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آن سوی سکه دادوستد های آنالین، دام کالهبرداران برای افراد ناآگاه؛

رونق اقتصادی به شرط امنیت مجازی

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان:

ثبت دستگاه کارتخوان 
مشمول مالیات نیست

اختصاص 30 درصد 
از ظرفیت تمام 

بیمارستان های استان 
اصفهان به بیماران کرونایی

معاون توسعه بازرگانی سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

با هرگونه افزایش قیمت 
کاال بدون اطالع قبلی 

برخورد خواهد شد

کشاورزان اصفهان کاهش 
پلکانی خروجی سد 

زاینده رود را خواستار شدند

 امضای دو تفاهم 
نامه همکاری بین 

 آبفای استان اصفهان
 و تشکل های 

مطبوعاتی

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

 احیای دوباره ناژوان
 در گروی جریان دائمی زنده رود است

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های 
سپاهان- نفت مسجد سلیمان؛

 بازگشت مقتدرانه
 با درخشش»شهباززاده«
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مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان مطرح کرد:
 مشارکت بخش خصوصی  

شاه کلید آبادانی شهر

 اضافه شدن مجتمع خواربار 
به چرخه اقتصادی اصفهان

چه کسی پاسخگوست؟!
قراردادهای 89 روزه و نبود امنیت شغلی پرستاران؛

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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هشدارهای جدی آمریکا ادامه دارد؛

به وقت جنگ!
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همزمان با هشدارهای کشورش به آمریکایی ها در اوکراین برای 
ترک این کشور در پی ادعای افزایش احتمال درگیری از ســوی روسیه گفت که زمان برای خروج 
آمریکایی ها از کی یف گذشته است.این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همزمان با فضاسازی های 
کشورش درخصوص حمله احتمالی روسیه به اوکراین، روز شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت 
که به دلیل محدودیت های آمریکا برای کمک در یک منطقه جنگی، زمان برای خارج شــدن غیر 
نظامیان آمریکایی از اوکراین گذشته است.به گزارش شبکه خبری سی ان ان، این مقام آمریکایی 
که نامش بیان نشده اســت، افزود که این تحوالت برای شهروندان آمریکایی حاضر در اوکراین به 
این معنی است که زمانی برای خارج شدن از این کشور باقی نمانده و دیر شده است.وی اضافه کرد 

در توانایی عملیاتی ما در یک منطقه جنگی، محدودیت های واقعی وجود دارد.
 

هشدار »بایدن« به »پوتین«
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای درباره گفت وگوی تلفنی »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا و »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روسیه پرداخت.بر اســاس بیانیه کاخ سفید، »رییس جمهور بایدن شفاف 
اعالم کرد در صورتی که روسیه به اوکراین حمله کند،  آمریکا به همراه متحدان و شرکا قاطعانه پاسخ 
خواهند داد و هزینه سریع و شدیدی به روسیه تحمیل می شود«.در این بیانیه آمده است: »رییس 
جمهور بایدن تکرار کرد که حمله روسیه به اوکراین باعث ایجاد رنج گسترده بشری و تنزل جایگاه 
روسیه خواهد شد«.کاخ سفید در ادامه بیانیه خود افزود: »رییس جمهور بایدن شفاف به رییس 
جمهور پوتین گفت در حالی که آمریکا برای تعامل در زمینه دیپلماســی آماده است، طی همکاری 

کامل با متحدان و شرکا، آماده دیگر سناریوها نیز  خواهد بود.«
 

 واکنش پاکستان به تصمیم آمریکا
 در مورد دارایی های افغانستان

وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به تصمیم رییس جمهوری آمریکا مبنی بر مصادره بخشی از 
دارایی  افغانستان و اختصاص آن به  عنوان غرامت به خانواده های حادثه ۱۱ سپتامبر واکنش  نشان 
داده و گفته است که باید مردم افغانستان درباره این دارایی تصمیم بگیرند.در بیانیه وزارت امور خارجه 
پاکستان که روز شنبه منتشر شد، آمده است: »موضع اصولی اسالم آباد در مورد ذخایر مسدود شده 
افغانستان این است که این ذخایر متعلق به ملت این کشور است و باید آزاد شود همچنین استفاده از 
این منابع مالی باید مطابق تصمیم مستقل افغانستان باشد.«در این بیانیه افزوده شده است که مردم 
افغانستان با چالش های بزرگ اقتصادی و بشردوستانه روبه رو هستند و جامعه جهانی باید به ایفای 
نقش مهم و سازنده خود در کاهش رنج های آنها ادامه دهد.دولت بایدن تصمیم گرفته  است که ۳.۵ 
میلیارد دالر از ۷ میلیارد دالر ذخایر خارجی افغانستان در ایاالت متحده را به یک صندوق امانی برای 

کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دهد.
 

گزارش بلومبرگ از مالقات داماد ترامپ با ولیعهد سعودی
بلومبرگ از مالقات  کوشــنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد ســابق رییس جمهوری آمریکا با 
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی خبر داد.بلومبرگ با اشاره به شانس زیاد 
دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نوشت، کوشنر تنها مقام 
عالی دولت پیشین ترامپ نیست که به عربستان سفر کرده است. منوچین، وزیر خرانه داری دولت 
ترامپ نیز در ماه اکتبر به ریاض سفر کرده بود. روابط عربستان سعودی و آمریکا در دولت ترامپ 

بسیار گرم و دوستانه بود، اما در دولت جو بایدن روابط سردتر شده است.

الخلیجآنالین:تماساخیربایدنباملکسلمانیعنیآمریکابهتوافقباایراننزدیکمیشود؟

مقدمه چینی به سبک »بایدن«
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم »اشرف کمال« نوشت: به نظر می رسد 
ایاالت متحده به توافق جدیدی با ایران در مورد برنامه های هسته ای آن 
نزدیک می شود و همین مســئله بایدن را بر آن داشت تا به دنبال زمینه 
سازی شرایط منطقه در راستای موفقیت حرکت به سمت این توافق باشد.

به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: روز چهارشنبه ۹ 
فوریه، رییس جمهور آمریکا در شرایطی که مذاکرات هسته ای به پایان 
خود نزدیک می شــود، یک تماس تلفنی با پادشاه سعودی برقرار کرد. 
این تماس، دومین ارتباط تلفنی این دو از زمان شروع ریاست جمهوری 
بایدن اســت، که در آن، تحوالت جنگ یمن و مذاکرت جاری با ایران در 
مورد پرونده هسته ای آن، مورد بررسی قرار گرفت.کاخ سفید اعالم کرد 
بایدن در این تماس بر حمایت کامل آمریکا از امنیت عربســتان تاکید 
کرده و تصریح کرد که اجازه نمی دهد ایران صاحب سالح اتمی شود.این 
تماس در شرایطی انجام شد که تعدادی از پرونده های مهم نظیر بحران 
 یمن و برنامه های هســته ای ایران، موجب نگرانی واشــنگتن و ریاض 

شده است.

مذاکرات هسته ای وین
طی ماه های گذشته، ایاالت متحده بار ها تکرار کرد که به همراه متحدان 
اروپایــی و خاورمیانه ای خــود، به دنبال رســیدن به توافقــی در مورد 

برنامه های هسته ای ایران است تا نگرانی ها در این باره برطرف شود.
این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن بار ها تاکید کرد 
کشورش با هم پیمانان خود در حال بررسی پرونده ایران است و در صورت 
دست نیافتن به توافق، تمام گزینه ها از جمله گزینه نظامی، مطرح است.

نماینده آمریکا در مسائل ایران، رابرت مالی، گزارش پیچیده ای را در مورد 
آنچه در مذاکرات هسته ای وین جریان دارد، ارائه داده و کاخ سفید هم 
سناریو هایی را مطرح کرده بود. در این میان، ۳۳ نماینده جمهوری خواه 
در کنگره، در نامه ای به بایدن در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۲ اظهار داشتند مادامی 

که هر توافق جدیدی با ایران به کنگره ارائه نشود، آن را قبول نمی کنند.

توافق نزدیک
به عقیده تحلیلگران، حمله نمایندگان آمریکا به مذاکرات وین و فشــار 
مداوم آن ها به بایدن، نشانه نزدیکی رســیدن به توافق بوده و حاکی از 
آن است که بایدن با وجود هزینه های سیاســی احتمالی که در این باره 

متحمل می شود، به دنبال نهایی کردن این توافق است.
الجزیره انگلیسی به نقل از روزنامه نگار و تحلیلگر ایرانی آمریکایی، نجار 
مرتضوی، آورد: اشاره واضحی مبنی بر نزدیکی توافق وجود دارد و تعدادی 

از گزارش ها این فرضیه را تایید می کند.مرتضوی در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۲ 
گفت: مذاکره کنندگان به هدف نهایی نزدیک شــده اند و این دلیل باال 
گرفتن صدای مخالفان در آمریکاست، چرا که ایشان نزدیک بودن توافق 

را دریافته اند و می خواهند آن را متوقف کنند.

دیدگاه جدید
دکتر خالد الجابر، مدیر مرکز مطالعات »مینا« معتقد است که متغیر های 
متعددی رییس جمهور آمریکا را به سمت تماس با پادشاه سعودی سوق 
داد، ضمن آنکه واشنگتن می داند منطقه خلیج فارس نقش زیادی را در 
مرحله بعدی ایفا خواهد کرد.وی در گفت وگو با الخلیج آنالین تصریح 
کرد که مذاکرات وین به مراحل پیشرفته خود رسیده و ما تا پایان سال 
جاری شاهد یک توافق جدید هستیم. این امر نیازمند اطمینان دهی به 

دولت های خلیج فارس در خصوص امنیت آنهاست.
الجابر گفت: این عملیات دشــوار اســت، به ویژه آنکه مســئله تنها به 
برنامه های هسته ای ایران محدود نیست و به موشک های آن نیز مرتبط 
است. همانطور که حمایت ایران از حوثی ها در یمن و حزب ا...در لبنان، 
موجب نگرانی آمریکا شده و واشــنگتن را بر آن داشته است تا در سایه 
توافق جدید، به شکل تازه ای وارد تعامل با ایران شود.به گفته الجابر، دیدار 

شیخ تمیم بن حمد با رییس جمهور آمریکا، دربردارنده وعده ها و اطمینان 
دهی های آمریکا بود مبنی بر اینکه ایــاالت متحده همچنان در منطقه 

حاضر است و از امنیت دولت های خلیجی محافظت می کند.
اینگونه تماس ها و دیدار ها نشــان دهنده دیدگاه جدید آمریکاست که 
براساس آن می کوشــد به هم پیمانان خود این احساس را القا کند که 
واشــنگتن همچنان متحد قابل اعتماد آنهاســت، حتی اگر وارد توافق 
جدیدی با ایران شود.این تحلیلگر قطری خاطر نشان کرد که آمریکایی ها 
با چالش های بزرگی مواجه هستند که به تعامل ایران با دولت های منطقه 
به شکلی که خطری برای آن ها نداشته باشد، باز می گردد.چالش بزرگ 
فعلی ایاالت متحده، میزان قدرت آن در اطمینــان دهی به دولت های 
خلیج فارس در ســایه توافق احتمالی با ایران است. این متغیر ها کاخ 
سفید را بر آن داشت تا در شیوه تعامل خود با منطقه و به ویژه در رابطه با 
عربستان سعودی، تجدید نظر کند، چرا که این کشور نقش استراتژیکی در 
بازار جهانی نفت دارد.دیدگاه فعلی آمریکا، مبتنی بر اصل استقرار سیاسی 
و اقتصادی برای تحقق اهداف مهم اســت، که در مقدمه آنها، تضمین 
استقرار در منابع انرژی منطقه است.الجابر ضمن اشاره به سفری که امیر 
قطر به ایاالت متحده داشت، خاطر نشان کرد که سفر مذکور، منعکس 

کننده اهمیت منطقه در تامین نفت و گاز در جهان است.

به گزارش نامه نیوز ؛ یک فعال سیاســی اصول گرا 
گفت: فایل صوتی اخیــر با هدف ضربــه زدن به 
قالیباف منتشر شــد. این قصه برای سال ۹۷ بود، 
االن ســال ۱۴۰۰ در حال اتمام است چرا یک فایل 

صوتی بعد از ۴ سال منتشر شده است؟
منصور حقیقت پور  اظهار کرد: چه کســی می تواند 
در این مجلس جــای آقای الریجانــی را پر کند؟ 
معتقدم آقای قالیباف قطعا نتوانست جای آقای 
الریجانی را در مسائل نظری و عملی پر کند. فقط 
با نگاهی به نطق های پیش از دســتور آنها، فاصله 
ها مشخص می شــود. حتی مقایســه خروجی 

کمیسیون های تخصصی مجلس نیز این مسئله 
را روشن می کند.

حقیقت پور با اشــاره به نامــه نمایندگان مجلس 
یازدهم بــرای حمایت انتخاباتی از ســیدابراهیم 
رییســی بیان کرد: امروز یکســری از نمایندگان 
مجبور هســتند در مقابل دولت سکوت کنند چون 
زمان انتخابات ریاســت جمهوری از رییس دولت 
حمایت کردند. شــاهد هســتیم وزیــر هر کاری 
 دلش می خواهد می کند و نماینــدگان نیز کاری 
نمی توانند انجام دهند. وی دربــاره کاندیداتوری 
محمدباقر قالیباف بــرای انتخابات مجلس آینده 

یادآور شد: فایل صوتی اخیر با هدف ضربه  زدن به 
قالیباف منتشر شــد. این قصه برای سال ۹۷ بود، 
االن ســال ۱۴۰۰ در حال اتمام است چرا یک فایل 
صوتی بعد از ۴ سال منتشر شده؟ من فکر می کنم، 
دارند دورخیز می کنند تا قالیباف را بیندازند و سه 

قوه را بیشتر با هم هماهنگ کنند.

فعال سیاسی اصول گرا در واکنش به انتشار فایل صوتی خبرساز:

دورخیز کرده اند تا سه قوه را هماهنگ تر کنند

روزنامه جوان نوشت:ماجرا از موجی مجازی و رسانه ای علیه سفارت روسیه در تهران آغاز شد. اکانت توئیتری این سفارتخانه با انتشار عکس و توئیتی اعالم کرد 
که سفیر این کشور در ایران به مناســبت روز دیپلمات، به بنای یادبود گریبایدوف، ادای احترام کرده است.از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت سابق خواست 
مانع »ذبح منافع ملی« از طریق »تحریک غیرت ملی با هیاهوی رسانه ای« خبرنگارانی شود که او آن ها را »نزدیک به ظریف« نامیده است.الکساندر سرگئی ویچ 
گریبایدوف، سفیر کبیر شوروی در ایران در دوره قاجاریه بود که ۹بهمن ۱۲۰۷ در تهران به دست معترضان کشته شد. او در مذاکرات ترکمانچای و نگارش عهدنامه آن 

نقشی اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد عهدنامه، به عنوان وزیر مختار روسیه به ایران آمد. رفتار گریبایدوف در ایران باعث خشم و کینه مردم شده بود.
آنچه تومار زندگی گریبایدوف را در هم پیچید و طاقت ها از او را در ایران طاق کرد بر اساس روایت های مکتوب، رفتار با دو زن ارمنی بود. معترضان تهرانی با حمله به محل 
اقامت گریبایدوف، او را با اسلحه هدف قرار داده و کشتند. سایت اعتمادآنالین این توئیت را با تیتر »نمک پاشی سفیر روسیه بر زخم ایرانی ها« منتشر کرد.  رسانه های 
اصالح طلب دیگر هم این اقدام را توهین به ایرانی ها دانستند.اما  علی علیزاده، فعال رسانه ای و کنشــگر سیاسی مقیم لندن  با انتشار توئیت های سفارت روسیه در 
سال های گذشته و دقیقا در همین روز مورد اشاره و به مناسبت »روز دیپلمات« نوشته: »سالگرد گریبایدوف هرساله بدون استثنا دقیقا همانجا برگزار و عکسش منتشر 
شده است.«وی سپس به تفاوت واکنش ها در سال جاری اشــاره کرده و از جمعی خاص از خبرنگاران نام برده  و نوشته است: امسال، اما محافلی مشخص با 

تحریک غیرت ملی ایرانیان مشغول بریدن سر رابطه ایران و روسیه هستند.

خبر روزمتوسل شدن روزنامه اصول گرا به روزنامه نگار لندن نشین برای توجیه رفتار سفیر روسیه

وز عکس ر

تیپ متفاوت 
 رهبر کره شمالی
 با عینک دودی

کیم جونگ اون در مراســم 
افتتاحیه ساخت ۱۰۰۰۰ خانه 
 Hwaseong در منطقــه

شرکت کرد.

ارزیابی »ابطحی« از انتشار فایل صوتی جنجال برانگیز
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب در ارزیابی انتشار فایل صوتی فرماندهان نظامی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشــت : وقتی یک فایل صوتی به این مهمی لو می رود و در دوران انفجار 
اطالعات قبل از مسئوالن در اختیار مردم قرار می گیرد، مسئوالن قوای مختلف باید بالفاصله پاسخگو 
باشند و به این اتفاق توجه کنند.این ارقامی که در فایل صوتی اخیر بر زبان مسئوالن عالی رتبه راحت 
می چرخد، برای مردم یادآور همه آن کسر بودجه هایی است که در پاسخ به مطالبات شان می شنوند. 
هر یک از این فایل ها اگر با پاسخ منطقی روبه رو نشود، شــوک درد آوری خواهد بود که می تواند 

باقی مانده رشته های اعتماد ضعیف مردم به حکومت را پاره کند.
 

