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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

کمبود معلم در استان موجب شده است؛

حال ناخوش آموزش و پرورش اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان
 خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به شهرک 

صنعتی بادرود 

 نهاده ها و جوجه یک روزه باز هم تولید
 را به چالش کشید؛

وضعیت سخت مرغداران 
استان چهارمحال

استاندار اصفهان: 

آب سد زاینده رود 
رهاسازی نخواهد شد 

معاون اقتصادی رییس جمهور:

تداوم و افزایش 
تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان برای 
کشور ضروری است

 میراث فرهنگی دست به گریبان با 
معضل »دیوارنویسی«
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نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرداد:

تضمین آبرسانی به کشاورزان
معاون توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان:

 الگوها، خروج از خشکسالی را
 نشان نمی دهند

باتولید ساالنه دو هزار تن گوشت شترمرغ؛

8

  ملی پوش فوتسال بانوان:

 بی مدیریتی به
  فوتسال بانوان

 اصفهان ضربه زده است
6

اصفهان ، قطب تولید بزرگترین پرنده دنیا

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

»میز خدمت« جایگزین 
مراجعه مردم به نهادهای 

شهری
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آگهی مزایده فروش زمین )نوبت چهارم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد م الف:1278445

شهرداری شاپورآباد در نظر دارد به اســتناد صورت جلسه شماره 4 به شــماره 6/49 مورخ 1400/06/14 و صورت جلسه شــماره 6 به شماره 6/69 مورخ 
1400/07/19 و صورت جلسه شماره 9 به شماره 6/83 مورخ 1400/08/25 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد ساختمان شهرداری واقع در خیابان امام رضا 
)ع( شهر شاپورآباد و تعداد 3 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه ) جنب کانال آب( شهر شاپورآباد را از طریق مزایده عمومی به 
شرح زیر به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای 
هر متر مربع برای زمینهای تجاری و قیمت کلی برای ساختمان شهرداری با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند.

نکته 1 : قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری و پالکهای تجاری با احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
نکته 2 : نحوه فروش زمینهای تجاری به صورت نقد و اقساط می باشد به طوری که مبلغ 60 % قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی 4 ماه توسط متقاضی 

پرداخت می گردد. )مبلغ سپرده واریزی جزء واریزی نقدی محاسبه می گردد(.
قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری می باشد. )تحویل قولنامه پس از تسویه حساب و پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد. ( فروش 

ساختمان شهرداری به صورت نقدی می باشد.
1- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 % قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت روز یکشــنبه مورخ 1400/12/15 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
مراجعه و در مزایده شرکت نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپورآباد که در محل 

شهرداری تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.
6- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم، هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن و همچنین کلیه هزینه های 
مربوط به نقل و انتقال سند ساختمان شهرداری بر عهده برنده مزایده می باشد.

8- طبق صورت جلسه شماره 9 شورای محترم اسالمی شهر شاپورآباد به شــماره 6/69 مورخ 1400/07/19 ساختمان شهرداری پس از اعالم برنده و انعقاد 
قرارداد به مدت 2 سال بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به صورت رهن و اجاره در اختیار شهرداری می باشد.

9- ساختمان شهرداری صرفا با امتیازات آب، برق و گاز ) بدون خط تلفن( بفروش می رســد و کولر گازی، کولرآبی، دوربینهای نصب شده در ساختمان و ... 
جزء اموال شهرداری بوده و به ساختمان جدید منتقل می گردند. 

شهرداری شاپورآبادنوبت  اول

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

م
سنی

: ت
س

عک



چهارشنبه 27 بهمن 1400 / 14 رجب 1443 / 16 فوریه 2022 / شماره 3472

نگرانی پاپ برای اوکراین
پاپ فرانسیس یکشنبه در جریان یک سخنرانی، اعالم کرد که اخبار رسیده از وضعیت فعلی روسیه 
و اوکراین نگران کننده اســت. به نقل از آی ۲۴، پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان، طی 
سخنرانی خود مقابل هزاران نفر در میدان »پترس« شهر روم، بیان کرد که اخبار رسیده از وضعیت 

فعلی اوکراین به شدت نگران کننده است. 
وی در خالل صحبت هایش از رهبران سیاســی خواســت تا تمام تالش های شان را جهت حفظ 
صلح به کار گیرند. پاپ در پایان با همرامی جمعیت در مراسم سکوت برای حفظ صلح در کشورها، 

شرکت کرد.

