندانی که پیگیر دریافت پروانه ساختمانی هستند، گفت: شهرداری آماده خدمت رسانی در این زمینه است؛ اما تکلیف مردم برای پرداخت 
هزینه پروانه باید سه روزه مشخص شود.رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان می تواند الگوهای 

خوبی برای بازآفرینی شهری ارائه دهد؛ اما اقدامات انجام گرفته مناسب نیست.

حضور استاندار 
اصفهان در 

آسایشگاه جانبازان
ســید رضا مرتضوی، اســتاندار 
اصفهان عصر یکشنبه  به مناسبت 
روز جانباز با حضور در آسایشگاه 
شــهید مطهری اصفهــان ضمن 
بازدید از بخش های مختلف این 
مرکز با جمعی از جانبازان دیدار و 

گفت وگو کرد.

عکس خبر
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به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، 
در راســتای اجرای طرح ملی توانمندســازی مهارت دانشــجویان و فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی با رویکرد اشــتغال، به همت مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای دهنو، تفاهم نامه ای بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان به مدیریت آرش اخوان طبســی و رییس دانشــگاه آزاد اسالمی 
اســتان اصفهان به مدیریت دکتر پیام نجفی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان منعقد  شد.
از اهداف مشترک این تفاهم نامه می توان به توانمندسازی دانشجویان و 
دانش آموختگان دانشگاهی و در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی 
کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای، فراهم ســازی بســترهای 
اشتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی، استفاده از 
ظرفیت های آموزشی و پژوهشــی طرفین در راستای انجام ماموریت ها و 

تکالیف سازمانی به ویژه حرکت به سوی اهداف چهارچوب نظام صالحیت 
حرفه ای و تلفیق آموزش های دانشگاهی و سیستم آموزش دوگانه فنی و 
حرفه ای به منظور دریافت مدارک دانشــگاهی توسط مهارت آموختگان در 

کنار مدارک آموزش فنی و حرفه ای و ... اشاره کرد.
الزم به ذکر است، در این مراسم آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان، پیام نجفی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، 
عباس مهدیان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، زهرا بهرامی 
رییس مرکــز آموزش فنی و حرفــه ای دهنو، دکتر مجیــد طغیانی معاون 
پژوهش و فناوری دانشــگاه واحد اصفهان )خوراسگان(، دکتر رمضانعلی 
محمودیه رییس دانشــکده مهارت و کارآفرینی خوراســگان، امیر حسین 
بدیعی کارشناس حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از مسئولین و 

کارشناسان اداره کل حضور داشتند.

ســهام 5.2 دهم درصدی شــرکت فوالد مبارکــه در بورس به صــورت عمده 
)غیرمدیریتی( عرضه می شــود.بنا بر اعالم بورس منطقه ای اصفهان، عرضه 
بلوکی سهام فوالد مبارکه از طریق بورس ودر تاریخ 22 اسفند ماه امسال است.

میزان سهام قابل عرضه شرکت فوالد مبارکه 5.2 درصد با ارزشی حدود 388 
هزار میلیارد ریال است که شرایط پرداخت آن 30 درصد نقد طی مهلت 20 روز 

کاری و مابقی قابل پرداخت در مدت سه سال خواهد بود.
قیمت پایه برابر است با قیمت تابلو بورس در روز عرضه )معادل قیمت پایانی 
روز قبل از عرضه( به اضافه 105 درصد به شرط آنکه از قیمت 14070 ریال کمتر 
نباشد.تمامی ارزش اعالم شده قیمت پایه بوده و قیمت نهایی در شرایط رقابتی 

تعیین خواهد شد.

3 محصول ساخته شده شــرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد.دســتگاه »لیزر جــوش پر توان و 
هوشــمند« در زمینه های جوش انواع فلزات کاربــرد دارد و طال، مس، نقره، 
پالتین، روی، برنج، آلومینیوم، استیل و آهن از جمله فلزاتی است که می توان 
از این تجهیز برای جوشــکاری آن ها اســتفاده کرد.همچنین تجهیز پزشکی 

»توروکار« که در جراحی های مختلف کاربرد دارد، یک ابزار دقیق است که با 
فراهم کردن دسترســی به اجزای داخلی بدن در جراحی های قلب و عروق، 
جراحی را امکان پذیر می کند.»بکس باد گشتاورد باال« دیگر محصول ساخته 
شرکت های دانش بنیان اســت که در مونتاژ و تعمیرات تجهیزات و قطعات 