هجوم وزیر سعودی به ایران: 

مقابله با صدور انقالب خمینی، واجب شرعی است
به نوشته وبگاه روزنامه الیوم السابع، آل الشیخ در مراسم افتتاحیه شــورای عالی امور اسالمی که در 
قاهره با حضور عبدالفتاح السیسی برپا شد، گفت: شبه نظامیان مورد حمایت ایران به دنبال صدور انقالب 
خمینی به برخی کشورها هستند و الزم است تا با این مسئله مقابله شود.رییس سابق هیئت امر به معروف 
عربستان، بدون ابراز نگرانی از عادی سازی کشــورهایی مثل امارات با رژیم صهیونیستی، افزود: »در 
خصوص آن چه در برخی کشورهای عربی رخ می دهد، مانند یمن که شبه نظامیان همسو با ایران هویت آن 
را دزدیده اند الزم است تا مقامات کشورهای اسالمی و عربی همچون کاری که در این گونه نشست ها صورت 
می گیرد، با آن مقابله کنند«.این مقام سعودی همچنین مدعی شد: »واجب شرعی است که با سخنانی 
ارشادی و تبلیغی مقابل این گروه های تندرو ایســتادگی کرد. تاریخ شاهد ماست و ما باید با گروه ها و 
سازمان های تندرویی که از سیاست برای رسیدن به اهداف مخرب خود استفاده می کنند مقابله کنیم.«

 

انتقاد فعال سیاسی اصول گرا از »امام زدایی« 
تمامیت خواهان در دهه فجر امسال

دیده بان ایران نوشت: شهر تهران امسال رنگ و بوی دهه فجر نداشت، حال که این دهه تمام شده 
رسانه ها می توانند به نقد عملکرد شــهردار تهران در دهه فجر که مدعی انقالبی گری و انقالبی بودن 
است، برسند.طی حدود ۱۰ روز گذشته نه عکس ازامام خمینی)ره( در خیابان های شهر نصب شده 
بود و نه صداو سیما بدان پرداخته بود. بسیاری از فعاالن سیاسی این رویکرد را به »امام زدایی« یعنی 
کم رنگ کردن رویکردها و نگاه گزینشــی به اظهارات امام خمینی)ره( تعبیر کرده اند. در همین باره 
سید رمضان شجاعی کیاسری گفت: متاسفانه شاهد این هســتیم، کسانی که ادعای انقالبی گری 
و والیت مداری دارند روز مهم ۱۲ بهمن را با سکوت و خاموشــی مطلق و بی توجه به حماسه مردم و 
ورود تاریخی امام)ره( به کشور پشت سر گذاشتند. آن هم در حالی که در شرایط کرونایی حداقل در 
تهران پرچم ها و فضای تبلیغی در سطح شهر این روز بزرگ را گرامی می داشتند، نسبت به این مساله 

بی توجهی نشان دادند و انگار آن روز، روزی عادی بود. 
 

زیباکالم و کشف دشمن جدیدی به نام »فضای مجازی«
زیبا کالم در یک یادداشت آورده است که بر فهرست بلند باالی دشــمنان قبلی همچون آمریکایی ها، 
منافقین، صهیونیست ها، سلطنت طلب ها، غربی ها، نفوذی ها، ستون پنجمی ها و... دشمن جدیدی 
اخیرا  کشف و  اضافه شده به نام»فضای مجازی«.بسیاری از  کشورهای دیگر معموال وقتی با مشکالت 
مواجه می شوند، سعی می کنند با ریشه یابی اسباب و علل آنها  به چاره سازی بپردازند. نظام مابرعکس، 
به جای ریشه یابی مشکالت و حل آنها معموال از خود سلب مسئولیت  کرده و مشکالت را برگردن قبلی ها 
می اندازد و اال که کار دشمن بوده است.از جمله معلوم شده که در جنایت اهواز، نه پدر، نه همسر، نه خود 

مقتول و... دخیل نبوده اند، بلکه متهم اصلی، دشمن جدید یعنی »فضای مجازی« بوده است.

کافه سیاست

رییس دفتر سیاسی حماس:

 حمایت ایران از مسئله 
فلسطین غیر مشروط است

رییس دفتر سیاســی حماس با ستایش از 
پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران از مقاومت 
ملت فلسطین تاکید کرد تفاوت ایران با بقیه 
کشورهای حامی فلسطین آن است که تهران 
بدون قید و شرط از ملت فلسطین و مقاومت 
آن حمایت می کند.خالد مشــعل در خارج از 
فلسطین اشغالی طی گفت وگویی در فضای 
مجازی مواضع جنبش را در رابطه با مســائل 
مختلف اعالم کرد.به گفته مشعل که سخنانش 
در رسانه های مختلف فلسطینی هم منتشر 
شــده،  تاریخ روابط حماس با ایــران به دهه 
نود میالدی باز مــی گردد.وی ایــن روابط را 
براساس فلسفه عمومی حماس به عنوان یک 
جنبش مقاومت که نمی تواند از عمق عربی و 
اسالمی اش چشم پوشــی کند، اعالم کرد.به 
گفته این رهبر حماس، تفاوتی که ایران با دیگر 
کشورهای حامی ملت فلسطین دارد آن است 
که این کشــور از ملت فلسطین و مقاومت آن 
حمایت کرده و این رابطه در برگیرنده حاشیه ای 
از همکاری نظامی چه در بعد پشتیبانی و چه 
در بعد انتقال دانش فنی تولید ســالح است.

وی تاکید کرد: حمایتی که ما از ایران دریافت 
می کنیم غیر مشروط است.مشعل با اشاره به 
قدرت گرفتن مقاومت در فلســطین اشغالی 
تاکید کرد، بــه رغم هماهنگی هــای امنیتی 
)تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی( 
میانگین عملیات مقاومت طی ســال ۲۰۲۱ 
نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشــتر شده است.وی 
افزود: با تمام قوا به دنبال توســعه مقاومت 
چه از لحاظ تاکتیک و چه ابزار هستیم.تسنیم 
نوشت: گفتنی است تشکیالت خودگردان با 
همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی هر نوع 
اقدام ضد صهیونیســتی را در کرانه باختری 
ســرکوب و مانع از قدرت گرفتن رویکرد ضد 
صهیونیستی آحاد ملت فلسطین در این منطقه 
می شود.به رغم آن روز به روز شاهد گسترش 
رویکرد ضد صهیونیستی در این مناطق هستیم 
امری که صهیونیست ها را به شدت به وحشت 

انداخته است.

بین الملل
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مدیرکل امور مالیاتی اصفهان:

ثبت دستگاه کارتخوان مشمول مالیات نیست
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفت: ثبت دستگاه کارتخوان  در سازمان امور مالیاتی به معنای گرفتن 
مالیات نیست.عباس مزیکی اظهار کرد: افرادی که متقاضی کارتخوان هستند باید در سامانه مالیاتی 
ثبت نام کنند، اما این به معنی گرفتن مالیات و فعالیت اقتصادی نیست. ثبت نام در سازمان امور 
مالیاتی کشور فقط جهت ســاماندهی این حوزه اســت.وی افزود: تکمیل پرونده های مالیاتی به 
معنی گرفتن مالیات بیشتر نیست و افراد ملزم هستند اسناد و مدارک مورد نیاز را تکمیل و نگهداری 
کنند و بعد در برنامه حساب مالیاتی قرار دهند.مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: برخی افراد 
کارتخوان های اجاره ای دارند یا از کارتخوان ها تقلبی اســتفاده  می کنند که با تشکیل پرونده این 
معضل هم برطرف خواهد شــد.با توجه به قانون جدید اداره مالیات، تمامی پذیرندگان دســتگاه 

کارتخوان، موظف به ثبت نام و ارائه کد ۱۰ رقمی مالیاتی هستند.
 

اضافه شدن مجتمع خواربار به چرخه اقتصادی اصفهان
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری اصفهان گفت: 
با تکمیل مجتمع خوار بار با ۱۱۱ غرفه میوه و تره بار اصفهان به چرخه اقتصادی شــهر باز می گردد.

امیرحسین ماه آورپور در خصوص احداث مجتمع خواربار در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، 
گفت: سازمان میادین و مشاغل شهری به منظور ساماندهی و کاهش بار ترافیکی در خیابان ولی 
عصر و جهاد، مجتمع خواربار را در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان راه اندازی کرده اســت.این 
مجتمع دارای ۱۱۱ غرفه و هر کدام به متراژ ۵۹۰ متر شامل ســاختمان اداری، انبار تخلیه است که 
ارزش ریالی این پروژه حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است.فاز اول مجتمع خواربار دارای ۴۵ سوله و 
غرفه، فاز دوم ۳۶ سوله و غرفه و فاز سوم ۳۰ غرفه است که پس از اتمام به چرخه اقتصادی شهر 
اضافه می شود.به گفته وی، ساماندهی مشاغل شهری امری ضروری است و وظیفه اصلی سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، ساماندهی اصنافی است که در سطح شهر به مرور 
زمان استقرار یافته و نوع فعالیت آن ها مشکالت و مزاحمت هایی برای مردم به وجود آورده است.

 

تکمیل پازل بزرگ کمربندی جنوب غرب اصفهان در سال 1401
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شود با 
آزادسازی اراضی و ساخت ۵/۴ کیلومتر از کمربندی جنوب غرب ،مجموع طول این محور در سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری برسد.بهزاد شاهسوندی  اظهار کرد: کمربندی جنوب غرب اصفهان به طول ۱۷ کیلومتر 
که از پل راهداران در محور اصفهان- شیراز شروع می شود و به آزادراه ذوب آهن در محل تقاطع کلیشاد 
ختم می شود، محور های اصفهان- شهرضا و کمربندی شرقی اصفهان را به آزادراه ذوب آهن متصل 
می کند.وی، قطعات نخست، دوم و ســوم این محور در محل های تقاطع با جاده ابریشم – آبنیل – 
مبارکه، تقاطع محور شهر ابریشم به گردنه آبنیل و پل آبنیل تا پل کلیشاد به طول ۲۹ کیلومتر تکمیل شده 
که ۵/۴ کیلومتر باقی مانده قطعه چهارم این محور با ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار در مرحله اجرا قرار دارد.

 

 ثبت نام مردان مجرد در طرح ملی مسکن
 تا پایان سال تمدید شد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مهلت ثبت نام مردان مجرد 
باالی ۲۳ سال در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان امسال تمدید شــد.امیر زاغیان  اظهار کرد: مردان 
مجرد باالی ۲۳ سال تا پایان سال با مراجعه به سامانه ثمن به آدرس saman.mrud.ir می توانند در 
طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.وی گفت: تاکنون ۲۹۳ هزار نفر در استان اصفهان در این طرح ثبت 

نام کرده اند. ۲۵۰ هزار نفر از این افراد متاهل یا سرپرست خانوار و ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مجرد هستند.

آن سوی سکه دادوستد های آنالین، دام کالهبرداران برای افراد نا آگاه؛

رونق اقتصادی به شرط امنیت مجازی

شیوع ویروس کرونا، بســیاری از مشاغل  نرجس برهانی
سنتی را تحت تاثیر قرار داد و به سبب عواملی 
همانند تعطیلی های پی در پی و محدودیت حضور مردم در بازار، خساراتی را 
به صاحبان این مشاغل وارد کرد.این زیان و اجبار بسیاری از صاحبان کسب 
و کار را کــه تا پیش از شــیوع کرونا حضــور در فضای مجــازی را ضروری 
نمی دانستند بر آن داشت تا از بســتر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای 
فروش محصــوالت خود بهــره ببرنــد.از زمان شــیوع ویــروس کرونا 
کسب وکار های مجازی رونق یافته و ایجاد شغل بر بستر فضای مجازی به 
دالیلی همانند افزایش فرصت های شغلی، گستردگی فروش محصوالت، 
سرمایه کم و درآمد باالی آن نسبت به مشاغل سنتی به خصوص در اصفهان 
در حال گسترش اســت. اصفهان، اکنون در تعداد مجوز های صادره برای 
صاحبان مشاغل مجازی، رتبه دوم کشور را دارد.البته با وجود مزایای کسب 
و کار های مجازی نســبت به مشــاغل ســنتی، نباید از برخی چالش ها و 
آسیب های اقتصادی کسب وکار های اینترنتی همانند کالهبرداری ها، تسهیل 
فروش اجناس تقلبی و غیرمجاز، چند هویتــی و گمنامی برخی کاال ها و 

خدمات غافل شد. دام هایی که راه نجات از آن ها آگاه سازی مردم است.

سرمایه کم و درآمد باال، ویژگی مشاغل مجازی
یکی از صاحبان کســب و کار های مجازی در خصوص مزایای کســب 

و کار های مجازی، گفت: یکــی از مهم ترین مزایای کســب و کار های 
مجازی ســرعت باالی راه اندازی کســب و کار و انعطاف پذیری آن در 
فضای اینترنتی نسبت به فضای فیزیکی اســت.وی افزود: شخص 
می تواند پس از ارائه و بررسی ایده، فقط با داشتن ابزار هوشمند و اتصال 
به اینترنت، کسب و کار مجازی خود را شــروع کند، همانطور که اکنون 
و به ویژه پس از شیوع کرونا کسب و کار های فراوانی در منزل با عنوان 
مشاغل خانگی راه اندازی شده و حتی با ایجاد فرصت شغلی برای افراد 
دیگر، گسترش هم پیدا کرده است.شهروند دیگری که صاحب کسب 
و کار مجازی است، گفت: از مزایای کســب و کار های مجازی می توان 
به ارتباط با مخاطبان بدون محدودیت مکانی و زمانی، تسهیل فروش 
محصوالت، سرمایه اولیه کم و درآمد باال و فروش مستقل اشاره کرد.

وی ادامه داد: مشاغل مجازی بسیار به صرفه تر از مشاغل سنتی است؛ 
اما این نوع کسب و کار ها معایبی همچون کالهبرداری، تسهیل فروش 
اجناس تقلبی و غیر مجاز را هم دارد؛ زیرا بیشــتر مــردم یا خریداران 
 از هویت عرضه کننــدگان کاال و خدمات در اینترنــت و فضای مجازی

 بی اطالع هستند.

اصفهان، پیشتاز در کسب وکار های مجازی
اسماعیل نادری معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان گفت: در زمینه کسب وکار های مجازی پارسال ۹۲ فقره پروانه در 
استان صادر شد؛ اما طی ۶ ماه اول امسال ۵۹ مجوز صادر شد و بر همین 
اساس، اصفهان رتبه دوم کشور را در زمینه کسب وکار های مجازی دارد.

وی، شــکل گیری صنایع ســبز و دانش بنیان و ایجاد فروشــگاه های 
مجازی را از راهکار های توسعه کسب و کار های اینترنتی می داند و معتقد 
است واحد های مجازی فعال در استان نیازمند حمایت هستند.معاون 
بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعتقاد دارد در 
امر تسهیل صدور مجوز ها برای کسب و کار های مجازی گام های مثبتی 

برداشته شده است.

رشد 10۸ درصدی کالهبرداری های اینترنتی

سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: کالهبرداری های اینترنتی 
نســبت به پارســال ۱۰۸ درصد افزایش یافته و ۷۵ درصد از جرائم از 
شــبکه های اجتماعی نشأت گرفته اســت.به گفته وی، در شبکه های 
اجتماعی به ویژه اینستاگرام، معضل چند هویتی و گمنامی وجود دارد و 
فروشگاه های اینترنتی زیاد در فضای مجازی به صورت جعلی و بدون 

ساز و کار های امن شکل گرفته است.
رییس پلیس فتای استان اصفهان افزود: مردم تمایل زیادی به خرید از 
فروشگاه های مجازی دارند؛ در صورتی که باید دقت کنند که شبکه های 
اجتماعی، محل خرید و فروش، نیســت؛ بلکه در بســتر سایت های 
تخصصی کسب و کار است.وی معتقد است: در فروشگاه های مجازی، 
نرم افزار های متنوع در دســته بندی های مختلف عرضه می شــوند که 
یکی از شــگرد های کالهبرداران، ســاخت نرم افزار های مخرب و سوء 
استفاده های مالی و حیثیتی از کاربرانی است که اطالعات چندانی در 
این خصوص ندارند.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان  گفت: بستر 
دوم عوامل افزایشی جرم، سایت های تبلیغاتی است که شهروند بدون 
توجه به هویت ســنجی، ارزیابی اصالت، رؤیت کاال و اطمینان ازوجود 
کاال، به آن اعتماد و اقدام به خرید می کند.به گفته سرهنگ مرتضوی، 
نماد اعتماد الکترونیک که کمک کننده بررسی هویت است، وجود درگاه 
پرداخت و اعالم نشانی، مکان، شماره تلفن ثابت و ... از جمله عواملی 
هستند که در فروشگاه های مجازی قانونی، درج شده است.وی معتقد 
است شهروندان باید دقت کافی داشته باشند تا در صورت تطبیق هویت 
در نوار ابزار با نماد اعتماد الکترونیک و مشــاهده اطالعات متناقض به 
جعلی بودن پایگاه اینترنتی پی ببرند.اشــتغال و کارآفرینی در فضای 
مجازی بسیار ساده تر از راه اندازی کسب و کار در فضای سنتی و مرسوم 
است؛ کرونا باشــد یا نباشد زندگی در بســتر فناوری های نوین شکل 
گرفته و به سرعت مشاغل سنتی جای خود را به کسب و کار های مجازی 
و جدید می دهند؛ در این بین باید توجه داشت چالش فعلی حضور در 
این فضا افتادن در دام کالهبرداری های اینترنتی است. معضلی که با 
آگاه سازی مردم، فرهنگ سازی و بهبود زیرساخت ها می توان آن را رفع 

و برای رونق اقتصادی اقدام کرد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان 
گفت: خروجی آب ســد زاینده رود به سمت استان 
اصفهــان باید به صورت تدریجــی و پلکانی کاهش 
یابد. حســین محمدرضایی، اظهار داشت: همانطور 
که خروجی سد زاینده رود، ۱۲ بهمن با هدف جاری 
سازی آب در بستر این رودخانه در حوزه شهر اصفهان 
و سپس شرق استان به منظور کشت غله در بخشی 
از اراضی کشــاورزی بصورت پلکانی افزایش یافت 

در زمان حاضر نیز باید بــه صورت تدریجی و پلکانی 
کاهش یابد.وی افزود: بر اســاس اعالم شــرکت 
آب منطقه ای اصفهــان، خروجی ســد زاینده رود 
کاهش  یافت  که در نتیجه بخــش قابل توجهی از 
بســتر زاینده رود از جمله در کالن شهر و شرق این 
استان دوباره خشــک خواهد شــد.وی ادامه داد: 
شیوه بازگشــایی و ایجاد یکی دو بار تنش در میزان 
جریان آب زاینده رود و همچنین ادامه برداشت های 
غیرقانونی یا غیرمحسوس صنایع در مسیر رودخانه 
سبب شده است که بخشی از زمین های کشاورزی 
شرق اصفهان هنوز آبیاری نشود بنابراین نیاز است 
که خروجی ســد یکی دو روز دیگر به صورت فعلی 

تداوم و سپس تدریجی و پلکانی کاهش یابد.عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: 
بر اساس تصمیم کارگروه ســازگاری با کم آبی، قرار 
شده بود با بازگشــایی رودخانه بالغ بر ۵۴ میلیون 
مترمکعب آب برای کشاورزی شرق اصفهان از سد 
زاینده رود رهاسازی شــود که با ادامه برداشت های 
غیرقانونی، بازهم شاهد جریان یافتن حجم کمتری 
از آب در بســتر این رودخانــه بودیم.محمدرضایی 
با بیان اینکــه تاکنون کمتــر از ۳۰ درصــد از اراضی 
کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت غله رفته است، 
تصریح کرد: بخشــی از اراضی منطقه هنوز آبیاری 

نشده است.