طالبان: 

هیچ کس حق ندارد درباره پول افغان ها تصمیم بگیرد
ســخنگوی دفتر سیاســی جنبش طالبان گفت که تصمیم اخیر جو بایدن، رییس جمهور ایاالت 

متحده، نادرست و ناعادالنه و اقدامی علیه مردم افغانستان و بشریت است. 
محمد نعیم، در مصاحبه با برنامه شبانگاهی شبکه الجزیره مباشر افزود که سپرده های افغانستان 
در بانک های آمریکایی متعلق به مقامات جنبش طالبان نیست، بلکه متعلق به مردم از همه اقشار 
است. نعیم از جامعه جهانی و به گفته وی آمریکایی های »خردمند« درخواست کرد که در وهله اول 
در حمایت از بشریت و نیز به منظور حفظ حقوق زنان و کودکان افغان در برابر تصمیم بایدن بایستند. 
وی افزود: هیچ کس حق ندارد مانع بازپس گیری پول مردم افغانستان شود و هیچ کس جز دولت 
فعلی نمی تواند نماینده خواسته های مردم افغانستان از جمله تصمیم گیری درباره نحوه مصرف 

پول آن ها باشد. 

 سفر هیئتی بلند پایه برای زمان بندی پرداخت بدهی  عراق
به تهران

وزارت برق عراق اعالم کرد: هیئتی بلند پایه برای بررسی پرونده کاهش صادرات گاز ایران به عراق و 
پرداخت بدهی های این کشور، به تهران سفر خواهد کرد. »احمد موسی« در گفت و گو با خبرگزاری 
»ناس« با اشاره به اینکه واردات گاز از قطر به یک تا یک ســال و نیم زمان نیاز دارد، اظهار داشت: 
قراردادهای دولتی با طرف ایرانی منعقد شده و هیئتی بلندپایه عراق برای بررسی پرونده کاهش 

جریان گاز ایران و پرداخت بدهی های این کشور، به تهران سفر می کند.

واکنش کره شمالی به تنش ها در اوکراین
وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای اعالم کرد، اقدامات آمریکا و ناتو در شرق اروپا تهدیدی برای 
امنیت روسیه اســت در حالی که واشــنگتن اقدامات خود را با شــایعات هیجانی در مورد تهاجم 

احتمالی روسیه به اوکراین توجیه می کند.
وزارت خارجه کره شمالی افزود: آمریکا به تدریج با اســتقرار سامانه های دفاع موشکی در مناطق 
اروپای شرقی و نشان دادن قدرت نظامی ناتو در مناطق نزدیک مرز روسیه، تهدید نظامی خود علیه 
مسکو را تشدید می کند و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به طور مداوم به گسترش ناتو به 

سمت شرق ادامه داده است. 
کره شــمالی در بخش دیگری از بیانیه خــود تصریح کرد: آمریــکا اخیرا شــایعات هیجانی در 
خصوص»تهاجم به اوکراین« از سوی روسیه را مطرح کرده و به سرعت برای اعزام هزاران نیروی 
نظامی به مناطق اروپای شرقی اقدام کرده اســت. هدف واقعی از این اقدامات تشدید گام به گام 
تنش نظامی در اطراف اوکراین و یافتن بهانه ای برای توجیه استقرار تسلیحات نظامی این کشور با 

هدف مهار روسیه است. 