صنایع سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

مراسم تجلیل از دانش پژوهان ممتاز خانواده راه و شهرسازی استان اصفهان 
و تقدیــر از ایثارگران ایــن اداره کل با اجــرای برنامه های متنــوع فرهنگی، 
علمی و هنری برگزار شد.مراســم تجلیــل از فرزندان ممتــاز و نخبه خانواده 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان و تقدیر از ایثارگران این اداره کل همزمان با 
اعیاد مبارک شــعبانیه در ســالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان برگزار شــد.این مراســم با حضور علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان، معاونین و رؤســای این اداره کل و با مشارکت 
ایثارگران شاغل و جمعی از خانواده های راه و شهرســازی به همراه فرزندان 
دانش آمور و دانشجو آنان برگزار و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، علمی 
و هنری همراه بود.  مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان ضمن قدردانی 
از دست اندرکاران برگزاری این مراسم شاد و مفرح اظهار داشت: علم و دانش 
دو بال برای دستیابی به کمال اســت و با توجه به اینکه کسب آگاهی در عصر 
دانش و اطالعات بســیار حائز اهمیت اســت  بنابراین هر چه دانایی انسان 
بیشتر شــود، نقش رهبری او در زندگی پر رنگ تر خواهد شد.وی روز پاسدار 
و جانباز را گرامیداشــت و به توصیف توانمندی های فرزندان انقالب در دوران 
دفاع مقدس پرداخت و گفت: مسلح شــدن جوانان به علوم و فنون روز برای 
جلوگیری از تجاوز به میهن اسالمی بسیار مهم بوده و قلم بهترین و محکم ترین 

سالح در برابر دشمنان اســت. قاری قرآن، ورود برخی از فرزندان خانواده راه 
و شهرسازی استان اصفهان به عرصه دانشگاه و حرکت در مسیر تعالی علم و 
دانش و کسب معرفت را تبریک گفت و عنوان کرد: این موفقیت، نتیجه تعامل 
و مشارکت و همکاری اولیای دانش آموزان است که با حفظ سنگر خانه و کار 
برای خوشبختی فرزندان خود و رشد و توســعه کشور تالش می کنند. حسن 
کحال زاده، رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: اجرای این گونه مراسم ها و تجلیل 
از دانش آموزان و دانشجویان نمونه در عملکرد بهتر این عزیزان در سنوات آتی 
و پیشرفت علمی آنها موثر اســت همچنین نگاه ویژه به دانش پژوهان ممتاز 
محرکی عالی برای دیگر دانش آموزان و دانشــجویان اســت و این موضوع 
در نهایت باعث رشد و پیشرفت جامعه می شــود.وی با بیان اینکه این قبیل 
برنامه ها در روحیه شاغلین تاثیرگذار بوده و باعث می شود کارکنان در محیط کار 
انگیزه و عملکرد خوبی داشته باشند، اذعان داشت: نشاندن لبخند روی صورت 
خانواده ها یکی از بهترین اقدامات در جهت رضایت کارکنان بوده چراکه شادی 
و نشاط و حس تعلق در خانواده ها با ارزشی که به کارکنان داده می شود شکل 
می گیرد و توجه به این مقوله باعث می شود کارکنان شور و نشاط را در حین کار 

نشان دهند و در نهایت کیفیت کار نیز بهتر شود.

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان به همراه جمعی از مدیران و مســئوالن این مجموعه 
از جانبازان آسایشگاه شــهید مطهری اصفهان عیادت کردند.به مناسبت اعیاد سعید 
شعبانیه و بزرگداشــت روز پاسدار و جانباز، اســماعیل قربانی، مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان به همراه تعدادی از مدیران ارشد و مسئوالن این مجموعه، با جانبازان و ایثارگران 
آسایشگاه شهید مطهری شهر اصفهان دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار صمیمانه 
که به پاس قدرشناسی از اسطوره های ایثار و فداکاری انجام پذیرفت، مدیران مخابرات 
منطقه اصفهان ضمن حضور در جمع عزیزان جانباز با اعطای شــاخه گل، درخواســت 
های مخابراتی این عزیزان را نیز دریافت کرد و با آرزوی صحت و سالمتی برای ایشان، 
لحظاتی را با یادآوری خاطرات جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس سپری کردند. 

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت در برنامه توســعه زیست بوم نوآوری، سه سطح 
همکاری در فضای دانشــگاهی و فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت دنبال کرده است.محمد ناظمی 
هرندی با بیان اینکه فوالد مبارکه در اکوسیستم نوآوری استان و کشــور گام بلندی برداشته است، اظهار 
کرد: توسعه کســب وکار و تحول دیجیتال موضوعی جدی و ترکیبی از حوزه های دانش و توسعه در سطح 
جهانی است و در زندگی روزمره بشر اثرگذار است. وی با اشاره به نگاه و رویکرد شرکت فوالد مبارکه به تحول 
دیجیتال افزود: این کنفرانس فرصت مغتنمی برای باز شــدن پنجره ای جهت شناسایی فرصت ها، ایجاد 
تعامل با متخصصان حوزه تحول دیجیتال و کســب تجربیات صنایع مختلف در حوزه توســعه کسب وکار 