 کشاورزان اصفهان، کاهش پلکانی خروجی
 سد زاینده رود را خواستار شدند

خبر روز

سرپرست فرمانداری کاشان:

مشاغل خانگی، کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال است
سرپرست فرمانداری کاشان گفت: راه اندازی یک حرفه یا شــغل خانگی، کم هزینه ترین راه برای 
ایجاد اشتغال در همه جای دنیاست و مردم به آسانی می توانند از این پتانسیل مناسب برای بهبود 
معیشت و اقتصاد خانواده خود استفاده کنند.محمد شریف زارعی، در آیین پایانی نمایشگاه مشاغل 
خانگی بانوان شهرستان کاشان، اظهار کرد: مشاغل خانگی با نقش تاثیرگذار خود در توسعه اقتصاد و 
معیشت خانواده ها مورد توجه دنیای امروز قرار گرفته و در حال رشد و شکوفایی در بین مردم است.

وی افزود: مشاغل خانگی به ویژه صنایع دستی، از زمان های گذشته در روستاها و شهرهای کوچک 
فعال بود، ولی با بزرگ تر شدن جوامع و شهرها، متاسفانه موضوع مشاغل صنایع دستی و خانگی به 
تدریج به حاشیه رفت.سرپرست فرمانداری کاشان، تصریح کرد: شهرستان کاشان دارای ظرفیت 
بسیار باالیی برای اشتغال بانوان در حوزه مشاغل خانگی است و برپایی همین نمایشگاه گوشه ای از 
توانمندی بانوان این شهرستان است، اما توسعه مشاغل خانگی نیاز به تسهیالت و بازار فروش دارد.

زارعی گفت: با رفع موانع تولید و اعطای تسهیالت بانکی مناسب و ایجاد شرایط عرضه و بازار فروش، 
از شاغالن حوزه خانگی حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم یاری رســان معیشت و اقتصاد خانواده ها 
باشیم.وی تاکید کرد: در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید شهرستان باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم تا در کنار حمایت از صنایع بزرگ با ترسیم یک چشم انداز زمان بندی شده به نقطه ای برسیم که 
تعداد قابل توجهی مشاغل خانگی در هر خانواده داشته باشیم.سرپرست فرمانداری کاشان گفت: 
ایجاد نمایشگاه در نقاط مختلف شهرستان می تواند ضمن عرضه مستقیم کاال، محل مناسبی برای 
حمایت از مشاغل خانگی باشد و ضمن نمایش توانمندی شهروندان به ویژه بانوان، مردم نیز بیش 
از پیش با هنرها و صنایع دستی منطقه فرهنگی کاشان آشنا شوند.نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان 
کاشان در ۷۰ غرفه از روز شنبه ۱۶ بهمن آغاز به کارکرد و به مدت پنج روز پذیرای شهروندان در محل 

نمایشگاه های این شهر بود.
 

افتتاح گلخانه کشت سبزی و صیفی در خمینی شهر
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر گفت: به مناسبت چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی، گلخانه کشت سبزی و صیفی با سطحی بالغ بر ۵۰۱۶ متر مربع در خمینی شهر افتتاح و به 
بهره برداری رسید.مجید علیرضایی درباره افتتاح این گلخانه، اظهار کرد: به مناسبت چهل و سومین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی گلخانه کشت ســبزی و صیفی با سطحی بالغ بر ۵۰۱۶ متر مربع در 
خمینی شهر افتتاح و به بهره برداری رسید.وی افزود: این گلخانه دارای سازه مدرن، مجهز به سیستم 
اتوماسیون شامل تغذیه، دما و آبیاری، مجهز به سیستم تهویه فن و سیرکوله، دارای استخر ذخیره 
آب مسقف با حجم ۴۵۰ متر مکعب و سیستم جمع آوری آب باران است. همچنین این گلخانه دارای 
دو اتاق ایزوله و سالن مجزا برای تولید نشــاء است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر با 
اشاره به وضعیت خشکســالی و کمبود آب، گفت: با توجه به محدودیت زمین و آب در خمینی شهر 
رویکرد جهاد کشاورزی حمایت از احداث گلخانه هاست. این گلخانه کامال مکانیزه و همه کنترل ها 
به صورت اپلیکیشــن روی موبایل قابل نصب اســت و مدیریت می تواند از راه دور دستور آبیاری و 
کوددهی دهد که این طرح می تواند به عنوان یک پایلوت در کل کشور استفاده شود.علیرضایی با اشاره 
به تصویب طرح توسعه این گلخانه و تامین سرمایه در گردش برای خرید نشاء و کود برای گلخانه، 
گفت: این طرح با تسهیالت بانکی به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال و آورده شخصی به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال، 
به بهره برداری رسید که زمینه اشتغال زایی را برای بیش از ۵ نفر به صورت مستقیم فراهم کرده است. 
این گلخانه بر پایه گل رز برنامه ریزی شــده، ولی اکنون به عنوان چند منظوره استفاده می شود.وی 
درباره مشکالت فعلی گلخانه های خمینی شهر گفت: زمان بر بودن و طی مراحل برای استعالمات 
الزم، یکی از مشکالت است که باید مراحل اداری برای کسب مجوز طی شود. همچنین کارگر ماهر و 

آموزش دیده برای کار در گلخانه ها وجود ندارد که باید این آموزش ها در اولویت قرار گیرد. 

کافه اقتصاد

شهرستان ها

استاندار اصفهان اعالم کرد: اجرا نکردن مصوبات شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت از سوی بانک ها، برخورد قانونی به همراه دارد و بعد از دو بار تذکر، جریمه مالی 
برای بانک خاطی در پی خواهد داشت.»سیدرضا مرتضوی« در شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به اینکه باید عوامل بازدارنده برای بانک ها تعریف 
شود که دیگر شاهد سرمایه گریزی از استان نباشیم، ادامه داد: الزم است سرمایه دارانی که به دالیل مختلفی از اصفهان رفته اند را با رفع مشکالت به اصفهان بازگردانیم.

استاندار اصفهان در ارتباط با اینکه ملک فعاالن اقتصادی به عنوان ضمانت بانکی تعیین شود، گفت: یکی از مباحث مطرح شده در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و 
دولت این بود که ملک فعاالن اقتصادی اعم از تجاری، مسکونی و کشاورزی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و بنای کارخانه شکل بگیرد و اگر ارزش ملک مازاد بر وام 
درخواستی بود فعاالن اقتصادی بتوانند در رهن بانک دیگری مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.وی گفت: در این عرصه به دنبال ضمانت قضایی هستیم تا 
به شکل ملی هم بشود این طرح را اجرایی کرد همچنین کمیته مشورتی برای بررسی این مصوبه باید شکل بگیرد و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.مرتضوی افزود: با 
توجه به الزم االجرا بودن مصوبات شورای گفت وگو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی 
اشتغال زا و فعالیت های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی مقرر شد شائبه های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی ابتدا در کمیته بانکی ارزی ذیل 

ستاد سیاست های پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح  شود.

هشدار استاندار اصفهان به بانک ها برای اجرای مصوبات استانی

بهره برداری از 
جایگاه سوخت 
ویالشهر تا پایان 

نیمه اول سال 1401
معــاون حمــل و نقل شــهری 
شهرداری نجف آباد گفت: جایگاه 
سوخت ویالشــهر با کمک واحد 
مشارکت شــهرداری تا نیمه اول 

سال آینده تکمیل خواهد شد.

وز عکس ر

نماینده مردم نطنز در مجلس:

تا وقتی صنعت خودرو 
رقابتی نشود، مشکالت 

پابرجاست
یک عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای 
اسالمی گفت: صنعت خودرو بهتر است که به 
بخش خصوصی واگذار شــود تا این صنعت 
رقابتی شــود، چراکه در ســایه رقابت است 
که کیفیت و کمیت به موازات یکدیگر رشــد 
می کنند.قدرت ا... نــوروزی درباره وضعیت 
نابســامان خودرو و ســخنان مقام معظم 
رهبری درباره کیفیت پایین خودروها، اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری به درســتی در این 
باره تاکید کردند که وضعیت نابسامان خودرو 
در کشور باید ساماندهی شود و مجلس هم 
در این باره پیگیری های الزم را انجام خواهد 
داد. در جلسه اخیری هم که با مدیران ایران 
خودرو و سایپا در کمیسیون صنعت مجلس 
با حضور تعدادی از نمایندگان مطرح شــد، 
توضیحاتی درباره کیفیــت پایین خودروها 
و وضعیت نابســامان آن از مدیــران این دو 
شرکت خواسته شد که قول دادند براساس 
سیاســت های ابالغی مقــام معظم رهبری 
تالش می کنند تا این مشــکالت رفع شود.

وی افزود: درباره اصــل موضوع، دولت باید 
سیاســت گذاری داشته باشــد که براساس 
فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام کند تا 
نگرانی های مردم رفع شــود.نماینده مردم 
نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: البته 
نگاه های متفاوتی درباره چگونگی اداره کردن 
صنعت خــودرو وجــود دارد و فعال صنعت 
خودرو کشــور در دست دولت اســت. اما با 
توجه به سیاست ها و تاکیدات مقام معظم 
رهبری که باید کار برای بخش خصوصی باز و 
تسهیل شود این خواسته ها باید محقق شود. 
دولت سیزدهم باید براساس سیاست های 
ابالغی رهبری زمینه الزم را برای رســیدن به 
این هدف فراهم کند.نــوروزی تصریح کرد: 
معتقدم باید رقابت در صنعــت خودرو را به 
وجود بیاوریم، چراکه رقابت در داخل باعث 
ارتقای کیفیت خودروها و کاهش قیمت این 

محصول می شود. 
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معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

با هرگونه افزایش قیمت کاال بدون اطالع قبلی برخورد خواهد شد
کمبود در عرضه کاال، نوسانات قیمت ارز، تحریم، شیطنت دالالن، ایجاد 
مشــکل در واردات کاال و ... بهانه های مناســبی بــرای افزایش قیمت 
کاال در برهه های مختلف است، در برخی مواقع شــاهد افزایش قیمت 
کاال به صورت روزانه هستیم، این مسئله به شــدت بر روی قدرت خرید 
مردم تاثیر می گذارد و ســفره آن ها را کوچک و کوچک تر می کند.برخی 
از کاالها مانند دارو و مــواد خوراکی از جمله ملزومات زندگی اســت که 
نمی توان از خرید آن ها چشم پوشــی کرد، بنابرایــن افزایش قیمت این 
کاالها تاثیر مســتقیمی بر زندگی افراد می گذارد، سرعت افزایش قیمت 
کاالهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشــت، میوه، لبنیات در این ماه ها 
به گونه ای بوده اســت که نمی توان دلیل قانع کننده ای برای آن داشــت.

قطعا در جلوگیری از افزایش قیمت کاال، نقش نظارت و بازرســی بیشتر 
از گذشته محسوس اســت، اما به نظر می رسد عزم جدی برای برخورد با 
گران فروشی وجود ندارد، این در حالی است که مسئوالن متولی معتقدند 
که نظارت بر بازار تشــدید شده، اما در عمل شــاهد برخورد جدی و ثبات 

قیمت در بازار نیستیم.

 کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت ها در پی اجرای طرح درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاال

 معاون نظارت، بازرسی، و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه نظارت بر کاالهای ســرمایه ای 
بر عهده وزارت صمــت و نظارت بــر کاالهای مصرفی بر عهده ســازمان 
جهادکشاورزی است، اظهار کرد: طی ماه های اخیر شاهد افزایش قیمت 
در بحث کاالهای سرمایه ای به جز لوازم خانگی نبودیم.غالمرضا قائدامینی 
افزود: در هفته های اخیــر تولیدکنندگان لوازم خانگــی در چهارمحال و 
بختیاری اقدام به افزایش قیمت کاالهــای تولید خود کردند که تذکرات 
الزم به آن ها داده شد و باید قیمت کاالی خود را به قیمت یک ماه تا ۴۰ روز 
قبل برگردانند، اگر این اقدام صــورت نگیرد با این تولیدکنندگان در قالب 
گران فروشی برخورد خواهد شــد، این افزایش قیمت باتوجه به کاهش 
نرخ دالر منطقی نیست. قائدامینی در ادامه با اشاره به اجرای طرح الزام 
درج قیمت تولیدکننده بر روی برخی از محصــوالت، توضیح داد: تعداد 
واحدهای تولیدی مشــمول این طرح در چهارمحال و بختیاری محدود 
است، واحدهایی مانند تولیدکنندگان آب میوه، ترشی جات، شوری جات، 
آب معدنی و موادشوینده در استان ملزم شدند تا قیمت تمام شده تولید 
را بر روی کاالی خود درج کنند.معاون نظارت، بازرسی، و حمایت از حقوق 
مصرف کننده ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: متاسفانه 
برخی از اســتان ها در اجرای طرح الــزام درج قیمــت همراهی الزم را 

نداشته اند، به همین دلیل شاهد کاهش قیمت کاالها به صورت محسوس 
نیستیم، این مقاومت در درج قیمت در بین تولیدکنندگان لوازم خانگی و 
لوازم یدکی بیشتر است.وی تاکید کرد: در صورت اجرای کامل طرح درج 
قیمت تولیدکننده بر روی کاال شــاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها 
خواهیم بود، ســودی که واحدهای تولیدی بر روی کاال برای شرکت های 
توزیع کننده و خرده فروش در نظر می گیرند به علت جذب مشتری بوده و 
عموما کاذب است، باید حباب قیمت ها شکسته شود تا قیمت ها واقعی 
شوند.معاون نظارت، بازرســی، و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان 
صمت چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: اگر واحدهای تولیدی از درج 
قیمت تولید بر روی کاال خودداری کنند با آن ها در قالب عدم درج قیمت 

و گرانفروشی برخورد خواهد شد.

اجرای قانون انتزاع نظارت بر بازار بسیار ضعیف است
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه قبل از اجرای قانون انتزاع نظارت بر بازار بسیار ضعیف بوده 
اســت، اظهار کرد: کمیته های ۱۰ گانه برای نظارت بر جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساســی در استان تشکیل شده اســت.خالد طاهری با 
تاکید بر اینکه بــا هرگونه افزایش قیمت کاال بدون هماهنگی به شــدت 

برخورد می شود، توضیح داد: شهروندان می توانند هرگونه افزایش قیمت 
کاال را به شــماره ۱۲۴ اطالع دهند، جرائم سنگینی برای گران فروشی در 
نظر گرفته شده است، پروانه کســب متخلفان ابطال و به مراجع قضایی 
معرفی خواهند شــد.طاهری با بیــان اینکه برای تعادل بخشــی بازار تا 
دو هفته آینده ســیب زمینی و گوشــت قرمز به صورت تنظیم بازاری در 
غرفه های تعاون روســتایی عرضه خواهد شــد.معاون توسعه بازرگانی 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر قیمت 
گوشت بره با استخوان ۱۵۰ هزار تومان، گوساله بدون استخوان ۱۶۰ هزار 
تومان، گوشت گاو بدون اســتخوان ۱۳۵ هزار تومان و گوشت بز، میش 
و قوچ با استخوان ۹۵ هزار تومان اســت، مردم هر گونه گران فروشی را 
گزارش دهند.وی در خصوص قیمت ســیب زمینی، تصریح کرد: در حال 
حاضر ۵۰۰۰ تن ســیب زمینی در انبارهای چهارمحال و بختیاری موجود 
است و این میزان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ پاســخگوی نیاز خواهد بود، 
قیمت سیب زمینی کهنه بین هشــت تا ۱۰ هزار تومان و سیب زمینی تازه 
۱۱ هزار تومان است.طاهری در پایان گفت: جلسه های کمیته های ۱۰ گانه 
 برای نظارت بر عرضه کاالهای اساســی با اتحادیه های اصناف تشــکیل

 خواهد شــد و با هرگونه افزایش قیمت کاال بدون اطــالع قبلی برخورد 
می شود.

مدیر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: طی ۵ ســال گذشته مصرف سموم 
شیمیایی استان از ۱۸۰ تن در سال به ۱۳۲ تن رسیده 
یعنی ۵۰ درصد مصرف ســموم در اســتان کاهش 
یافته است.فرشــاد شــبانی با بیان اینکه مصرف 
مواد شیمیایی در اســتان ۵۰ تن کاهش پیدا کرده 
است، اظهار کرد: طی ۵ سال گذشته مصرف سموم 
شیمیایی استان از ۱۸۰ تن در سال به ۱۳۲ تن رسیده 
یعنی ۵۰ درصد مصرف سموم در استان کاهش یافته 

که رقم خوبی در کشور است.
مدیر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری افزود: میزان مصرف سم در دنیا یک هزار 
و ۴۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ گرم مــاده موثر در هکتار، در 
کشور ما ۸۰۰ گرم و در استان ۱۸۰ گرم است که یکی 
از بهترین استان ها در سالمتی محصوالت به شمار 

می رویم.