وبسایت Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده کوئینسی 
نوشــت: در کالج و تحصیالت تکمیلی از ســال 1965 تــا 1976، من و 
بسیاری از دانشــجویان دیگر چیزهای زیادی در مورد منشأ سه مبارزه 
در سراسر جهان شامل دو جنگ جهانی و جنگ سرد جاری آموختیم. 
شاید نقص این نوع یادگیری به این دلیل باشد که هیچ کس از شباهت 
بحران برلین طی ســال های 1958 تا 196۲ با بحــران کنونی اوکراین 
صحبت نمی کند. ایاالت متحده، بریتانیا و فرانســه در ســال 19۴5 با 
سقوط رایش سوم، برلین غربی را اشغال کردند. تا زمانی که آنها و اتحاد 
جماهیر شــوروی سوسیالیســتی برای ایجاد یک دولت جدید تماما 
آلمانی برنامه ریزی می کردند، مهم نبود که برلین غربی به طور کامل در 
منطقه اشغال شوروی قرار داشت، اما در سال 19۴8، زمانی که بریتانیا 
و ایاالت متحده گام های قاطعانه ای برای ایجاد یک دولت برداشــتند، 
استالین با مســدود کردن دسترسی زمینی به شــهر به آن پاسخ داد. 
ایاالت متحده به مدت یک سال از مســیرهای هوایی استفاده می کرد 
و در نهایت استالین از محاصره دست کشــید. در سال 19۴9 جمهوری 
فدرال و جمهوری دموکراتیک آلمان به طور جداگانه تشــکیل شدند و 
هر یک ادعا کردند که تنها نماینده قانونی مردم آلمان هســتند. در سال 
1955، آلمان غربی به ناتو ملحق شده بود و کنراد آدناور، رهبر آن مواضع 
بسیار تهاجمی اتخاذ می کرد که توسط محافظش یعنی ایاالت متحده 
حمایت می شد. او نه تنها خواستار از بین رفتن دولت آلمان شرقی شد، 
بلکه از به رسمیت شــناختن تصرف اراضی آلمان در سال 19۴5 توسط 
لهستان و اتحاد جماهیر شوروی نیز خودداری کرد. همچنین امیدوار بود 
که به سالح های هسته ای دست یابد، هدفی که رییس جمهور آیزنهاور 
مایل به تحقق آن بود. در سال 1958، نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی 
تصمیم گرفت بار دیگر برلین غربی را تهدید کند تا غرب مجبور به پذیرش 
وجود آلمان شرقی و چشم پوشی از ایده دستیابی به تسلیحات هسته 
ای برای آلمان غربی شــود. اواخر همان سال، خروشچف قصد خود را 
برای امضای یک معاهده صلح جداگانه با آلمان شــرقی اعالم کرد که 
به حقوق غربی در برلین غربی پایان می داد و کنترل دسترســی به این 
حقوق را به آلمان شرقی واگذار می کرد. او شش ماه به غرب فرصت داد 
تا با شرایطش موافقت کند. ایاالت متحده، انگلیس و فرانسه به راحتی 
می توانســتند با چنین توافقی کنار بیایند و تا حدودی از آن اســتقبال 
می کردند، اما واشنگتن آدناور را به عنوان ستون مهم ناتو می دانست و 
نمی خواست چنین شرایطی را بر او تحمیل کند. دولت آیزنهاور بالفاصله 
درخواست خروشچف را به عنوان تالشــی برای افزودن برلین غربی به 
حوزه اتحاد جماهیر شوروی توصیف کرد و متعهد شد برای حفظ وضعیت 
موجود، در صورت لزوم برای جنگ هســته ای آماده شود. ضرب االجل 
خروشــچف در ســال 1959 بدون هیچ حادثه ای به پایان رسید، اما او 
در ژوئن 1961 هنگامی که بــا رییس جمهور جان اف کندی مالقات کرد، 
درخواست های خود را دوباره مطرح کرد. رییس جمهور جوان ایده هایی 
در مورد به رسمیت شناختن آلمان شرقی به خروشچف داشت، اما هنوز 
جرات انجام این کار را نداشت. به همین دلیل، حضور متعارف بیشتری 