دیجیتال است.
وی با اشاره به سیر تحولی صنعت طی چند قرن اخیر خاطرنشان کرد: مشخصا انقالب صنعتی اول، دوم 
و ســوم عامل اصلی تحول و جهش در تمام زمینه ها، از مباحث مکانیزه شدن و حضور صنعت برق تا ظهور 
کامپیوتر و اتوماسیون است و آنچه امروز به عنوان تحول دیجیتال شناخته می شود ناشی از حضور اینترنت 
و ویژگی های همراه آن است.وی با اشــاره به مفاهیم صنعت چهارم گفت: با مطرح شدن مفهوم صنعت 
چهارم به صورت عمومی، عمدتا نگاه ها به سمت بعد فنی این موضوع حرکت کرده و تمرکز بر حوزه صنعت 
است؛ اما واقعیت این است که انقالب صنعتی چهارم تمامی شئون زندگی انسان را با سرعت زیادی دچار 
تغییر کرده است.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به صنعت چهارم و پیامد آن تحت عنوان 
مفهوم »جامعه پنجم« بیان کرد: جامعه پنجم مفهومی است که در حوزه صنعت چهارم در دنیا مطرح شده 
و عامل اصلی آن تحول دیجیتال است. این مفهوم دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و تاثیراتی است که رفاه 
عمومی مردم را شامل می شود.وی با بیان اینکه »انسان محوری«، »پایداری« و »تاب آوری«، مولفه ها، 
عناصر کلیدی و پیامد صنعت چهارم اســت، گفت: صنعت چهارم در ژاپن با مفهوم جامعه پنجم شناخته 
می شود و این موضوعی است که ما آن را در شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک حرکت پایدار در همه شئون 

دنبال می کنیم؛ چراکه ناشی از توسعه کسب وکار در پیرامون ما خواهد بود.

توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذی نفعان
ناظمی هرندی با اشــاره به دو مفهوم کلیدی »تحول دیجیتال« و »اقتصاد دیجیتال« تصریح کرد: تحول 
دیجیتال یک مفهوم فنی، فناورانه و تکنولوژیک نیســت، بلکه یک مفهوم در حوزه های استراتژی، رهبری 
و شیوه تفکر به شــمار می آید و از اهمیت زیادی برخوردار است.وی عنوان داشــت: در تحول دیجیتال به 
دنبال توسعه نقش اتوماسیون در سازمان ها نیســتیم، بلکه به دنبال یک تحول بنیادین در مجموعه ای از 
فعالیت ها، فرآیندها، شایســتگی ها و حتی مدل های کسب وکار هستیم و همچنین می کوشیم به توسعه 

نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذی نفعان دست یابیم.

فوالد مبارکه به الیه های مختلف مفهوم تحول دیجیتال توجه دارد
ناظمی هرندی با اشاره به نگاه شــرکت فوالد مبارکه به تحول دیجیتال تاکید کرد: در حقیقت تحول دیجیتال 
به عنوان یک ابزار پدید آمده تا در کسب وکارها سهولت ایجاد شود و همه ذی نفعان آن کسب وکارها از آن منتفع 
شوند و این امر منجر به حل مسائل سازمان ها شود.وی با بیان اینکه فوالد مبارکه تحول دیجیتال را صرفا در 
حوزه فرآیندهای فناوری اطالعات و ارتباطات یا اتوماسیون سازمانی دنبال نمی کند، بلکه به همه الیه های این 
مفهوم توجه دارد، گفت: الیه هایی همچون زیرساخت ها، رهبری سازمان، رهبری قابلیت ها، فرآیندها، ساختارها، 
مدل های درآمدی و فرهنگ حاکم بر سازمان برای کارکرد افراد ازجمله الیه های مختلف مفهوم تحول دیجیتال 
است.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مشتری به عنوان ذی نفع اصلی بنگاه های اقتصادی باید 
در همه ابعاد ازجمله دریافت محصول باکیفیت و ارزان منتفع شود، خاطرنشان کرد: وقتی به شمول مفهوم تحول 
دیجیتال، فراتر از فرآیندهای فناوری اطالعات و ارتباطات بنگریم، ابزارهای متنوعی نیز شکل خواهند گرفت.وی 
ادامه داد: مجموعه ای از ابزارها و فناوری ها به همراه مفهوم تحول دیجیتال شکل می گیرد که سازمان ها باید همه 
این ابزارها را به خدمت بگیرند؛ چراکه این ابزارها در حقیقت فرصت هایی برای تحقق تحول دیجیتال هستند که 
اکوسیستم دانشی و نوآوری به آن ها کمک شایانی خواهند کرد.ناظمی هرندی با اشاره به موضوع فناوری های 
نوظهور گفت: تحول دیجیتال به عنوان یک هدف، به این مفهوم نیست که در قالب یک پارامتر در نشان تجاری از 