مغز بادام مامایی؛ بیشتر ین محصول صادراتی 
استان

مدیر حفــظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان بیان 
داشــت: مغز بادام مامایی بیشــترین صادرات در 

استان را دارد که ساالنه چیزی حدود ۷۰۰ تا یک هزار و 
۲۰۰ تن از این محصول صادر می شود و هر کیلو به طور 
متوسط ۲۵ دالر قیمت می خورد. خشکبار، فلفل دلمه 
و سیب زمینی نیز از محصوالت دیگری هستند که به 
کشورهای خارجی صادر می شوند.شبانی با اشاره به 
اینکه ایجاد شهرک تخصصی بادام در سامان جلوی 
خام فروشی را می گیرد، ادامه داد: در این شهرک ۴۰ 
واحد راه اندازی می شود که هفت واحد آن سورتینگ 
و بقیه فرآورده های بادام نظیر کره، روغن، بسته بندی 
آجیل و ... را انجام می دهند کــه ارزش افزوده را در 
کشــور خودمان تولید می کنند تا دست دالالن بادام 

در این مسیر کم شود. وی بیان کرد: شرایط اقلیمی، 
جغرافیایی و عملکرد مثبت همکاران در حفظ نباتات 
باعث شد که خیلی از آفات کشاورزی در این استان 

رشد نکند که عامل پیشرفت در سالمت گیاهان شد.
شبانی در پایان گفت: چند آفت مهم از جمله باکتری 
آتشک گیاهان دانه دار در اســتان  ما قرنطینه است 
که در اســتان های دیگر این امکان وجود ندارد، در 
این اســتان برای جلوگیری از بروز برخی بیماری ها 
۵ بار سم پاشی می شــود و همین موارد سبب شد 
که به عنوان قطب تولیدات گیاهی ســالم در کشور 

شناخته شویم.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: 

استفاده از سموم شیمیایی ، 50 درصد کاهش یافت
فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای ســال جاری تا 
امروز خوشــبختانه با تالش مســتمر نیروهای انتظامی استان کشفیات 
سرقت و دستگیری سارقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
قابل توجهی داشته است که شاهد رشــد حدود ۲۲ درصدی کشفیات در 

این حوزه بودیم.
منوچهر امان اللهی ، اظهار کرد: از سنوات گذشته مواردی از سرقت قطعات 
الکترونیکی بیل های مکانیک در شهرســتان های مختلــف مطرح بود، 
به همین دلیل پلیس آگاهی اســتان از مدت ها پیش رســیدگی به این 
موضوع را در دســتور کار خود قرار داد و کارهای قابــل توجهی نیز در این 
خصوص انجام و پیگیری شــد که در نتیجه ســه ســارق و مالخر در این 

خصوص شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: این افراد ۷۰ مورد سرقت در 
شهرستان های استان انجام داده اند، همچنین انجام مواردی از سرقت در 
سایر استان ها نیز مطرح شده، براساس برآوردها ارزش مالی سرقت های 

انجام شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال است.
وی بیان کرد: خوشبختانه طی سال گذشــته و سال جاری موارد مهمی از 
سرقت و به ویژه مواردی که در قالب باند ســرقت انجام می شد، با تالش 
بســیار خوب پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری شناســایی و دستگیر 
شدند، اما مردم و صاحبال اموال باید توجه داشته باشند و از اموال خود به 
خوبی نگهداری کنند تا به این صورت فرصت انجام ســرقت نیز از سارقان 

گرفته شود.

امان الهی ادامه داد: از ابتدای ســال  جاری تا امروز خوشبختانه با تالش 
مســتمر نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری کشــفیات ســرقت و 
دستگیری سارقان نســبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش قابل 
توجهی داشــته و حدود ۲۲ درصد در کشــفیات افزایش رخ داده که رقم 
قابل توجهی است، همچنین استان در کشــور نیز از محدود استان هایی 

محسوب می شود که چنین ارتقای عملکردی دارد.

کشف 130 ماینر غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری 
فرمانده انتظامی چهارمحــال و بختیاری در ادامه عنــوان کرد: همچنین 
با وصول خبری در شهرســتان اردل و پیگیری های صورت گرفته از سوی 
ماموران نیروی انتظامی در ســه واحد صنفی ۱۳۰ دستگاه ماینر کشف و 

چهار نفر در این ارتباط دستگیر و واحدهای صنفی نیز پلمب شدند.
وی اضافه کرد: اقدام خالف قانون و مقررات برای کشــور ایران، جامعه، 
اقتصاد و خود افــراد نیز تبعات جبران ناپذیری به همــراه دارد، همچنین 
باتوجه به اینکه این اقدامات سرانجام توســط نیروهای انتظامی کشف 

می شوند، برای مرتکبین به جرم نیز خسارت و دردسر در پی دارد.
امان اللهی تصریح کرد: در گذشته برای استفاده از ماینر مجوزهایی صادر 
شده، اما موضوعی که مطرح می شــود در خصوص فعالیت غیرمجاز این 
دستگاه هاست، بنابراین در صورتی که فردی بدون اخذ مجوز در خصوص 
استفاده از ماینر و یا سایر حوزه های مختلف اقدام به فعالیت کند، خالف 

قانون و مقررات است و با این افراد برخورد الزم خواهد شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 رشد قابل توجه دستگیری سارقان در چهارمحال

فروشگاه دائمی محصوالت صنایع دستی زندانیان 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: فروشگاه 
دائمی محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی زندانیان استان راه اندازی و بهره برداری شد.

علیرضا جیالن در آیین گشایش نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع دستی زندانیان استان اظهار کرد: 
غرفه نمایش و فروش محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی مددجویان زندان های استان با 
هدف حمایت از این قشر و خانواده های آنان در بازارچه صنایع دستی میدان قدس شهرکرد راه اندازی 
و بهره برداری شده است.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری افزود: این اداره  برای ارائه آموزش رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی به 
زندانیان و خانواده های آنان آمادگی دارد.در ادامــه مصطفی قادری، مدیرعامل انجمن حمایت از 
زندانیان شهرکرد نیز، اظهار کرد: ایجاد اشتغال و حرفه آموزی نقش موثری در پیشگیری از وقوع 

جرم و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
وی افزود: بــا راه اندازی و بهره برداری این فروشــگاه تولیدات مختلف صنایع دســتی و هنرهای 
ســنتی زندانیان و خانواده آن ها به مردم معرفی می شود.قادری خاطرنشــان کرد: این اقدام در 

رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانواده های زندانیان و اصالح و تربیت زندانیان تاثیرگذار است.
 

 دوره های مهارت آموزی ویژه ناشنوایان 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: برای نخستین بار در کشور دوره های 
آموزش مهارتی فنی و حرفه ای برای ناشنوایان با حضور مربیان ناشنوایان به صورت مشترک طی  
همکاری سازمان بهزیستی و فنی و حرفه ای استان برگزار می شود.فرانک کبیری افزود: در این دوره 
آموزشی به منظور برقراری ارتباط بیشــتر بین مربیان فنی و حرفه ای و هنرآموزان ناشنوا، مربیان 
ناشنوایان نیز حضور دارند.وی از برگزاری دوره آموزش فنی و حرفه ای برای نابینایان، کودکان اوتیسم 
و نوجوانانی که در مراکز بهزیستی و خانه های امن ساکن هستند ،خبر داد و گفت: دوره های آموزشی 

ارتباط گیری مربیان فنی و حرفه ای با ناشنوایان نیز برگزار خواهد شد.
کبیری افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار و ۵۸۵ نفر در قالب یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۶۹ نفر ساعت 
در مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان، آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند که از این تعداد ۱۷۶ 
نفر آسیب دیده شامل زندانیان، معتادان بهبود یافته، خانواده زندانیان و معتاد، زنان بدسرپرست، 

معلوالن در قالب ۲۱هزار و ۵۴۸ نفرساعت آموزش  را فراگرفتند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری از راه اندازی مرکز تخصصی گیاهان دارویی 
در سورشجان خبر داد و گفت: با توجه به دارا بودن گونه های دارویی و گیاهی و پتانسیل طبیعی در 
استان، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای  برای کشت و پرورش گیاهان دارویی وبومی استان یک 

راهکار برای جلوگیری از انقراض این گونه ها و ایجاد اشتغال زایی است.
به گفته وی، مرکز تخصصی گیاهان دارویی در راستای کشت و فرآوری گیاهان دارویی و خوراکی با 
هدف ارائه آموزش و ارتقای سطح مهارت افراد در زمینه شناسایی، کشت و تکثیر گیاهان دارویی، 
آموزش و ارتقای سطح توان افراد در زمینه فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و کشت و پرورش 
گیاهان دارویی و اجرای طرحهای پژوهشی با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی گیاهان و فرآوری و 

فروش محصوالت ارگانیک در فروشگاه ها  بازارچه های فنی و حرفه ای فعال شده است.
کبیری خاطر نشان کرد: این مرکز در چهار فاز نیازسنجی آموزشی در زمینه گیاهان دارویی، آموزش 
و ارتقای سطح مهارت افراد در زمینه شناسایی و کشــت و تکثیر گیاهان دارویی، آموزش و ارتقای 
سطح مهارت افراد در زمینه فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، اتصال کارجویان به بازار کار فعال 

شده است .

بام ایراناخبار

مفاد آراء
11/82 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 1400 /10 /28  -140060302031000921 شــماره  راي  بــر   برا
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نايين تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد طيب نائيني فرزند رضا بشماره شناسنامه260 صادره ازنايين 
نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
ششــدانگ 798/50 مترمربع پالك ثبتی 1506 اصلي واقع درکشــتزارورزجان 
بخش 2 ثبت نايين خريداري عادی و مع الواســطه از رمضان کسائی نائينی مالك 
رسمي آقاي محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

م الف: 1265296   اباذر مهيمن  رييس ثبت اسناد وامالك نايين 

تحدید حدود اختصاصی
11/83 مربوط به قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان لنجان 
بموجب قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجرای تبصره ذيل ماده 13 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تحديد حدود 
ابنيه و امالك مشروحه ذيل که قباًل به علل مختلف به عمل نيامده، از ساعت 8/30 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی به صاحبان امالك 
ومجاورين اعالم می شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود حاضر 
نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
تحديد حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود 
فقط تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبتی، معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايد. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان

1- ابنيه و امالك واقع در زرين شهر به شماره 107- اصلی و فرعی ذيل:
4812 فرعی- آقای اميراله شريفی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ يكباب مغازه 

به مساحت 63/95 متر مربع

4813 فرعی- آقای اميراله شريفی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ يكباب مغازه 
به مساحت 61/35 متر مربع

برای روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 
تاريخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 

م الف: 1276435 مصطفی شمسی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان

تحدید حدود اختصاصی
11/84 نظر به اينكه تحديد حدود  ششدانگ قطعه زمين مشجر به مساحت 1237/44 
متر مربع به شماره پالك ثبتی 1859 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش يك حوزه ثبتی 
قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام آقايان آرش راهب نيا و سياوش راهب نيا فرزندان 
مسعود ) بالمناصفه ( درجريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نيامده 
بنا بدستور قسمت اخير ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در  روز شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد  . لذا بموجب اين آگهی بكليه مجاورين اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين  مطابق ماده 20قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30روز پذيرفته خواهد شد.طبق تبصره 
2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت يكماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 

قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين ادراه تسليم نمايد.  

تاريخ انتشار: 1400/11/25 
م الف 1276334 نرجس نوش آبادی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قمصر    

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامداری میثم علویجه 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 4735 

و شناسه ملی 10260216704
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/25 و 
نامه شماره 14712 مورخ 1398/12/17 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان نجف آباد مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به شماره 
ثبت 2267 به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مهردشــت ، دهســتان حســین آباد ، روستا شرکت 
تعاونی نوید، محله ندارد ، خیابان منطقه کشاورزی علویجه ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 8553173512 تغییر یافت و ذیل شماره 4735 
 ثبت گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1276551(



دوشنبه 25 بهمن  1400 / 12 رجب 1443 / 14 فوریه  2022 / شماره 3471
معاون هماهنگی امور عمرانی:

هوای اصفهان از پایتخت هم آلوده تر است
معاون هماهنگی امور عمرانی اظهار داشت: آلودگی هوای اصفهان در وضعیت کامال نامساعدتری 
نسبت به کالن شهر تهران قرار دارد و این موضوع بیشــتر از هر زمان دیگر اصرار بر رعایت ماده های 
قانونی هوای پاک را برای سایر دستگاه ها و نهادها و به ویژه آحاد مردم الزامی و الزم االجرا می سازد.

مهران زینلیان،  تصریح کرد: آلودگی هوای اصفهان در وضعیتی به مراتب ناسالم تر از کالن شهر تهران 
بوده، به گونه ای که در ســال جاری تهران بیش از ۱۰ روز هوای پاک و اصفهان تنها ۴ روز هوای پاک 
داشته است.زینلیان بیان داشت: مواد موجود در قانون هوای پاک، تکالیفی کامال مبرهن و متقن 

برای همه دستگاه ها تعیین و تنظیم کرده است.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهــان، تصریح کــرد: قانون هوای پــاک، آیینی 
الزم االجراســت و گرچه بعضا اجرای ماده  هایی از آن هزینه  بر اســت، ولی منفعت عمومی حاصل 
از اجرای آن به خصوص برای بهداشــت عمومی جامعه بیشــتر از هزینه های آن است؛ همچنین 
دســتگاه های مجری از طریق عوارض ناشــی از آالیندگی که صنایع می پردازند و میزان کمک های 

بالعوض و تسهیالت تشویقی اعطایی، می توانند برای هزینه های اجرای این قانون سودمند باشد.

 اختصاص 30 درصد از ظرفیت تمام بیمارستان های
 استان اصفهان به بیماران کرونایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: به طور کلی ۳۰ درصد از ظرفیت بیمارستان ها 
به امیکرون اختصاص یافتــه و ۵۰ درصد اعمال جراحی غیر اورژانــس و غیر ضروری نیز متوقف 
شده است بنابراین مشکلی از بابت تخت نداریم؛ اما این ظرفیت را برای بیمارانی مانند افراد مسن 
و بیمارانی دارای مشکالت مزمن و زمینه ای شــدید، در نظر گرفته ایم.مرتضی حیدری  ادامه داد: 
از مردم درخواســت داریم که در صورت بروز عالئم ابتال  به امیکرون، به مراکز درمانی بیمارستانی 
مراجعه نکنند، مراجعه به بیمارستان ها تنها برای افرادی که شرایط حادتری مانند مشکالت تنفسی و 
بیماری های مزمن دارند در نظر گرفته شده است.به گفته حیدری؛مبتالیان به امیکرون که در مراحل 
اولیه ابتال به ویروس هستند به مطب ها و مراکز درمانی سرپایی مراجعه کنند. در این مطب ها مراحل 
پیشرفت بیماری بررسی می شود و اگر عالئم افراد به شکلی باشد که نیاز به بستری موقت یا دائم 
داشته باشند، آن زمان همکاران متخصص یا پزشکان عمومی، بیمار را برای بستری به بیمارستان 
معرفی می کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: وضعیت استان اصفهان به 
سمت وخیم شدن پیش می رود و در روزهای آینده همه شهرهای استان کامل قرمز خواهد شد، آمار 
مراجعان سرپایی نیز به شدت در حال افزایش است و میزان مراجعات به مطب ها و مراکز درمانی 

نیز نشان می دهد که میزان بیماران سرپایی ها روزبه روز  افزایش می یابد.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان، با بیان اینکــه ۳۹ هزار و ۶۵۵ دانش 
آموز و دانشــجو تحت حمایت این نهاد هســتند، گفت: ۲۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان کمک هزینه 
تحصیلی  و بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت ارائه شده است. آرش 
محمدحسینیان به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی در این مدت اشاره کرد 
و ادامه داد: با مشارکت نیک اندیشان اصفهانی، ۲۴ هزار و ۶۳۰ بسته نوشت افزار و ملزومات تحصیلی نیز 
شامل لوازم التحریر، کیف و کفش به ارزشی بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان تهیه و به این عزیزان 
اهدا شده است.معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به تنوع بسته های حمایتی ویژه دانش آموزان 
و دانشجویان گفت: خیران اصفهانی با توجه به فضای آموزش مجازی و اهدای ۵ هزار تبلت، در مسیر 
تامین نیازمندی های دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، مساعدت های خوبی داشتند که نشان از درک 

موقعیت اقتصادی مددجویان و نهادینه شدن فرهنگ انفاق در بین جامعه است.

قراردادهای 89 روزه و نبود امنیت شغلی پرستاران؛

چه کسی پاسخگوست؟!

در روزهایی که کشور با موج ششم کرونا  نرگس طلوعی
درگیر  شــده و بیمارســتان هــا مملو از  
بیمارانی کــه به این ویــروس مبتال شــده اند، جامعه پرســتاری با 
قرارداد های ۸۹ روزه دست و پنجه نرم می کنند. پرستارانی که در طول 
۲ سال گذشــته ســختی های زیادی را در مبارزه با بیماری منحوس 
کرونا به جان خریدند  و  با ایثار و تالش های خستگی ناپذیر این قشر، 
مدیریت این بحران چالش انگیز برای کشــور میسر شد.پرستاران  از 
نبود امنیت شغلی رنج می برند و فقدان امنیت سبب می شود تا هیچ 
تعلق خاطری به کار وجود نداشته باشد ، موضوعی که مسئله ای ضد 
ارزش در حوزه اجتماعی به حساب می آید. اگر امینت وجود نداشته 
باشد، حیات از معنا تهی خواهد شد. شــخصی که از امنیت برخوردار 
نیست در معرض ریســک ها و مخاطراتی قرار می گیرد که از اراده اش 
خارج است. در این شرایط، کنترل و نظارت غیر ممکن خواهد بود و به 

طور معناداری بر حیات و رفتار و اراده نیروی کار تاثیر می گذارد. 
شغل پرستاری یکی از کارهای سخت و طاقت فرساست که در دوران 
بیماری کرونا سختی این شغل بیش از پیش آشکار شد. در این دوران 
فشارهای روحی، روانی وجسمی وارد شــده به پرستاران دو چندان 
شــد و بیش از ۲۰۵ نفر از آنها در راه نجات کشــور از بحران کرونا جان 

خود را از دست دادند.
قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران  در شرایطی در برخی از بیمارستان ها 
اجرایی شده است که به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی، کشــور هم اکنون با کمبود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پرستار روبه رو 
است.آن طور که زهرا شیخی گفته است استخدام پرستاران در ایران به 
هیچ عنوان متناسب با تخت های بیمارستانی نیست چرا که هم اکنون 
میانگین کشوری تخت به پرستار حدود ۰.۹ است که در برخی مناطق 
نیز کمتر بوده و شیفت های اجباری هم باعث کمبود پرستار شده است. 
معضل  کمبود پرستار هر روز جدی تر می شود چرا که به موازات افزایش 
تعداد تخت های بیمارستانی، پرستار به کادر بیمارستان ها اضافه نشده 
و پرستاران ناچار به اضافه کاری اجباری هستند. قرار بر این بود تا ۱۹ 
هزار نفر پرســتار در ســال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتی استخدام شوند؛ 
اما منابع مالی بــرای تامین اعتبار این میزان اســتخدام هنوز به طور 
شفاف مشخص نشــده است. این  درحالی ا ســت که فعاالن صنفی 
پرســتاری از نیاز و ضرورت جذب حدود ۳۰ هزار نیروی پرستار بیکار 

سخن می گویند.
وزارت بهداشــت پس از پاندمی کرونا با پیگیری های ســازمان نظام 
پرستاری، مجوز اســتخدام حدود ۵۲ هزار پرستار را صادر کرده اما بر 

اســاس آمارهای موجود تاکنون حدود ۱۳ هزار پرستار به طور قطعی 
استخدام و جذب شده اند. وضعیت حدود ۳۵ هزار پرستار دیگر هنوز 
مشخص نشده و درگیر فرآیندهای استخدامی و اداری هستند. این 
یعنی نه تنها جمعیت کثیری در صف انتظار اســتخدام هســتند بلکه 
جمعیت کثیری از پرســتاران ۸۹ روزه هم با بحران اشــتغال دست و 

پنجه نرم می کنند. 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی با اشاره به تشدید 
ســختی کار پرســتاران به موجب افزایش شــیفت ها، تصریح کرد: 
ضروری اســت که حقوق پرستاران متناســب با حساسیت و سختی 
کارشــان ارتقا یابد. کمیســیون بهداشــت مجلــس مطالباتی چون 
برقراری و فوق العاده خاص، اجرای نظام تعرفه گذاری پرســتاران و 
تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی، قراردادی و طرحی بدون سهمیه 
را برای این قشر با برگزاری نشســت های متعدد با مسئوالن مربوطه 

پیگیری کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راســتا کمیته تخصصی تحت عنوان 
کمیته پرســتاران در کمیسیون تشکیل شــده که نهایت اهتمام خود 
را برای پیگیری مطالبــات بر حق مدافعان ســالمت به ویژه جذب و 

استخدام نیروهای شرکتی به کار خواهم برد.