در آلمان غربی و تهدیدهای جدید جنگ هسته ای برای برلین را به منظور 
بازداشتن خروشچف انتخاب کرد. این بحران تا سال 196۲ طول کشید. 
هدف از نصب موشک های هسته ای شوروی در کوبا این بود که ایاالت 
متحده را مجبور کند که به رسمیت شناختن آلمان شرقی، مرزهای آلمان 
و موضوع سالح های هسته ای آلمان غربی را کنار بگذارد. زمانی که کندی، 
شوروی را متقاعد کرد که این موشک ها را پس بگیرد، این طرح شکست 
خورد، اما در تنش زدایی پس از آن، خروشچف بخش عمده ای از آنچه 
می خواست را به دست آورد. معاهده ممنوعیت آزمایش که کندی دولت 
بی میل آلمان غربی را مجبور به امضای آن کرد، شانس آلمان غربی را 
برای توسعه سالح های هسته ای خود از بین برد. چند سال بعد، معاهده 
منع گســترش بر این قرارداد صحه گذاشــت. دو هفته پیش، فیودور 
لوکیانوف، شخصیت دانشگاهی روســی در موسسه کوئینسی توضیح 
داد که پوتین واقعا 150 هزار سرباز را برای حمله به اوکراین بسیج نکرده 
است، همانطور که خروشــچف واقعا نمی خواست برلین غربی را با زور 
تصرف کند. در عوض، پوتین نیز مانند خروشچف می خواهد ناتو را وادار 
کند تا در مورد وضعیت امنیت عمومی در مرز خود صحبت کند و از آنچه 
به عنوان تهدیدهای آتی تلقی می کند، به ویژه الحاق احتمالی اوکراین به 
ناتو، جلوگیری کند. در همین حال، ناتو به همان شیوه ای که در سال های 
1958-196۲ رفتار کرد، خود را منزوی کرده است. در آن زمان ناتو  واقعا 
خواهان تسلیحات هسته ای برای آلمان غربی و اتحاد مجدد آلمان نبود 

و االن نیز خواهان ورود فوری اوکراین به ناتو نیست، اما در نهایت متعهد 
به دستیابی به این هدف اســت و نمی خواهد زیر بار تهدید از آن عقب 
نشینی کند. مانند ســال های 1958-196۲، ابتکار روسیه باعث ایجاد 
اختالفات قابل توجهی در میان شرکای اصلی ناتو شده است که برخی 
از آنها نمی خواهند روابط با روسیه را بر ســر اوکراین خراب کنند. چنین 
اختالف نظری مطمئنا یکی از اهداف پوتین اســت، همانطور که یکی از 
اهداف خروشچف بود. ناتو مانند همیشه توسط ایاالت متحده، اکنون در 
حال آماده شدن برای یک جنگ اقتصادی و سایبری علیه روسیه است، 
همانطور که برای یک جنگ هسته ای در سال های 1958-196۲ آماده 
شد. این درگیری جدید مانند مورد قبلی مطمئنا ضروری نیست و ممکن 
است رخ ندهد. برای کاهش تنش و بحران، ناتو باید فرمولی بیابد که هم 
اوکراین و هم تامین تسلیحات در شرقی ترین بخش های ناتو را شامل 
 شود، به طوری که به پوتین این احســاس را بدهد که به بخشی از آنچه 
می خواست، رسیده است. این قطعا می تواند شامل توافق در مورد جنگی 
باشد که اوکراین علیه جدایی طلبان تحت حمایت روسیه به راه انداخته 
است. همانطور که کالوزویتز دو قرن پیش به خوانندگانش یادآوری کرد، 
باید به خاطر داشته باشیم که هدف نهایی همیشه برقراری صلح است. 
همانطور که در سال های 1963-1975، کاهش بحران باعث شد رقابت 
پوتین و غرب به رقابتی سیاسی تبدیل شود، رقابت فعلی نیز باید طوری 

مدیریت شود که غرب، برنده آن باشد.

رییس هیئــت روســیه در مذاکرات ویــن که با 
محور رفع تحریم ها جریان دارد، اظهار داشــت که 
پیشــرفت های قابل توجهی در جریان گفت وگوها 

حاصل شده است.
میخائیل اولیانوف یکشنبه شب در توئیتی نوشت  
که اعضای برجــام و آمریکا در غیــاب ایران برای 
ارزیابی آخرین وضعیت مذاکرات وین تشــکیل 
جلسه دادند. وی افزود: همه ارزیابی ها مثبت بود 
و پیشــرفت قابل توجهی در روند مذاکرات حاصل 

شده است.