آن استفاده کنیم، بلکه ناچاریم به دنبال تحول دیجیتال برویم. تحول دیجیتال می تواند تهدیدکننده 3 محرک 
اصلی بنگاه های صنعتــی و اقتصادی، تغییرات و تحوالت مبتنی بر دیجیتال، موضوعات زیســت محیطی و 
اقتصاد چرخشی و تحوالت تکنولوژی باشد.وی با اشاره به تحوالت تکنولوژی و تغییرات دائمی آن ها اضافه کرد: 
شرکت های پیشرو دائما درحال توسعه تکنولوژی های خود هستند تا محصوالت ارزان تر، باکیفیت تر و مطابق 
انتظار مشتری تولید کنند تا منجر به رضایت آنان شوند. حرکت در مســیر تحول دیجیتال منجر به بهره وری، 

چابکی و سفارشی عمل کردن در مقابل کلیه ذی نفعان ازجمله مشتریان خواهد شد.

ایجاد فرصت برای کسب وکارهای مبتنی بر تحول دیجیتال
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مفهوم اقتصاد دیجیتال ابراز داشت: مفهوم اقتصاد دیجیتال 
و کسب وکارهای جدیدی که امروزه شکل گرفته از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان فوالد مبارکه 
به عنوان صنعتی مبتنی بر یک سخت افزار مشــخص، نسبت به بسیاری از کســب وکارهای دیگر، نیازمند 
سرمایه گذار بیشتری است که قطعا اشتغال زایی بیشتری را در کشور در پی دارد.وی با بیان اینکه کسب وکارها 
در دنیای امروز دچار تغییرات فراوانی شده اند، گفت: فوالد مبارکه به موضوع کسب وکار دیجیتال توجه ویژه 
دارد و به دنبال فرصت های کسب وکار به ویژه کسب وکارهای مبتنی بر تحوالت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال 
است.ناظمی هرندی با تاکید بر اهمیت نقش داده ها و نگاه دانشی و تخصصی در کسب وکارهای دیجیتال 
افزود: تعامالتی که انســان ها با یکدیگر و همچنین با تکنولوژی دیجیتال دارند به مــکان فیزیکی و زمان 
مشخصی وابسته نیست؛ همان طور که در فوالد مبارکه به دلیل پراکندگی فضاهای فیزیکی مراکز خدماتی، 
برای فروش محصوالت به یک نگاه متغیر نیازمندیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک کسب وکار کوچک، 
اما مبتنی بر دیجیتال، می توان تمامی تعامالت ازجمله تعامل انســان با تکنولوژی را از طریق پلت فرم های 
بسیار ساده و البته دقیق پشتیبانی و مدیریت کرد. بسیاری از چالش های موجود در راهبری مجموعه های 
بزرگ صنعتی را می توان با استفاده از تحول دیجیتال اصالح کرد.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه اقتصاد دیجیتال همچون صنعت دارای یک سیر تحولی است، گفت: در فوالد مبارکه برای پیاده سازی 
تحول دیجیتال و حرکت به سمت کسب وکارهای دیجیتال نیازمند مهارت های ویژه ای هستیم.وی در ادامه 
با بیان اینکه فوالد مبارکه جزو پیشتازان تحول دیجیتال اســت، اظهار کرد: تغییرات و دگرگونی های صنایع 
تولیدی جهان در حوزه تحول دیجیتال نســبت به دیگر حوزه ها کمتر بوده و ایــن امر فرصتی برای صنایعی 
همچون فوالد مبارکه محسوب می شود تا در این حوزه برنامه ریزی کنند.ناظمی هرندی با بیان اینکه سیستم 
MIS شرکت فوالد مبارکه از سال 1370 راه اندازی شــد، اذعان کرد: دانش و تکنولوژی ساخت و تولید فوالد 
هم زمان با راه اندازی و ســاخت فوالد مبارکه به کارکنان این شــرکت منتقل شــد و همین امر یکی از دالیل 

پیشتازی فوالد مبارکه نسبت به دیگر صنایع کشور در حوزه تکنولوژی بوده است.

 در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارت دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
با رویکرد اشتغال صورت گرفت؛

 انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان
 و دانشگاه آزاد اسالمی استان 

عرضه سهام فوالد مبارکه در ۲۲ اسفند

رونمایی از ۳ محصول دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

همزمان با اعیاد شعبانیه انجام شد؛

تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز خانواده راه و شهرسازی استان اصفهان

به مناسبت بزرگداشت روز پاسدار و جانباز صورت گرفت؛

عیادت مدیر مخابرات منطقه اصفهان از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

گام بلند فوالدمبارکه در زیست بوم نوآوری کشور
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