قراردادهای 89 روزه پرستاران  در شرایطی در برخی 
از بیمارستان ها اجرایی شده است که به گفته نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، کشور هم 

اکنون با کمبود بین 100 تا 150 هزار پرستار روبه رو است

خبرخوان جامعه

طی روزهای اخیر تعداد مبتالیان به کرونا در مقایسه 
با ابتدای بهمن ماه سه برابر شده و تعداد بستری ها و 
آمار فوتی متاسفانه رو به افزایش است. ۱۴ شهرستان 
استان شــامل اصفهان، اردستان، بویین میاندشت، 
خمینی شهر،دهاقان،خوانســار، شــهرضا، فریدن، 
فریدون شــهر، فالورجان، مبارکه، ناییــن و نطنز در 
وضعیت قرمز قرار دارند.رییس بیمارستان تخصصی 
کودکان امام حسین )ع( با اشاره به آمار مراجعات و 
بستری در روز شنبه اظهار داشــت: در این روز ۲۰۰ تا 
۲۱۰ مراجعه کننده داشتیم که ۲۰ مورد بستری شدند. 

شایع ترین عالئم امیکرون در کودکان تب، اسهال و 
استفراغ است. همچنین بعضی از مراجعه کنندگان 
با عالئم تنفسی و گرفتاری قســمت باالیی دستگاه 
تنفسی مراجعه کردند.وی افزود: توصیه می کنیم که 
خانواده ها در مورد کودکانی که دچار اسهال و استفراغ 
می شوند، موضوع را جدی بگیرند و تصور نکنند که به 
شیوه ای ســنتی و یا تجربیات گذشته امکان درمان 
وجود دارد. پزشکان عمومی و متخصصان اطفال در 
برنامه های معاونت درمان شرکت کردند و اطالعات 

پزشکی به روز دارند.
مهرداد معمــارزاده بیان کرد:مــردم در صورت بروز 
هرگونه تبعات اسهال و استفراغ و یا گرفتگی مجاری 
هوایی در کودکان، به بیمارستان امام حسین )ع( و 
یا کلینیک های سطح شهر مراجعه کنند.وی با بیان 

اینکه هنوز بخشــی از عوارض کرونا ناشناخته است، 
تصریح کرد: کرونا به صورت مزمن و متوســط بروز 
می کند. در نوع مزمن آن درگیری بعد از دو سه هفته 
کودکان با گرفتاری کبد، کلیه و دستگاه گوارش روبه 
رو می شــوند و عوارض آن مانند دیابــت و کم کاری 
لوزالمعده ممکن است تا پایان عمر همراه آنها باشد.

رییس بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین)ع( 
در خصوص دو مورد فوتی کودک خاطرنشان کرد: دو 
مورد کودک زیر یک سال با عالئم اسهال به بیمارستان 
مراجعه کردند و متاسفانه در وقتی بود که کودک دچار 
شوک عفونی شــده بود  که با وجود  تالش پزشکان، 
متاسفانه کارســاز نبود. همچنین فوت در کودکان با 
بیماری های زمینه ای مانند آســم، اختالالت ضعف 

عضالنی و بیماری های مادرزادی بیشتر است.

رییس بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین )ع(:

تب، اسهال و استفراغ را در کودکان جدی بگیرید

موفقیت سه دانش 
آموز آران و بیدگلی در 

مسابقات جهانی مکزیک
ســه دانش آموز آران و بیدگلی رتبه 
ســوم جهان را در مسابقات جهانی 
مکزیــک کســب کردند.فرزانــه 
رضوانیان، زهرا مهــر آبادی و ملیکا 
محرابی ســه دانــش آمــوز آران و 
بیدگلی به سرپرست فاطمه حفیظی 
موفق شدند پس از کسب رتبه برتر 
در مســابقات ملــی ابن ســینا به 

مسابقات جهانی مکزیک راه یابند.

اخاذی از شهروندان اصفهانی به بهانه رمالی و فالگیری
رییس پليس فتای اســتان اصفهان گفت: فردی که با ترفند رمالی و فالگیــری قصد اخاذی از 
شهروندان را داشت، شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: با ارائه 
مرجوعه قضایی توسط خانم جوانی به پلیس فتای اصفهان و طرح شکایت با موضوع کالهبرداری 
از وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.مرتضوی گفت: شاکی 
عنوان داشت از طریق شــبکه های اجتماعی با شــخصی که ادعای فالگیری و رمالی و حل کردن 
مشکالت را داشت ارتباط گرفته و سپس متهم از او درخواست ارسال تصاویر شخصی کرده و پس 
از دریافت با تهدید شاکی نسبت به انتشــار آن ها اقدام به اخاذی کرده است.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم مورد شناسایی 
قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد و در برابر مستندات ارائه شده به جرم ارتکابی 
خود اعتراف کرد.به گفته وی، متهم با درج آگهی جعلی در فضای مجازی به خصوص شبکه های 
اجتماعی با قربانیان ارتباط برقرار کرده و با دسترســی به تصاویر خصوصی آن ها از شــهروندان 

کالهبرداری می کرد.
 

پیگرد قانونی و قضایی در انتظار جاعالن گواهینامه
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: جعل فیزیکی گواهینامه های رانندگی به 
دلیل نداشتن سابقه اســنادی و قانونی، هیچ سودی نداشــته و پیگرد قانونی و قضایی به دنبال 

خواهد داشت.
محمدرضا محمدی اظهار کرد: افراد مراقب باشند در دام دالالن ســود جو با عناوین و ترفند های 
متخلف مبنی بر آشــنایی با ماموران پلیس و صدور گواهینامه کامال واقعی در قبال دریافت مبالغ 
هنگفت نیفتند.رییس پلیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: برای شناسایی 
گواهینامه اصل، در مرحله اول باید گواهینامه را از نظر اعتبار بررسی کرد.یکی از راه های تشخیص 
اعتبار سنجی وجود هولوگرام روی کارت است.به گفته وی، البته امکان جعل هولوگرام نیز وجود 
دارد از همین رو، شهروندان می توانند با مراجعه با سایت راهور ۱۲۰ وبرنامه کاربردی »پلیس من« 
در ســریع ترین زمان با توجه به اطالعات کد ملی و اســم مندرج در روی کارت از وضعیت اعتبار 

گواهینامه رانندگی اطمینان حاصل کنند.
 

دستگیری سارق 70 میلیاردی منازل اصفهان
فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در پی شــکایت تعدادی از شهروندان ساکن در منطقه غرب 
شهر اصفهان مبنی بر سرقت از منازل آنها ، یک سارق غیربومی که از ۸ منزل بالغ بر 7۰ میلیارد ریال 
اموال را به سرقت برده بود طی عملیاتی پیچیده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی در 
غرب کشور دستگیر شد.سردار محمدرضا میرحیدری افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل های 
وقوع سرقت با دقت، تمام جوانب را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و با جمع آوری و در کنار هم 
قرار دادن مستندات و آثار به جا مانده در نهایت هویت فردی که در این سرقت ها دست داشت را 
به دست آوردند.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه بررسی ها حاکی از آن بود که سارق 
اهل و ساکن یکی از استان های غربی کشور است، اظهار داشت: کارآگاهان پس از چندین شبانه 
روز کار ویژه پلیسی ســرانجام مخفیگاه متهم را شناســایی و پس از اخذ نیابت قضایی به استان 
مذکور رفته و طی یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر و به پلیس آگاهی استان اصفهان منتقل 
کردند.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف صریح متهم به سرقت طالجات، دالر و وجه نقد 
از ۸ منزل در شهر اصفهان ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهم را بالغ بر7۰ میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: متهم جهت انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد؛ اما با توجه به اینکه متهم 
در شهرستان های کاشان،سمنان و تهران نیز حضور داشته تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت 

احتمالی توسط کماکان در دستور کار است.

وز عکس ر

خبر روزناجا

وبینار »بررسی  پیامک های 
جعلی و رمز ارزها« برگزار می شود 
وبینار آموزشی  »بررســی  پیامک های جعلی 
و رمز ارزها «به همت فرهنگســرای رسانه  و با 
همکاری پلیس فتا روز ۲7 بهمن ماه ســاعت 
۱۶  برگزار می شــود.مدیر فرهنگســرای رسانه 
در باره ایــن برنامه گفت: متاســفانه این روزها  
کالهبراداران با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثنا 
)سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامکی با 
محتوا هایی نظیر ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه 
و... که در نهایت به یک لینــک پرداخت برخط 
منتهی می شود، برای شهروندان ارسال می کنند 
و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه ها 
و نحوه فعالیت آن ها آگاهی ندارند و مبلغ عنوان 
شده نیز بسیار ناچیز اســت روی لینک کلیک 
کرده و اقدام به عملیات پرداخت وجه می کنند.

فاطمه شفیعی در ادامه افزود: متاسفانه همچنان 
شاهد آن هستیم که افراد سودجو از طریق ارسال 
پیامک های جعلی اقدام به کالهبرداری یا ایجاد 
مزاحمت برای برخی از شــهروندان کرده اند از 
این رو فرهنگسرای رســانه با همکاری پلیس 
فتا با حضور مصطفــی پیرمرادیان،رییس اداره 
پیشگیری و تشــخیص پلیس فتا ، فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، اقدام بــه برگزاری 
وبینار آموزشی شناســایی پیامک جعلی کرده 
که مباحث آموزشی تشــخیص این پیامک ها 
در این دوره مطرح می شــود. شفیعی تصریح 
کرد: با وجود پیشرفت ها در حوزه فناوری رمزارز 
ها  مورد توجه مردم قرار گرفتــه اند که خرید و 
فروش رمزارزها  نیز گاهــی خطراتی در بر دارد 
که بررســی این چالش ها مبحــث دیگر این 
وبینار است. مدیر فرهنگســرای رسانه معتقد 
است هر چه آگاهی و سواد رسانه ای شهروندان 
باالتر برود فرصــت برای جعــل و کالهبرداری 
محدود تر می شود.این وبینار آموزشی ویژه عموم 
شهرندان و رایگان برگزار می شود، عالقه مندان 
https://lms-esf. می توانند از طریق  لینک

sohaapp.ir/isfahanmedia وارد وبینــار 
شوند و گواهینامه معتبر دوره را نیز دریافت کنند. 
جهت ثبت نام می توان  از طریق شماره واتس 
آپ ۰۹۱۳۰۹۱۶7۲7 اطالعات خود را ارسال و یا 
با شماره تلفن فرهنگسرای رسانه  ۳۵۵۴۴۰۹۶ 

تماس برقرار کرد.

آیین افتتاحیه دو واحد آموزشی در شهر زیباشهر با حضور محمدرضا ناظم زاده معاون اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان، مجتبی مال احمدی رییس مجمع خیرین 
مدرسه ساز، معاونان  اداره  کل  نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان،  امام  جمعه،  فرماندار ، شهردار،اعضای شورای اسالمی شهر، مسئوالن اداره آموزش و پرورش 
 شهرستان مبارکه و خیرین برگزار شد.این  دو  واحد  آموزشی  به همت شهرداری زیبا شهر به عنوان خیر  و اداره  کل   نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان  در شهر  زیباشهر 
 با  مبلغی بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال  در دو  طبقه  و  هر کدام  به  مساحت 7۲۰  متر  مربع  تکمیل ،  تجهیز  و  تحویل  آموزش و پرورش  شهرستان مبارکه شد.معاون اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان در این مراسم عنوان داشت: حرکت شهرداری زیباشهر به عنوان خیر سازنده این مراکز آموزشی برای اولین بار در استان اصفهان و الگوی بسیار 
خوبی برای همه شهرها خواهد بود و امیدوارم هر کس که می تواند در این مسیر قدم بردارد به یاری ما بیاید، چرا که اگر خیران به ما کمک نکنند آموزش و پرورش برای 
تامین فضاهای آموزشی با مشکل روبه رو خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد مدارس در حال ساخت استان به همت خیرین مدرسه ساز ساخته می شود.

دو واحد آموزشی خیرساز در شهر زیباشهر افتتاح شد

م
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س
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دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر زنان ایران جام »سردار دل ها« روز شنبه  با دو دیدار در سالن فدراسیون والیبال پیگیری 
شد.در دومین مسابقه که از ساعت ۱۷ آغاز شد، دو تیم ذوب آهن اصفهان و باریج اسانس کاشان در حالی به مصاف هم رفتند که تقابل دو تیم در مرحله مقدماتی 
یک بار به سود اصفهانی ها و یک بار هم به نفع کاشــانی ها پایان یافته بود.ذوب آهن اصفهان پرافتخارترین تیم لیگ برتر زنان در این مسابقه سه بر صفر حریف 
خود را شکست داد تا برای حضور در دیدار نهایی این رقابت ها تنها به یک برد دیگر نیاز داشته باشد.شاگردان فرزانه شعبان خمسه در تیم باریج اسانس کاشان در 
این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند تا صعودشان به دیدار نهایی با چالش جدی روبه رو شود.مریم امینی و فاطمه زندی 
ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که به مدت ۸۸ دقیقه طول کشید.تیم داوری این دیدار نیز شامل ماندانا مطیعی، هدیه صابری و زینب حقی به ترتیب به 
عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.این مسابقه که به صورت مستقیم با گزارش کیومرث کرده از کانال آپارات فدراسیون والیبال پخش شد، رکورد ۷۱۱ 

تماشاگر مجازی را در لیگ برتر زنان ثبت کرد.

نیمهنهاییلیگبرتروالیبالزنانوبردارزشمندذوبیها

دوشنبه25بهمن12/1400رجب14/1443فوریه2022/شماره3471

ناراحتی آژاکس؛ 

چراداستان»اوورمارس«رالودادید؟
هفته گذشته باشگاه آژاکس با انتشار بیانیه ای اعالم کرد با توافقی دوطرفه، دوران همکاری خود 
را با مارک اوورمارس، مدیر ورزشــی موفق این باشــگاه پایان داد. به نظر می رسد ستاره سابق 
فوتبال هلند با ارسال پیام هایی با مضمون نامناسب برای کارمندان زن باشگاه آژاکس مزاحمت 
ایجاد کرده و بعد از شکایت آنها، چاره ای جز ترک این تیم نداشته است.در واقع این کارمندان با 
افشای این اخبار به مطبوعات شرایط را برای مارک اوورمارس دشوار ساخته و مقدمات جدایی او 
از آژاکس را فراهم کردند. اما به نظر می رسد مدیران این باشگاه انتظار دیگری از این افراد آسیب 
دیده داشــته و خواهان این بودند که ماجرا ابتدا به افراد عالی رتبه خود باشــگاه آژاکس انتقال 
داده شود تا آنها با مارک اوورمارس برخورد کنند.اما با کشیده شدن این ماجرا به مطبوعات، دیگر 
چاره ای جز قطع همکاری سریع و افزایش فشار روی باشگاه وجود نداشته است. آژاکس هفته 
دیگر در رقابت های لیگ قهرمانان به مصاف بنفیکا خواهد رفت و بروز این حواشی در این مقطع 
حساس فصل و البته جدایی ناگهانی مارک اوورمارس، اتفاقی خارج از برنامه بوده و موجب بروز 

بی نظمی در باشگاه شده است.
 

پل اسکولز:

یونایتدسرمربیندارد،اینآقامدیرفنیاست!
پل اسکولز، اسطوره شــیاطین ســرخ به انتقاد از رالف رانگنیک پرداخته و اذعان داشت او گزینه 
مناسبی برای جانشینی اوله گونار سولسشر نبوده است.رالف رانگنیک طی ۱0 سال گذشته تنها دو 
سال به عنوان سرمربی در باشگاه الیپزیش فعالیت کرده و در بقیه فصول نقش مدیریت ورزشی 
را در تیم های مختلف بر عهده داشته است. منچستریونایتد تحت هدایت این سرمربی آلمانی در 
استادیوم اولدترافورد با تساوی ۱-۱ متوقف شــد و پل اسکولز در پایان این دیدار با عصبانیت تمام 
مدعی شد رالف رانگنیک از تجربه الزم برای قرار گرفتن روی نیمکت این باشگاه برخوردار نیست. پل 
اسکولز گفت: »شش یا هفت ماه ضعیف داشتیم و اخراج اوله گونار سولسشر برای همه محتمل 
بود، اما چه برنامه ای برای جایگزینی او وجود داشــت؟مدیران یونایتد باید یک سرمربی بزرگ و 
درجه یک را استخدام می کردند که شرایط تیم را احیا کند. نام این باشگاه منچستریونایتد است و 
آنها باید بهترین ها از همه لحاظ در رختکن خود داشته باشند، نه اینکه هیچ برنامه ای نداشته و یک 
مدیر ورزشی را به عنوان سرمربی استخدام کنیم. فکر می کنم رالف رانگنیک تنها دو سال از ۱0 سال 
گذشته سرمربی تیمی بوده است.اشتباه نکنید، من رالف رانگنیک را دوست دارم و فکر می کنم او 
واقعا خوب  با مسائل برخورد می کند، اما به نظر می رسد او در طول پنج یا شش سال گذشته در هر 
مسندی که بوده، تجربه ای در عرصه مربیگری نداشته است.یونایتد در حال حاضر تیمی تنها بر پایه 
مهارت های فردی شده است. شما به تفاوت عملکرد دو تیم منچستریونایتد و ساوتهمپتون نگاه می 
کنید. یک تیم  در این دیدار یک سرمربی باکیفیت روی نیمکت داشت و تیم دیگر یک مدیر ورزشی 

داشت که نمی تواند برای منچستریونایتد گزینه مناسبی باشد.«
 

کشتهشدنیکهوادارپالمیراسبعدازدیدارباچلسی
در دیدار نهایی جام جهانی باشــگاه ها که در ابوظبی امارات برگزار شــد چلسی توانست ۲ بر یک 
پالمیراس برزیل را شکست دهد و عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. هزاران هوادار پالمیراس در 
ورزشگاه خانگی خود حضور داشــتند و بازی را از طریق اسکوربورد تماشا می کردند و بعد از بازی 
نیز شــورش هایی روی داد که طی آن یکی از هواداران پالمیراس جان باخت.این هوادار بیرون 
ورزشگاه به ضرب گلوله کشته شد. سزار سد، بازپرس پلیس سائوپائولو گفت: مظنون به تیراندازی 
دستگیر شده اســت.وی هم چنین افزود که ۱۵ هوادار دیگر در درگیری با پلیس یا درگیری بین 

خود مجروح شدند.