ایاالت متحــده آمریکا پس از خــروج یکجانبه و 
غیرقانونی دولت سابق این کشور از برجام هیئتی 
را به ریاســت رابرت مالی، نماینده ویژه کاخ سفید 
در امور ایران به ویــن اعزام کرده تــا در خصوص 
چگونگی بازگشــت دوباره این کشــور بــه برجام 

رایزنی کند.
مالی تاکنون جلســات متعددی را با اعضای گروه 
1+۴ و اتحادیه اروپا در غیاب ایــران برگزار کرده؛ 
اما دولت متبوعه او تاکنون اقدام ملموســی را در 
راســتای جبران اقدامات غیرقانونی دولت سابق 

صورت نداده است.دور هشتم گفت وگوها از 6 دی 
ماه در وین آغاز شــده و یکی از طوالنی ترین ادوار 
مذاکرات به شمار می رود. علی باقری کنی، مذاکره 
کننده ارشــد ایران با رؤســای برخی هیئت های 

مشارکت کنندگان در گفت وگوها دیدار کرد.
در مجموع، جلسات در فضایی رو به جلو و سازنده 
برگزار می شــود و در مورد موضوعــات باقی مانده 

بحث هایی جدی صورت گرفته است.

اولیانوف:

 پیشرفت های قابل توجهی در مذاکرات وین حاصل
شده است

وزیر کشــور ایران برای دیدار با مقام های بلندپایه پاکســتان پیرامون تقویت روابط و همکاری های دوجانبه وارد اسالم آباد شــد.احمد وحیدی که به دعوت 
همتای پاکستانی خود به این کشور ســفرکرده در بدو ورود در فرودگاه »نور خان« شهر راولپندی مورد اســتقبال مقامات کشور میزبان از جمله »شیخ رشید 

احمد« وزیر کشور پاکستان قرار گرفت.
وحیدی قرار است در این سفر یک روزه عالوه بر دیدار با همتای پاکستانی خود با سایر مقامات این کشور از جمله »عمران خان« نخست وزیر و »ژنرال باجوا« 
فرمانده ارتش پاکستان دیدار و رایزنی کند. در بیانیه وزارت کشور پاکستان آمده است: تقویت روابط دوجانبه، رایزنی در خصوص موضوعات مدیریت مرزی 

در کنار ایجاد مکانیسم تبادل زندانیان میان دو کشور همسایه از جمله موضوعاتی است که در این دیدار ها بررسی خواهد شد.
به گفته منابع خبری، وحیدی در جریان این ســفر همچنین افزایش همکاری هــای اقتصادی، همکاری های چندجانبه و تحــوالت منطقه ای را با مقامات 

پاکستانی مورد بحث و گفت وگو قرار خواهد داد.

تقویت روابط، محور سفر وزیر کشور ایران به پاکستان
کارشناس مسائل بین الملل:

معافیت های تحریم های 
هسته ای توسط آمریکا 

نمایشی است

خبر روز

وز عکس ر

اعتراض یک زن 
فلسطینی و سربازان 

اسراییلی
ژســت تهاجمــی ســربازان 
اسراییلی علیه فلسطینیان-  

کرانه باختری

مهاجری: 

با مجلسی غیرپاسخگو مواجهیم
به گزارش نامه نیوز؛ یک فعال مطبوعاتی گفت: نمایندگان در ماه های پایانی منتهی به انتخابات 
مجلس آینده به طرح یکسری انتقاد شروع خواهند کرد؛ اما آنها شمشیر نظارت استصوابی شورای 

نگهبان را باالی سر خود حس می کنند.
محمد مهاجری  درباره عملکرد مجلس یازدهم اظهار کرد: به این مجلس ۲ اشکال اساسی وارد 
است، نخست آنکه مجلسی حداقلی محسوب می شود بنابراین اعتبار و جایگاه بسیار پایینی نزد 
مردم دارد. پیامد این خصوصیت آن خواهد بود که این مجلس نمی تواند زبانش برای دولت دراز 
باشد.وی با بیان اینکه از مجلس حداقلی نمی توان انتظار کارهای بزرگ داشت، افزود: متاسفانه 
به دلیل نظارت استصوابی سخت گیرانه، وزن و سطح نمایندگان فعلی به لحاظ توانمندی علمی و 
سوابق اجرایی بسیار پایین است بنابراین نباید توقع زیادی از این مجلس داشت چون اگر چنین 

توقعی داشته باشیم، انتظاری بیهوده است.

انتقاد روزنامه اصول گرا از تصمیم مجلس برای افزایش 
درآمد نفتی دولت

روزنامه جوان به افزایش 100هزارمیلیاردتومانی بودجه توســط مجلس واکنش نشان داد. این 
روزنامه نوشت: قیمت نفت در ماه های گذشــته رکوردهای جدیدی ثبت کرد و بعد از هفت سال 
به ارقامی نزدیک 100 دالر در بشکه نزدیک شــد. افزایش مصرف نفت در نیمکره شمالی در فصل 
زمستان به دنبال رشد تقاضایی که پس از فروکش کردن نسبی شیوع کرونا ایجاد کرده بود، سبب 
پیشی گرفتن تقاضا از عرضه شد. طی دو سال گذشته کرونا مصرف نفت را به اندازه ای کاهش داد 
که سرمایه گذاری در صنایع باالدســتی رو به نزول رفت و این اتفاق باعث شد در دوره اوج گیری 

دوباره تقاضا، عرضه به پای تقاضا نرسد و فاصله این دو، رشد قیمت ها را نتیجه دهد. 
در کنار این عامل تعیین کننده، جریانات سیاســی در جهان از جمله تنش و درگیری بین روسیه 
و اوکراین نیز بر بازار نفت ســایه انداخت و پیش بینی هایی از رشد قیمت نفت تا 1۲0 دالر از سوی 
برخی تحلیلگران مطرح شد. روند رو به رشــد قیمت ها موضوعی است که بسیاری از مسئوالن 
داخلی را نیز به رشد درآمدهای نفتی سال بعد خوش بین کرده است و گویا نمایندگان براساس 
همین خوش بینی ها، تصمیم به افزایش درآمدهای نفتی در بودجه سال بعد گرفته اند. نمایندگان 
این نکته را در نظر نگرفته اند که در صورت پابرجا ماندن تحریم ها، ایران ناچار اســت نفت خود را 
به بازارهای خاکستری و بسیار ارزان بفروشد، بنابراین به هیچ وجه درآمدهای مورد نظر محقق 

نخواهد شد.

واکنش »شریعتمداری« به فایل صوتی فرماندهان سپاه:

 اشکالی دارد حاج قاسم بخشی از پول ها را خرج مبارزه با 
داعش کرده باشد؟

 حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:این روزها، انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با یکی از مسئوالن دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی از نشریات، 
دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصالحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه 
چاک می کنند!  در بخشی از مکالمه یاد شده سخن از شهید بزرگوار، سپهبد قاسم سلیمانی نیز 
به میان آمده و به این مسئله اشــاره شده که قرار بوده ســپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده 
سهمی داشته باشد. کجای این ماجرا ناپسند و پلشت اســت؟! و چنانچه شرکت مورد اشاره با 
فساد اقتصادی یکی از اعضا روبه رو نشده و درآمدی کسب کرده بود و حاج قاسم عزیز و بزرگوار 