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان- نفت مسجد سلیمان؛

بازگشت مقتدرانه با درخشش »شهباززاده«
تیم ســپاهان نیم فصل دوم رقابت های  سمیهمصور
لیگ برتر فوتبال کشــور را با برد آغاز کرد. 
هفته دوم دور برگشــت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور که پس از 
حدود ۲0 روز تعطیلی روز شــنبه با برگزاری ســه دیدار شروع شد با 

برتری طالیی پوشان نصف جهان در نقش جهان همراه بود. 
شــاگردان محرم نوید کیا که در چند هفته پایانــی نیم فصل اول این 
دوره از رقابــت ها و هفته شــانزدهم کم فروغ ظاهر شــده و چندین 
شکســت متوالــی را در کارنامه به ثبت رســانده بودنــد، مقابل تیم 
نفت مســجد با نتیجه پر گل چهار بر یک به پیروزی دســت یافتند تا 
بازگشــت مقتدرانه ای در ادامه فصل جاری مســابقات لیگ داشته 
 باشند. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به برخی از نکات آماری

 این دیدار:

 طالیی پوشان نصف جهان تعداد بردهایشان را  با بردی 
که مقابل تیم نفت مســجد ســلیمان به دست آوردند  به 
عدد ۱0 رســاندند تا در مجموع با ۱0 برد و ۲ تساوی و ۵ باخت و کسب 
3۲ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی این دوره از رقابت ها بعد از تیم 
استقالل و پرسپولیس قرار بگیرند. شاگردان محرم نوید کیا امیدوارند 
در ادامه مسابقات با در پیش گرفتن روند پیروزی شان بتوانند فاصله 
امتیازی خود با تیم های اول و دوم را کاهش داده و بار دیگر بر صدر 

جدول تکیه بزنند، اتفاقی که چندان بعید نمی تواند باشد.

ســجاد شــهباززاده، آقای گل لیگ بیســتم کــه یکی از 
امیدهای محرم نویدکیا در راه بازگشــت ســپاهان به صدر 
جدول و جبران فاصله امتیازی پیش آمده با ســرخابی های پایتخت 
اســت، در مصاف با نفت مسجدســلیمان یک نمایــش کم نقص و 
فوق العاده از خود به اجرا گذاشــت و روی ســه گل تیمش اثرگذاری 
داشت. گل اول سپاهان در شرایطی به نام مدافع حریف ثبت شد که 
ارسال آن توسط سجاد شهباززاده انجام شــده بود؛ بعد از آن مهاجم 
خالق و باتجربه سپاهانی ها در نقش گلساز درخشید و موفق شد برای 
شهریار مغانلو موقعیتی گلزنی خلق کند تا این گونه گل دوم سپاهان 
را بسازد. سپس نوبت به گلزنی خود او رسید و شهباززاده روی پاس 
امید نورافکن دروازه نفــت MIS را فرو ریخت تــا روز رویایی اش را 
تکمیل کند.وی با این درخشش شــمار گل های خود در لیگ بیست 

و یکم را به عدد 3 رساند و موفق شد دومین پاس گل خود را هم ثبت 
کند؛ جالب آن که دو گل قبلی شــهباززاده مقابل نفت مسجدسلیمان 
در بازی رفت بود و نخستین پاس گل خود در لیگ بیست و یکم را هم 

مقابل فجرسپاسی داده بود.
نگاهی به آمار مهاجم سپاهان اعداد و ارقام جالب توجهی را از او مقابل 
تیم های نفتی نشان می دهد؛ در دو فصل گذشته و در ۷ رویارویی با 
دو تیم نفتی فوتبال ایران )صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان( 
ســجاد شــهباززاده توانســته ۷ بار گل بزند و ۲ بار در قامت گلســاز 
بدرخشد تا رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کند و باید دید در هفته ۲4 
 و دیدار برگشــت با صنعت نفت آبادان آیا این رکورد ارتقا پیدا می کند

 یا خیر.

یکی از آماده ترین بازیکنان ماه های گذشــته فوتبال ایران 
بدون تردید امید نورافکن اســت؛ مدافع ۲4 ســاله و مورد 
عالقه دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی که هم در عرصه ملی و هم 

در عرصه باشگاهی توانسته عملکرد کم نقص و موفقی را از خود نشان 
بدهد.نورافکن بعد از درخشــش در فیفادی مقابــل عراق و امارات و 
بازی در دو پست مختلف دفاع میانی و دفاع چپ و کسب نمره قبولی، 
در ترکیب ســپاهان به عنوان مدافع چپ حضور پیــدا کرد و نمایش 
قابل قبول را هم توانســت از خود به اجرا بگذارد و در پیروزی تیمش 

هم نقش آفرینی کرد.
امید نورافکن ابتدا در ۱0 نفره کردن نفت مسجدسلیمان نقش داشت 
و باعث شــد تا مســلم مجدمی با خطا روی او، کارت قرمز بگیرد و از 
زمین بازی اخراج شود؛ ســپس در نیمه دوم، در نقش گلساز حاضر 
شد و توانست گل سوم ســپاهانی ها را پایه گذار شــود و برای سجاد 

شهباززاده پاس گل داد.
مسبب اخراج مدافع نفت و سپس گلســازی، دو تاثیرگذاری مثبت 
مدافع چپ آماده ســپاهان در مصاف با نفت مسجدسلیمان بود که 
آمادگی فنی باالی این بازیکن ۲4 ســاله را نشان می دهد و باید دید 
در ادامه فصــل و تا پیش از فیفادی ماه مــارس، چگونه او در ترکیب 

تیمش حضور خواهد داشت.

خبر روز

دورهمیپیکانیهاوتولدمدیرعاملجدید
قبل از  دیدار تیم فوتبال پیکان با هوادار در هفته هفدهم لیگ برتر ، امیر عطابخش مدیرعامل باشگاه 
در اردوی شاگردان مجتبی حســینی حضور یافت.در این نشست صمیمانه عطابخش به کادرفنی 
و اجرایی و بازیکنان تیم فوتبال پیکان وعده حل برخی مشکالت را طی روزهای آینده داد و از آنها 
خواست که به غیر از مسائل فنی ، دغدغه ای بابت موضوعات دیگر نداشته باشند. مدیرعامل پیکان 
خطاب به اعضای تیم فوتبال گفت: »من به توانایی های شــما ایمان دارم؛ همانطور که تا اینجای 
مســابقات با جان و دل فوتبال بازی کردید و اکنون مورد تحسین کارشناسان هستید، شک ندارم 
شما عزیزان در بازی های بعدی نیز با تمام توان به میدان می روید.من در شکست ها هم کنار شما 

خواهم بود، اما خواهشم از شما این است که هیچ وقت به خودتان نبازید.«
عطابخش ادامه داد: »امروز پیکان به تیمی تبدیل شده که همه تیم ها از آن هراس دارند و این با 
زحمات کادرفنی و پشتیبانی و شما بازیکنان به دست آمده است. از این پس من هم در کنار شما 
خواهم بود و هر کاری از دستم بربیاید، در راســتای کاهش دغدغه های تان انجام خواهم داد. ان 
شاءا... این روند خوب را ادامه بدهیم و روزهای بهتری را هم در کنار یکدیگر رقم بزنیم.«در پایان این 
نشســت صمیمانه بازیکنان و کادرفنی و اجرایی تیم فوتبال پیکان، مدیرعامل باشگاه را سورپرایز 
کردند و تولد 40 سالگی این مدیر جوان را جشن گرفتند. عطابخش نیز ضمن تشکر از اعضای تیم 
آرزوی روز تولد خود را به موفقیت پیکان در بازی های آینده اختصاص داد که با تشــویق حاضران 

همراه بود.
 

کتککاریودرگیریدررختکنپسازشکستپدیده
در چارچوب هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر خلیج فارس، شــهرخودرو در حالی در ورزشــگاه 
ثامن مشهد پذیرای مس رفسنجان بود که در پایان، این بازی با نتیجه ٣ بر یک به سود شاگردان 
محمد ربیعی پایان یافت.شهرخودرو در حالی در روزهای خوبی به سر نمی برد که فشار مشکالت 
و عدم نتیجه گیری این تیم در پایان بازی مس باعث شد دو بازیکن این تیم در پایان بازی  با تیم 
رفسنجانی با هم درگیر شوند و کار به کتک کاری نیز کشیده شد که در  ادامه با دخالت اعضای تیم 
، کادر فنی و بازیکنان این درگیری پایان یافت.باید دید کادرفنی و باشگاه شهرخودرو در خصوص 
این دو بازیکن چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.پیــش از این دو دروازه بان این تیم در پایان بازی با 

پیکان با یکدیگر درگیر شده بودند.

آموزشفندرختکنتوسط»منصوریان«
جنب و جوش و انجام حرکات منحصر بفــرد کنار خط و هنگام انجام بــازی، فقط برای علیرضا 
منصوریان در فوتبال ایران است.اما حاال باید شــادی جالب توجه  پس از گل را در کنار حرکات 

جالب توجه منصوریان بگذاریم.
 ســرمربی نفتی ها که بابت گل زیبای نفت ســر از پا نمی شــناخت پس از بوسه
  توپ به تــور دروازه تراکتور با اســتارت انفجــاری از لب خط به ســرعت فاصله

  ۵0-۶0 متــری را طــی کرد و خــود را بــرای اولیــن مرتبــه در این فصل 
به جمع شــاگردانش رســاند و در ابتدا رقص یزله انجام داد. ســپس 
کاپیتان تیمــش را بلند کرد و بــر روی دوش گرفت، گویــی که زمین 
اســتادیوم تختی آبادان تشک کشتی اســت و علی منصور به دنبال 
انجام فن درخت کن!منصوریان که در ابتدای فصل یکی از شــروط 
عقد قرارداد با صنعت نفت را تمدید با طالب ریکانی عنوان کرده بود، 
حاال با گل های کاپیتانش در دو مســابقه متوالی از تیم های ســابق 
خود یعنی ذوب آهن و تراکتور شــش امتیاز کســب کرده تا اینگونه 

انتقام گرفته باشد.

مستطیل سبز

دارنده مدال طالی جهان:

نمیتوانمباختهایم
مقابل»تیلور«راگردن

کسیبیندازم
دارنده مدال طالی رقابت های جهانی نروژ 
در مورد پیروزی اش پس از ســه شکست 
مقابل دیویــد تیلور آمریکایــی گفت: قطعا 
اتفاقاتی که داخل کشــتی می افتد و باعث 
باخت می شود را نمی شــود به گردن کسی 
انداخت؛ اما گاهی اوقات قســمت این بوده 
که من به عنوان بازنده از میدان کشتی بیرون 
بیایم. باید بگویم که همه مربیان در آن موقع 
زحمت خود را کشــیده اند، چه در دوره آقای 
خادم، چه در دوره آقای طالیی و چه در دوره 
آقای محمدی خاطرات خوبی باهم داشتیم 
ولی در مورد اتفاقاتی که داخل المپیک افتاد، 
تقدیر بر این بــود که نتوانیم بــه آن چیزی 
که خواستیم برســیم و حریف بهتر بود. در 
لحظات پایانی اتفاقی افتاد که به آن چیزی 
که دنبالش بودم، نرسیدم و در نهایت دست 
حریفم باال رفت.حســن یزدانی  ادامه داد: 
بعد از مسابقات المپیک آقای دبیر تصمیم 
گرفتند که با کادر جدیدی کار را دنبال کنند و 
آقای پژمان درستکار هم خیلی زحمت کشید 
و جای تشکر دارد. جدا از بحث اینکه ایشان 
به عنوان ســرمربی به کشــتی گیران کمک 
کرد، رابطه خوبی را با کشــتی گیــران برقرار 
کرده و یــک رفاقت صمیمی بین شــاگرد و 
استاد حاکم است. همچنین ایشان از لحاظ 
روحی و روانی، نحوه اجرای تمرینات و آنالیز 
بسیار خوب کار کردند و همه این موضوعات 
بر عملکرد تیم تاثیرگذار است. باید بگویم که 
به عنوان یک شــاگرد وظیفه دارم از تمامی 
کسانی که برای من زحمت کشیدند و بر گردن 
من حق دارند، از جمله مربیان سازنده ام و 
همچنین آقایان محمد طالیی، رسول خادم، 
غالم محمدی و سایر دوســتان تشکر کنم.

یزدانی تصریح کرد: یک تشکر ویژه و خسته 
نباشــید نیز باید به آقای پژمان درســتکار 
بگویم، چراکه تازه تیم را در اختیار گرفت و در 
مدت بسیار کم حدود 40 روز توانست نتایج 

بسیار خوبی را کسب کند .

فوتبال جهان

وز عکس ر

هنرجدیدستارهسابق
رئالمادرید

ســرجیو راموس در تابستان گذشته 
پس از پانزده ســال از رئــال مادرید 
جدا شد و دوره جدید زندگی خود را در 
پاریس در کنار همسرش پیالر روبیو 
و چهــار فرزندش آغاز کرده اســت.

راموس عالقه زیادی به هنر نقاشــی 
دارد. او از ســال ۲0۱۸ سعی کرده که 
نقاشی های قیمتی را از سرتاسر دنیا 

در کلکسیون خود داشته باشد . 

لژیونر تنیس روی میز ایران  درباره از دست دادن 
مســابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بیان 
کرد: انتخابی تیم ملی قرار بود ۲۶ بهمن باشد که به 
تعویق افتاد و در اسفند برگزار می شود. همان روز 
اول انتخابی تیم ملی من باید در فینال لیگ آلمان 
بازی کنم که مســابقه مهمی برای تیم باشــگاهی 
من محســوب می شــود و تیمم به من نیاز دارد. 
فدراسیون می توانست مســابقه انتخابی را دو تا 
ســه روز به تعویق بیندازد تا  تمام بازیکنان لژیونر 
در انتخابی شــرکت کنند و حتی صحبت هم کردم 
که عذرم کامال موجه اســت؛ اما گفتند نمی توانند  
این کار را انجام دهند.آروین رویین تن ادامه داد: 
از طرفی قبل از انتخابی تیم ملی، اســامی نفرات 
را برای مســابقات قطر داده اند و چهار نفر اول تیم 

ملی را اعــالم کرده اند. در حالی کــه من هم عضو 
آخرین تیم ملی بودم؛ اما نامم را رد نکرده اند. آن 
چهار نفر با توجه به جایگاهی که در رنکینگ جهانی 
دارند، حق شان است که در مسابقات قطر شرکت 
کنند؛ اما بحث من این اســت که اگر قرار بود تیم 
ملی در مســابقات شــرکت کند چرا اسم من را رد 
نکرده اند و زمانی هم که پیگیر این مســئله شدم 
پاسخ روشنی ندادند. از طرفی فدراسیون ایران با 
قطر تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و اگر بر 
اســاس این تفاهم نامه نتواند پنج بازیکن خود را 
در مسابقات قطر شــرکت دهد، این تفاهم نامه به 
چه کار می آید؟وی در پاســخ به این پرسش که با 
سرمربی صحبت کرده که به چه دلیل نمی تواند در 
انتخابی تیم ملی شرکت کند؟ تصریح کرد: بله اما 

گفت که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. با مربی 
تیم باشــگاهی ام در آلمان هم صحبت داشتم و 
گفت امکان تغییر مسابقه وجود ندارد. من قرارداد 
دارم و نمی توانــم در بازی فینال حضور نداشــته 
باشــم. به خاطر اینکه دو روز مسابقه انتخابی تیم 
ملی را به تعویق نینداختند، خیلی راحت مسابقات 
جهانی، بازی های آسیایی و بازی های کشورهای 
اسالمی که رویداد بسیار مهمی برای تیم ملی بود 

را از دست دادم.

غیبتلژیونرپینگپنگدرانتخابیتیمملیوگلهازفدراسیون

یمنا
س: ا

عک
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کتیبه معرفی آیت ا... خادمی و شهید حاج حسین خرازی 
نصب شد

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان از نصب کتیبه معرفی آیت ا...خادمی و شــهید حاج حسین 
خرازی ابتدای کوچه منتهی به منزل محل سکونت این مفاخر خبر داد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: 
این کتیبه ها و یادمان ها به منظور پاسداشت مقام شهیدان، مفاخر و مشاهیر اصفهان و معرفی این 
شخصیت ها در معابر شهر نصب می شود که البته محل قرارگیری دو کتیبه جدید در کوچه منتهی به 

محل سکونت این بزرگواران جانمایی شده است.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه آیت ا...سیدحسین خادمی در سوم شعبان سال 
۱۲۸۰ هجری شمسی در شــهر اصفهان و در خاندان علم و تقوا چشــم به جهان گشود و در خیابان 
چهارباغ پایین زندگی می کرد، افزود: این عالم وارســته پس از فراگیری خواندن و نوشتن، علوم 
حوزوی را نزد علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان آغاز کرد، سپس برای گذراندن تحصیالت تکمیلی 
به نجف رفت.وی با تاکید بر اینکه تالیفات سیدحسین خادمی در فقه و کالم شامل رهبر سعادت 
یا دین محمد، رســاله ای در لباس مشکوک، دست نوشــته ای در مباحث منطق است، ادامه داد: 

سیدحسین خادمی در بیستم اسفند ۱۳۶۳ شمسی درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد.
بکتاشیان با بیان اینکه شهید حاج حسین خرازی دهکردی، سال ۳۶ در خیابان آیت ا... زاهد واقع 
در منطقه یک شهرداری در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد، گفت: این شهید واالمقام فرمانده لشکر 
۱۴ امام حسین )ع( در دوران جنگ عراق و ایران بود و در فرونشاندن غائله گنبد و ترکمن صحرا و 
در آزادسازی شهرهای دیوان دره، سقز، بانه، مریوان و سردشت از دست افراد مسلح، نقش موثری 
داشت. وی افزود: شهید حســین خرازی با وقوع انقالب ۱۳۵۷، درگیر فعالیت در کمیته انقالب 
اســالمی و مبارزه با مخالفان شکل گیری جمهوری اسالمی در داخل کشــور بود و به خاطر روحیه 
نظامی و اســتعدادش در این زمینه، مســئولیت هایی را نیز در اصفهان پذیرفت، همچنین با آغاز 

فعالیت مخالفان نظام جمهوری اسالمی در گنبد، ماموریتی به آنجا داشت.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان این که شهید خرازی در جنگ ایران و عراق در کردستان 
حضور داشت و پس از یک سال فعالیت در کردستان، راهی منطقه جنگی جنوب شد، گفت: شهید 
خرازی در عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر ۴، والفجر ۸ و 
بدر حضوری فعال داشت و در عملیات خیبر با برخورد ترکش، دست راست خود را از دست داد، اما 
پس از مدتی به صحنه نبرد بازگشت و ســرانجام در روز هشتم اسفندماه ۶۵ در عملیات کربالی ۵ 
به مقام واالی شهادت رسید؛ پیکر این شهید در قطعه شهدای کربالی ۵ گلستان شهدای اصفهان 

به خاک سپرده شد.
 

به روزرسانی سیستم آبیاری قطره ای درختان منطقه 3
مدیر منطقه ســه شهرداری اصفهان با اشــاره به کم آبی فضای ســبز، اظهار کرد: یکی از معضالت 
شهرداری در این روزها، تامین آب مورد نیاز فضای سبز است که متاسفانه از چند سال پیش تاکنون 
با بحران روبه رو هستیم، از این رو یکی از اقدامات فضاهای سبز، تغییر الگوی آبیاری از غرقابی به 
قطره ای است.حسین کارگر با اشاره به استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در سال های اخیر، افزود: 
امسال در خیابان های شهدای خواجو، چهارباغ خواجو، فردوسی، سیدعلی خان و نشاط سیستم 
آبیاری قطره ای به طول کل یک هزار و ۶۴۰ متر انجام شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
با اشــاره به پروژه ۴۰ میلیارد ریالی احداث منبع تامین آب فضای سبز شمال این منطقه، تصریح 
کرد: عملیات عمرانی این منبع به مســاحت ۵۰۰ متر مکعب به اتمام رسیده است و در حال نصب 

تاسیسات به کلکتور اصلی شهر هستیم.
وی با بیان اینکه منبع آب فضای سبز شمال منطقه سه باعث تامین آب فضای سبز و بوستان های 
محلی شمال منطقه می شود، افزود: این منبع می تواند عالوه بر ذخیره آب فضای سبز، در صورت 

بحران کم آبی، آبرسانی به سایر مناطق را نیز انجام دهد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مشارکت بخش خصوصی ، شاه کلید آبادانی شهر

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در خصوص اهمیت مشارکت بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری و اقتصاد پایدار شهری، اظهار کرد: شهرداری 
به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دامنه فعالیت وسیعی دارد و خدمات 
متنوعی را به شــهروندان ارائه می کند و برای ارائه خدمات بهینه نیازمند 
منابع پایدار است. لزوم توســعه پایدار یک شهر تامین منابع مالی مورد 
نیاز است.علی باقری افزود: شهرداری برای ارائه حجم وسیع و متنوعی 
از خدمات به شــهروندان نیازمند منابع قابل توجهی اســت و با توجه به 
وسعت و جمعیت شــهرها به تنهایی قادر به تامین این منابع نیست. در 
عمل سهم بودجه های دولتی در شهرداری بسیار ناچیز است.مدیر منطقه 
۱۲ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: راهکارهای جدیدی برای جذب درآمد 
الزم اســت تا درآمد پایدار و میزان درآمد الزم برای پروژه و طرح شهری 
تامین شود؛ جذب منابع خصوصی روشی مطمئن و مورد توجه در دنیا و 
شهرهای مختلف کشور برای دســتیابی به درآمد پایدار است.وی کمک 
گرفتن از سرمایه بخش خصوصی را در این بخش موثر دانست و گفت: 
یکی از برنامه های مدیریت جدید شهری افزایش سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در پروژه هاست تا شاهد پیشروی توسعه شهر به وسیله بخش 
خصوصی باشــیم.باقری با بیان اینکه از نظر وسعت جغرافیایی منطقه 
۱۲ بزرگ ترین منطقه در بین مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان است، 

تصریح کرد: در این منطقه زمین های بایر و بکر با وسعت و دسترسی های 
مناسب وجود دارد، عالوه بر این مجاورت با شهرستان های خمینی شهر و 
شاهین شهر در این منطقه زمینه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
ایجاد کرده است.وی خاطرنشان کرد: با تشویق انبوه سازان زمینه جذب 
سرمایه گذرای ها در بخش تولید مسکن در این منطقه فراهم و مانع زدایی 
برای استفاده از طرح جهش تولید مســکن نیز انجام شده است.مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر دولت پیگیر تامین 
مسکن برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است و منطقه ۱۲ شهرداری 
با برخورداری از زمین هایی با قیمت مناسب این فرصت را ایجاد می کند 

تا شهروندان بتوانند برای ساخت مسکن ها با قیمت پایین اقدام کنند.

کاهش موانع و بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران
وی خاطرنشان کرد: جهش تولید مسکن، زمینه ای را برای دستگاه های 
دولتی و غیردولتی ایجاد کرده اســت تا در جهت تغییــر کاربری برای 
تولید مسکن اقدامات الزم انجام شــود، در این راستا با توجه به وسعت 
منطقه ۱۲ و زمین های آن، این امکان برای سرمایه گذرای ها مهیاست.

باقری در خصوص ایجاد اعتمادســازی برای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی اصفهان، گفت: با توجه به محدودیت ها، منابعی که شهرداری 

و دســتگاه های دولتی در اختیار دارند؛ شاه کلید آبادانی شهر وابسته به 
مشارکت بخش خصوصی است و در تالش برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در منطقه ۱۲ هستیم.وی افزود: سرمایه گذار به دنبال سودی 
تضمین شده و امنیت سرمایه است و به منظور اعتمادسازی شهروندان، 
شهرداری منطقه ۱۲ به صورت ویژه در خدمت سرمایه گذار با کمترین موانع 

و بروکراسی اداری است تا هر چه سریع تر مستندات الزم تهیه شود.
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهــان تاکید کرد: برای جلب مشــارکت 
سرمایه گذاران در این منطقه تالش می کنیم و در صدد تنظیم قراردادهایی 
هستیم که سازوکارها برای شهرداری و سرمایه گذار به سودی عادالنه و 
درست برسد و قراردادهای متفاوتی وابسته به موضوع با سرمایه گذاران 
تنظیم شــود.وی گفت: در حال حاضر قراردادهای طراحی و ساخت در 
پروژه های شــهری منعقد شده اســت و از بخش خصوصی برای اجرا 
و طراحی پروژه ها و توسعه و آبادانی شــهرها استفاده می شود.باقری 
تصریح کرد: در بخش های گردشــگری، حمل ونقل، محیط زیســت، 
فرهنگی، سالمت و ورزشی برای فضاسازی شهری می توان از مشارکت 
بخش خصوصی اســتفاده کرد و با این اقدام بخش خصوصی نیازهای 
عمرانی، فرهنگی و ورزشی و خدماتی را برای شهروندان فراهم می کند تا 

کمبودهای شهر جبران شود.

رییس دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه »خندستان« جشنواره ای 
مختص نمایش های کمدی اســت کــه به همت 
شــهرداری اصفهان برگزار می شــود، اظهــار کرد: 
سومین دوره نمایشنامه نویسی جشنواره خندستان 
در ســال ۱۴۰۰ برگزار شــد و پنجمین دوره اجرای 
صحنه ای و نمایش های بیرونی آن در ســال ۱۴۰۱ 
برگزار می شود.علی دادفر افزود: به همین منظور در 
سفری به تهران قرار است مذاکراتی برای برگزاری 
این جشنواره در سال ۱۴۰۱ با مسئوالن وزارت ارشاد 
داشــته باشــیم.رییس دفتر تخصصــی هنرهای 
نمایشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه دبیرخانه 
»خندستان« تمامی جشنواره های رسمی کشور را 
به منظور دعوت از مهمانان و یا رصد و ســطح فنی 
کمیک را بررســی می کند، تاکید کرد: توافق کردیم 
»خندستان«، یک لوح سپاس و جایزه در تئاتر فجر 
اهدا کند؛ بدین معنی که یک نمایشــنامه کمدی به 

انتخاب داوران جشــنواره برگزیده می شود و از آن 
تقدیر خواهد شد.

اصفهان، خاستگاه تئاتر کمدی است
وی با تاکید بر اینکه اصفهان خاستگاه تئاتر کمدی 
است و ما درصدد هستیم این هنر فاخر را در اصفهان 
و کشور توســعه دهیم، تاکید کرد: به همین منظور 
حمایت ویژه از نمایش های کمدی را در جشــنواره 

تئاتر فجر مدنظر قرار دادیم.
دادفر با بیان اینکه چندین نمایشــنامه از سومین 
جشــنواره خندســتان برای حضور در جشــنواره 
تئاتر فجر برگزیده شــد، گفت: تمایل داریم ارتباط 
تنگاتنگی با »فجر« داشــته باشــیم و برگزیده هر 
ساله خندستان نیز این مجوز را داشته باشد که در 
این جشنواره حاضر شود.وی با اشاره به حمایت از 
گروه های نمایشــی اصفهان گفت: دفتر تخصصی 
هنرهای نمایشــی به نوعی به پایــگاه حمایتی از 

خانواده تئاتر اصفهان تبدیل شده است و گروه های 
تئاتر خیابانی و صحنه ای پس از کسب مجوزهای 
الزم از اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی برای اجرای 
تئاتر به ما مراجعه می کنند.رییس دفتر تخصصی 
هنرهای نمایشــی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
شــهرداری اصفهان تاالر هنر را بــا تمامی امکانات 
پالتو، ســالن نمایش و دکور در اختیار دارد که آن را 
به آســانی در اختیار هنرمندان و گروه های تئاتری 

قرار می دهیم.

حمایت مالی از گروه های تئاتری

وی بــا تاکید ویژه بــه حمایت مالــی از گروه های 
تئاتــری در ارتباط بــا نحوه این حمایــت گفت: ما 
شورای مشــورتی در شــهرداری اصفهان داریم که 
از متخصصان تئاتــر و جمعی از مدیران ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
تشکیل شده اســت که با اثرهای نمایشی به شکل 
هم خوانی بررسی می شود و سپس بسته به انطباق 
با سیاست های سازمان و بر اساس کیفیت قیمت 
گذاری و رقم حمایت مالی مشــخص می شــود.

دادفر در ارتباط و تعامل با نهادهای متولی به منظور 
حمایت از تئاتر اصفهان گفت: با اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و حوزه هنری ارتباط خوبی داریم به نوعی که 
در برگزاری جشنواره تئاتر اصفهان با اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همکاری داشــتیم چرا که متولی 
تئاتر این دو نهاد هستند و ما یک بازوی یاری رسان 
در کنار دوســتان برای حمایت از این هنر ارزشمند 
هستیم.وی در ارتباط با راه اندازی سالن تئاتر شهر 
در اصفهان گفت: خبرهای خوبــی در این ارتباط و 

تئاتر اصفهان داریم که به زودی اعالم خواهیم کرد.

رییس دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

»خندستان« در مسیر جشنواره تئاتر فجر

سرمایه گذار به دنبال سودی تضمین شده و امنیت 
سرمایه است و به منظور اعتمادسازی شهروندان، 
خدمت  در  ویژه  صورت  به   ۱۲ منطقه  ری  شهردا
سرمایه گذار با کمترین موانع و بروکراسی اداری است تا 

هر چه سریع تر مستندات الزم تهیه شود

 

آخرین تکه های تاریخ اصفهان زیر پای لودرها
اولین جلسه از سلسله نشست های »چالش های حفاظت و توسعه در بافت های تاریخی ایران« 
با موضوع تخریب های گسترده بافت تاریخی پیرامون مسجد جامع عتیق اصفهان، شامگاه شنبه، 
۲۳ بهمن و به صورت مجازی برگزار شد.محمد مهدی کالنتری، دبیر نشست و دبیر کمیته میراث 
فرهنگی و گردشگری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران 
با بیان اینکه از دو سال گذشته روند تملک و تخریب در محدوده مسجد جامع عتیق اصفهان آغاز 
شده است، گفت: طبق مصوبه، احداث دانشکده علوم قرآن و حدیث در این محدوده منوط به حفظ 
و بازسازی بافت تاریخی و بازآفرینی شهری طبق بافت تاریخی بوده است، اتفاقی که متاسفانه 

تا به حال شاهد آن نبوده ایم.  
وی ادامه داد: به واســطه این اتفــاق و مســتندنگاری انجمن همبود اصفهــان از بافت تاریخی 
محدوده مســجد جامع عتیق، این نشســت با هدف بررســی پیشــنیه این محدوده و بررسی 
تخریب های صورت گرفته در این منطقه برگزار شــد که گزارشــی از این جلسه به مراجع مربوطه 
ارســال می شود.محســن افشــار، معمار و مرمتگر بناهای تاریخی با بیان اینکه ما در اصفهان 
بافــت تاریخی نداریــم، تصریح کــرد: با وجــود طرح های توســعه، خیابان کشــی ها و ایجاد 
فضاهای ســبز بافت تاریخی اصفهان بــه طور کلی از بیــن رفته و در حال حاضــر تنها لکه هایی 
از این بافت قابل مشــاهده اســت که شــامل تک بناها و محدوده های کوچک تاریخی هستند.

وی  ادامــه داد: یکی از مهم ترین مصادیق این مســئله محله جوباره به عنــوان یکی از مهم ترین 
محدوده های بافت تاریخــی اصفهان بود که با طرح های توســعه و ایجاد فضای ســبز تخریب 
شد.افشــار تاکید کرد: در حال حاضــر محدوده تاریخی مســجد جامع عتیق هم کــه به لحاظ 
تاریخی از ارزش و عیار بســیار باالیی برخوردار اســت و آثار تاریخی زیادی از جمله میدان عتیق، 
دو منار دردشــت، مســجد آقانور، بقعه شهشــهان، مقبره باباقاســم، خانه قزوینی ها بازارچه و 
 حمام قاضی، منار مســجدعلی و خانه امام جمعه را در خود جای داده به همین سرنوشت دچار 

شده است.
این کارشــناس معماری و مرمت با اشــاره به تخریب قســمت های زیادی از خانه های تاریخی 
برای ساخت پارکینگ مســجدجامع، گفت: اکنون قرار است دانشــکده علوم قرآن و حدیث نیز 
در این منطقه احداث شــود. وی  با بیان اینکه توســعه فقط با تخریب سازه های تاریخی حاصل 
نمی شــود، گفت: اگر نگاه موزه ای به بناهای تاریخی را کنار بگذاریم به راحتی می توانیم با حفظ و 
بازسازی از آن ها اســتفاده و حتی درآمدزایی کنیم مثل بسیاری از ساختمان های تاریخی که در 
حال بهره برداری از آن هستیم.افشار تاکید کرد: اگر می خواهیم که گردشگری استان رشد داشته 
باشد، ناگزیر به حفظ این بناها هســتیم، با بناهای جدید هرچه کنیم روح و زیبایی ابنیه تاریخی 

ایجاد نمی شود.
وی با انتقاد از متولیان میراث فرهنگی اصفهان گفت: نمی توان از ارگان های مختلف به دلیل تملک 
و تخریب گالیه کرد وقتی که میراث فرهنگی و شــهرداری اصفهان که متولی این امر هســتند از 
بافت تاریخی و بناهای ارزشمند دفاع نمی کنند و هیچ الزامی برای حفظ این خانه ها وجود ندارد.

محدثه انصاری، کارشــناس ارشــد مرمت میراث شــهری در ادامه با بیان اینکه محور تاریخی، 
فرهنگی اصفهان در محله شهشــهان در حال تخریب اســت، تصریح کرد: اغلــب خانه های این 
محدوده مرمت شــده و بعد به صورت نیمه کاره رها شــده اند که این کار بنا را دچار مشــکل کرده 
اســت.وی اضافه کرد: اغلب این خانه ها پس از تملک، رهاسازی می شــوند تا محل معتادان و 
کارتن خواب ها شــود و مردم منطقه درخواســت تعیین تکلیف کنند و بعد از آن به سادگی حکم 
تخریب بنا دریافت می شود و این به یک روال در شــهرهای تاریخی مثل اصفهان و شیراز تبدیل 

شده و حمام خسرو آقا که یک بنای مهم صفوی بود با همین روال تخریب شد.
انصاری گفت: در حال حاضر در بافت تاریخی مســجد جامع هم خانه ها تخریب، متروکه و محل 

تجمع معتادان و کارتن خواب ها شده و ناامنی زیادی برای اهالی منطقه ایجاد کرده است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

احیای دوباره ناژوان در 
گروی جریان دائمی 

زنده رود است
مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان گفت: احیای 
منطقه ویژه ناژوان به عنوان ریه شــهر اصفهان 
در گروی جریان دائمی زنده رود است.مهدی 
قائلی اظهار کرد: مجموعه مدیریت شــهری با 
تمام توان برای زنده نگه داشــتن عرصه پارک 
جنگلی نــاژوان تالش می کنــد، زیرا ظرفیت 
عظیم فضای سبز ناژوان به عنوان سرمایه ای 
گرانبها بوده اســت که باید به نسل های بعدی 
تحویل داده شود.وی با اشاره به همراهی قابل 
تحســین مجموعه مدیریت شهری و اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان در زمینه حفاظت 
و نگهداری از فضای سبز شــهر، افزود: کم آبی 
ســال های اخیر باعث ضعیف شدن درختان 
و ناتوانی آن ها در تحمل آســیب ها، آفت های 
محیطی و هجوم بیماری های مختلف به آنها 
شده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه 
داد: متاســفانه در ســال های اخیر با خشکی 
زاینده رود و از بین رفتن شریان مادی ها، بخش 
عمده ای از باغات و مزارع شــخصی مردم در 
معرض خطر قــرار گرفته اســت.وی افزود: با 
هدف تســهیل بحران کم آبی و خشکسالی در 
شهر، استفاده از ظرفیت پساب شهری، کاشت 
درختان مقاوم به کم آبی، اصالح و توسعه شبکه 
آبیاری قطره ای و استقرار گشت های حفاظت از 
فضای سبز، از جمله اقداماتی است که در دستور 
کار مدیریت طرح ساماندهی ناژوان قرار دارد.
قائلی با اشاره به وجود مراکز گردشگری ناژوان 
در حاشیه رودخانه، گفت: خشکسالی رودخانه 
در سال های اخیر استقبال مردم و گردشگران 
از مراکز نــاژوان را نیز تحت تاثیر قــرار داده و 
جلوه های زیبای هم نشینی مراکز گردشگری 
و ســاحل زیبای رودخانه را از بین برده است.

وی با اشاره به استقبال شبانه روزی شهروندان 
در مدت جاری بودن رودخانه از پارک جنگلی 
ناژوان، اظهار کرد: در حال حاضر بســیاری از 
خانواده ها و شهروندان به رغم برودت هوا حتی 
تا پاسی از شــب در این مجموعه به تماشای 

رودخانه می نشینند.

رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: درخت کهنسال بنه معروف به »پیرقوچ« با قدمت بیش از ۳۰۰ سال به عنوان 
اثر طبیعی ثبت ملی شد.رضا شفیعی  اظهار کرد: تک درخت بنه )پسته کوهی( روستای قمیشلو شهرستان دهاقان پس از تشریفات قانونی به شماره ۹۴۷ 
در بهمن ماه سال جاری در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید و هفته پیش نامه تاییده آن به استان ابالغ شد.وی گفت: مردم محلی این تک درخت 
را پیرقوچ می نامند، سن این درخت کهنسال به بیش از ۳۰۰ سال می رسد. این درخت دارای شناسنامه است، پیرقوچ حدود ۹ متر ارتفاع و ۱.۵ متر قطر دارد و 
محیط پیرامون آن پنج متر است.رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  افزود: با ثبت ملی این درخت کهنسال و تامین 
اعتبارات از سوی سازمان جنگل ها، تالش می کنیم مشابه اقدامات حفاظتی برای سرو ابرقو در استان یزد، حدود صد متر مربع پیرامون این درخت را محصور 
کنیم تا این میراث طبیعی با حساسیت بیشتری حفظ شود.همچنین محمدجواد آقاسی، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان گفت: 
این درخت کهنسال پس از حدود چهار سال پیگیری و درخواست اداره منابع طبیعی شهرســتان و با مشارکت و همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری 

دربهمن سال جاری به شماره ۹۴۷ به عنوان یک اثر طبیعی و ارزش ملی به ثبت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور رسید.

تک درخت کهنسال دهاقان ثبت ملی شد
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تابه حال به ایــن فکر کرده اید که چطور خود را بشناســیم و 
اصال شناختن خودمان چه مزایایی دارد؟ شناخت با خلق و 
خو و روحیات شخصی، نخستین و شاید مهم ترین گام در 
مسیر خودشناسی است.در یک جمله خودشناسی یعنی آگاه 
بودن به تمام کاراکترهای شــخصیتی که شامل احساسات، 
روش تفکر، باورها، اعمال و… است. در خودشناسی آگاهی 
لحظه به لحظه به رفتار و افکار خود دارید. خودشناسی یعنی 
پی بردن به توانایی هــای درونی) رگه های طــال( و تبدیل 
شــدن به بهترین نســخه خود در دنیا.اشــخاص زیادی را 
دیده اید که در میانســالی یا دوران بازنشســتگی از زندگی 
خود راضی نیستند و می گویند اگر 10 ســال به عقب باز می 
گشــتم، فالن کار را می کــردم ولی حیف کــه هیچگاه نمی 
توان به آن زمان بازگشت. در این بین افرادی که خود را بهتر 
می شناســند، می توانند رضایت بیشــتری از زندگی داشته 
 باشــند. در ادامه این مطلب به برخی از فواید خودشناســی

 اشاره می کنیم.
افزایش میزان خوشــحالی و رضایت از زندگــی: چنانچه به 
زندگی عرفا و دانشمندان بزرگ نگاه کنید، خواهید دید در هر 
شرایط از زندگی راضی هستند و مشکالت و مصائب را جزئی 

از سفر زندگی می دانند.شــخصی که به خودشناسی رسیده 
اســت، برای جبران حقارت های درونی دست به موفقیت 
های عجیب و دستاوردهای بزرگ نمی زند تا تایید دیگران را 
کسب کند، بلکه چنانچه هدفی در ذهن دارد، مطابق با نیازها 
و ارزش های فردی خویش است. قسمتی از غصه های ما در 
زندگی ناشی از عدم شناخت خویش و مقایسه زندگی خود 

با دیگران است.
چالش های درونی کمتر: هنگامی که واکنش های بیرونی 
شما با احساســات، ارزش ها و باورهای شما تطابق داشته 

باشند، با تضاد و چالش کمتری روبه رو خواهید شد.
تصمیم گیری بهتر در زندگی: زمانی که شخصی به صلح درونی 
برسد، به طبع آن تصمیمات ســنجیده و دقیقی می گیرد که 
در آینده دچار سرزنش نخواهد شد. زمانی که خودتان را بهتر 
بشناسید، در انتخاب های خود به دقت عمل می کنید. به طور 
مثال شاید فردی تصمیم بگیرد یک ماشین لوکس داشته 
باشد و یا در یک رشته تحصیلی عالی به مدارج باال برسد ولی 
در پس زمینه ذهن خود، هدفش از این کار دیده شدن و فخر 
فروشی باشد.ولی شخصی که در روند خودشناسی است، از 
قضاوت سایرین نمی ترسد و عزت نفس باالیی دارد. وی خود 

را با هر شرایطی که هست دوست دارد و هیچ وقت به خاطر 
خودنمایی یک هدف را انتخاب نمی کند.

برای خودشناسی به چه چیزهایی باید توجه کرد
  تحمل فشــارهای زندگــی: افرادی کــه خود را بــه خوبی

 نمی شناســند، در اتفاقات و مشــکالت زندگــی و یا انتقاد 
دیگران بســیار ناراحت و سرخورده می شــوند. آن ها هیچ 
انتقادی را نمی پذیرند و ســعی می کنند مشــکالت و نقاط 
ضعف خویش را بپوشــانند. افــرادی که خــود را به خوبی 
 شناخته اند، افراد دیگر را هم به خوبی می فهمند و به آن ها

 برچســب نمی زنند و تالش نمــی کنند آن هــا را بی ارزش 
نشان دهند.

خودکنترلی: وقتی خودتان را بشناسید، می توانید رفتارهایی را 
که در شما انگیزه ایجاد می کنند، شناسایی کنید و بر عادات بد 
خویش غلبه و رفتارها و عادت های خوب تان را تقویت کنید. 
در واقع خودشناسی باعث می شود تا ارزش ها و اهدافی که 

نیروی اراده شما را تقویت می کنند، بهتر بشناسید.
تحمل و درک دیگران: آشنایی با نقاط ضعف و قوت خودتان 

باعث می شود راحت تر با افراد دیگر هم دردی کنید.

آشپزی

خورشت گوشت و پسته هندی
مواد الزم: گوشت گوسفند نیم کیلو، مغز پسته نصف پیمانه، پیاز درشت یک 

عدد، روغن مایع سه قاشق غذاخوری، دانه فلفل سیاه یک قاشق غذاخوری، چیلی 
خشک تعدادی، هل و میخک چند دانه، چوب دارچین دوتکه کوچک، زیره سیاه یک قاشق 

غذاخوری، تخم گشنیز یک قاشق غذاخوری، سیر چهار حبه، زنجبیل تازه دوسانت، زردچوبه یک 
قاشق غذاخوری، رب گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری، آب نصف لیوان، گشنیز تازه پنجاه گرم
مراحل تهیه:پیاز را نگینی خرد کرده و با روغن می گذاریم روی حرارت تا طالیی شود. ادویه ها 
شامل فلفل سیاه، چیلی خشک، هل، میخک، دارچین، زیره و تخم گشنیز را به همراه پسته  

داخل آسیاب ریخته و پودر می کنیم. سیر و زنجبیل را هم می کوبیم تا یکدست شود.
وقتی پیاز طالیی شد زردچوبه را اضافه کرده و بعد ادویه ها را با خمیر سیر و زنجبیل اضافه می 

کنیم. سپس رب گوجه را اضافه کرده و هم می زنیم تا رب به همراه ادویه ها تفت بخورد. 
وقتی رب سرخ شد، آب را اضافه می کنیم، هم می زنیم و درش را می بندیم.

 هنگامی که سس غلیظ شد و به روغن افتاد، گوشت خرد شده را اضافه
 می کنیم. حاال حرارت را خیلی کم می کنیم و درش را  می گذاریم و اجازه می 

دهیم تا گوشت  خودش آرام بپزد. هر چند وقت  یک بار چک کنید 
که اگر خشک شده باشد کمی آب به آن اضافه کنید.

بعد از حدود دوساعت گشنیز خرد شده را 
اضافه می کنیم. 

چگونه خود را بشناسیم؟

 ادامه فیلمبرداری فصل سوم
 سریال »زیرخاکی«

 فیلم ایرانی »دایان« برنده دو جایزه
 از جشنواره فیلم آمریکا شد

عوامل سریال »زیرخاکی« این روزها در لوکیشن خیابان انقالب در 
شهرک سینمایی غزالی، در حال ثبت سکانس هایی از فصل سوم این 
مجموعه هستند.تاکنون حدود 70 درصد از این سریال به کارگردانی 
جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا نصیری نیا، تصویربرداری شده است.

جلیل سامان پس از ساخت سه گانه »ارمغان تاریکی«، »پروانه« و 
»نفس«، هر سه برای شبکه سه، سراغ ساخت سریال »زیرخاکی« رفت .

فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور موفق به کسب 
 The( دو جایزه از جشنواره بین المللی فیلم ایندی فست فیلم اواردز
IndieFEST Film Awards( شد.این جشنواره که از سال 2008 در 
شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود، تالش دارد به فیلمسازان جدید 
فضایی برای بهتر دیده شدن ارائه دهد. فیلمسازانی که با ابزارهای جدید 
فیلم هایی باکیفیت تولید می کنند.

دو تفاهم نامه همکاری میان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان از یک سو 
و خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان از سوی دیگر 

به امضا رسید. 
بر اساس این دو تفاهم نامه که به امضای هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، منصور گلناری مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان و 
وحید صلواتی رییس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان 

رسید، تشکل های مطبوعاتی متعهد شده اند از توانمندی های اعضا و امکانات 
رسانه ای خود برای پوشش اخبار و تهیه گزارش های خبری استفاده کرده و در 
برگزاری جشنواره های فرهنگی و مطبوعاتی آبفای استان اصفهان همکاری کنند. 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز متعهد شده است تا ضمن حمایت از 
خبرنگاران و رسانه های عضو این دو تشکل، بر حسب ضرورت امکانات رفاهی و 

ورزشی خود را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد.

 همزمان با مراســم گرامیداشــت  چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، میز خدمت آبفای اســتان اصفهان در مصالی بزرگ نماز جمعه برپا 
شد. با هماهنگی سازمان بسیج ادارات اســتان اصفهان و پایگاه بسیج آبفا، 
مدیران »دفتر بهره برداری و توسعه شــبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد« 
و »ســامانه خدمات غیر حضــوری 1522 « آبفای اســتان اصفهان با حضور 
در میز خدمت  پاســخگوی ســواالت نمازگزاران بودند.در جریان برپایی میز 
خدمت، روش های دریافت غیر حضوری خدمات نظیر تماس با شماره تلفن 
 1522، پیامک به سرشــماره 300001522 ، ورود به پرتال شــرکت به نشانی
www.abfaesfahan.ir ، اســتفاده از نسخه اندرویدی اپلیکیشن خدمات 
همراه آبفای استان اصفهان  و نیز  استفاده از کد دستوری 151522#*6655* 
در طول شبانه روز به نمازگزاران آموزش داده شد. همچنین در خصوص مراحل 
نصب انشعابات اعالم شد، واگذاری انشعاب نیاز به دریافت مجوزهای قانونی از 
سازمان های ذی ربط از جمله شهرداری ، بخشداری ، جهاد کشاورزی و ... دارد 
و الزم است جهت تسهیل در امور و عدم مراجعه حضوری مشترکین به ادارات، 

گردش این مکاتبات حتی االمکان از درگاه خدمات دولت الکترونیک انجام 
شده و ارسال درخواست و دریافت پاســخ از این روش صورت پذیرد.اضافه 
می شود خدمات 23گانه شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که از طریق 
سامانه 1522 ارائه می شوند شامل واگذاری انشــعاب آب و فاضالب، تغییر 
کاربری انشعاب آب، پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات 
مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضالب، 
تغییر ظرفیت قراردادی انشــعاب آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک کنتور 
آب، تغییر مکان کنتور آب، آزمایش کنتور آب، تعویض کنتور آب، نصب سیفون 
اضافی فاضالب، قطع موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشعاب 
آب، تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست بررسی صورت 
حساب مشترکین آب و فاضالب، اعالم کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق صورت 
حساب های و پرداختی های مشــترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، 
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی به پیشنهادات حوزه 

آب و فاضالب و درخواست لوازم کاهنده مصرف آب است.

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: 
توســعه درون زا بهترین فرصت را برای مدیران شــهری فراهم می کند تا به 
نوســازی یا بهسازی کالبد مســکونی بافت های ناکارآمد شــهری بپردازند.

امیر زاغیان با بیان اینکه مبحث بازآفرینی شــهری حداقل سه دهه است که 
به طور جدی در برنامه سیاســت گذاران و تبیین کنندگان برنامه های مسکن 
و ســاختمان کل کشــور قرار گرفته، اظهار کرد: یکی از مهــم ترین موضوعات 
بازآفرینی، پرداختن به چگونگی نوسازی بافت های فرسوده یا همان بافت های 

ناکارآمد است. 
 وی با اشاره به اینکه در علم شهرسازی بهترین و ثمربخش ترین روش برای 
توسعه شهرها توسعه درون زا محسوب می شود، گفت: توسعه درون زا بهترین 
فرصت را برای مدیران شــهری فراهم می کند چرا که با توجه به تاسیســات 
زیربنایی و امکانات شــهری که در بافت های ناکارآمد وجود دارد به نوسازی 
یا بهســازی کالبد مسکونی که در آن مناطق اســت پرداخته می شود.  معاون 
مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان بیان داشت: 
رویکرد بازآفرینی رویکرد پروژه محور است به این معنا که پروژه های بازآفرینی 
محصول تصمیم گیــری جمعی از صاحب نظــران، نماینده های مردم، دولت 
مردان و مسئولین ارائه خدمات شــهری بوده که براساس نیاز محدوده های 
بافت فرسوده پروژه های محرک توســعه و ارزش آفرین را شناسایی، پیش 

بینی و اجرایی می کنند.  زاغیان اذعان داشــت: با احداث پروژه های محرک 
توســعه عالوه بر رفع نقاط منفی شــاخص یک محله ناکارآمد، در گام بعدی 
رونق بخشــی، ایجاد ارزش و تزریق مجــدد حیات و زندگی بــه آن محله ها 
را شــاهد هســتیم.  وی عنوان کرد: در سطح اســتان اصفهان نیز در برخی از 
بافت های ناکارآمد شــهری که طرح های مورد نظر برای آن پیش بینی شده 
بود با پروژه هایی شامل احداث ورزشگاه، حمام و زورخانه، اقدامات روبنایی 
زودهنگام به طور مثال آســفالت معابــر خاکی، احداث درمانگاه و پاســگاه 
موجبات افزایش امنیت، رونق و نشاط در این قبیل مناطق فراهم شده است.  
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان بیان 
داشــت: یکی از گونه های بافت های ناکارآمد، بافت های تاریخی است که به 
دلیل گذشت زمان، ظهور تکنولوژی هایی که دسترسی به این معابر را محدود 
کرده و یا تغییر سطح زندگی مردم، خالی از سکنه شده و موجب شکل گیری 

بافت ناکارآمد شده است. 
وی گفت: دولت برای این محالت نیز تســهیالت ویژه ای در نظر دارد تا چه به 
صورت سکونت و چه به صورت گردشــگری محافظت شوند.  زاغیان در پایان 
اذعان داشت: کاهش چشمگیر تلفات ناشی از وقوع احتمالی زلزله در مناطق 
ناکارآمد شهری و افزایش چشــمگیر خدمات رسانی شهری از جمله مزایای 

بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمدشهری است.  

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان گفت: طی10 ماهه 
نخست امسال 19 هزار و 593 انشــعاب جدید آب و 12 هزار 516 انشعاب 
جدید فاضالب به متقاضیان واگذار شده است. سید محسن صالح افزود: 
با احتساب انشــعابات جدید، تعداد کل انشعابات واگذار شده در 98 شهر 
و 949 روســتای تحت پوشش شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 
ترتیب به یک میلیون و 432 هزار و 206 انشــعاب آب و 728 هزار و 863 
انشعاب فاضالب رســید. وی در عین حال آحاد انشعابات آب واگذار شده 
را دو میلیون و 410 هزار و 158 واحد و آحاد انشعابات فاضالب واگذار شده 
را یک میلیون و 540 هــزار و 181 واحد اعالم کرد و گفت: ممکن اســت به 
ازای هر انشــعاب واگذار شده، چند واحد از یک انشــعاب استفاده کنند و 
به همین دلیل همواره تعداد آحاد، بیشتر از تعداد انشعابات است. معاون 
خدمات مشترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهان در عین حال از کشف 
584 انشــعاب غیرمجاز آب و فاضالب تا پایان دی ماه امسال خبر داد و 
گفت: با پیگیری های به عمل آمده تا کنون 299 انشعاب تعیین تکلیف شده 
و بقیه در حال ســپری کردن مراحل قانونی خود هستند. صالح همچنین 
از شناســایی 74 هزار و 152 کنتور خراب آب در این مدت خبر داد و گفت: 
تاکنون 21 هزار و 950 کنتور به طور کامل تعویض شده و کار تعمیر و تعویض 
ســایر کنتورها نیز ادامه دارد. وی در پایان از قرائت 7 میلیون و 387 هزار 

و 740 فقره کنتور آب در 10 ماهه نخست امســال خبر داد و افزود: به طور 
میانگین هر 51 روز کنتورهای آب در سطح استان قرائت می شود که این 

فاصله باید به45 روز کاهش یابد.

امضای دو تفاهم نامه همکاری بین آبفای استان اصفهان و تشکل های مطبوعاتی

در مراسم گرامیداشت  چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران صورت گرفت؛

برپایی میز خدمت آبفای استان اصفهان

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

 تجدید حیات شهری با توسعه درون زا 

در بافت های ناکارآمد شهری  استان اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد:
 واگذاری نزدیک به 19600 انشعاب آب و بیش از 12500 انشعاب فاضالب

 به متقاضیان جدید طی 10 ماهه 1400

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