ما سهمی برای سپاه قدس دریافت می کرد، آن را در چه راهی هزینه می کرد؟ 

کافه سیاست

یــک کارشــناس مســائل بین الملــل گفــت: 
معافیت های تحریم های هسته ای ایران توسط 
آمریکا یک رفتار نمایشــی است و هیچ تغییری 
در وضعیت مــا ایجاد نمی کند. ســید مصطفی 
خوش چشم اظهار کرد: معافیت های تحریم های 
هسته ای ایران توسط آمریکا یک رفتار نمایشی 
است. به گفته خوش چشــم؛ آمریکا برای اینکه 
از زیر بار فشــار هایی که به این کشور وارد می شود 
خارج شود و تصمیمات سیاســی مورد نیاز را به 
منظور پایان دادن تقابل با ایران در زمینه هسته ای 
بگیرد، در حال بروز این رفتارهاست. این کارشناس 
مســائل بین الملــل افــزود: اگــر آمریکایی ها 
می خواهند تصمیم سیاسی بگیرند و حسن نیت 
نشان بدهند، باید تحریم های اقتصادی را بردارند، 
نه اینکه با یک اقدام نمایشــی، دســت به دادن 
معافیت های همکاری های هسته ای بزنند تا به 
اهداف خودشان نزدیک شوند. ایران می بایستی 
با ادامه دیپلماســی مقاومت و ادامه اقتدار طرف 
آمریکایــی را مجبور کند تا تصمیمات سیاســی 
الزم را بگیرد. چراکه اینگونه اقدامات آمریکایی ها 
هیچ گونه تغییر وضعیتی در ما ایجاد نمی کند و این 
هیاهوی رسانه ای ایجاد شده توسط آمریکایی ها، 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. دولت جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در میانه مذاکــرات وین، معافیت 
ایران از برخی تحریم های هسته ای را بازگردانده 
است. هفته گذشته بود که آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه چندین معافیت از تحریم ها را در رابطه با 
فعالیت های هسته ای غیرنظامی ایران امضا کرد.  
وزارت خارجه آمریکا در اطالعیه ای به کنگره اعالم 
کرد که معافیت از این فعالیت ها به تکمیل توافق 
برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام کمک 
می کند و زمینه را برای بازگشــت ایران به اجرای 
تعهداتش در برجام فراهم می سازد. این وزارتخانه 
مدعی شــده که معافیت تحریمی در راســتای 
خدمت به منافع ایاالت متحده در منع اشــاعه و 
ایمنی و محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران 
طراحی شــده و این اقدام به صالحدید سیاسی 
با در نظر گرفتن اهداف مزبور صادر شــده و نه بر 
اساس تعهد یا به عنوان بخشی از یک توافق قبلی.  

بین الملل

تکرار تاریخ؟

پوتین،خروشچفمیشود!
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شرط تعطیل نشدن اصناف در شب عید کرونایی
اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که ستاد ملی کرونا به شرط تزریق سه دوز واکسن کرونا 
و ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه »ایران من« از تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز 

اجتناب خواهد کرد.
اتاق اصناف ایران در این اطالعیه با اشــاره به رکود و آسیب های ناشی از شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی های اجباری از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا طی دو سال گذشته، اعالم کرده که این بار 
ستاد ملی کرونا قرار است به شرط تزریق سه دوز واکسن کرونا و ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه 

»ایران من« از تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز اجتناب کند.
در این اطالعیه همچنین به مهم ترین تعطیلی های ناشی از کرونا در اسفند سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
اشاره و تاکید شد که آسیب های این تعطیلی ها بر بازار چنان بود که هیچ کدام از حمایت های دولت 

نتوانست ضرر و زیان کسبه را جبران کند.
بنابرایــن اتاق اصنــاف تاکید کرده کــه »بر تمام فعــاالن صنفی الزم و واجب اســت بــا رعایت 
دستورالعمل های جدید از شیوع هر چه بیشتر موج ششــم کرونا جلوگیری کنند تا بار دیگر شاهد 
تعطیلی بازار شب عید نباشیم. پس الزم اســت واحدهای صنفی عالوه بر تزریق سه دوز واکسن 
کرونا،  در راستای اجرای مدیریت هوشــمند بیماری، هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام در سامانه 
ایران من به نشانی http://asnaf.moi.ir و اخذ و نصب QR-Code در واحد صنفی )در محلی 

قابل رویت برای همگان( اقدام کنند«.
البته بر اساس اعالم اتاق اصناف ایران، به رغم مصوبات ستاد ملی کرونا که تمامی تصمیمات بر پایه 
سامانه هوشمند »ایران من« اتخاذ می شود، در برخی از شهرها از جمله مشهد و اقلید، استانداران 
و فرمانداران مجبور به تعطیلی گسترده واحدهای صنفی شــده اند. بنابراین ضروری است تمامی 
اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور نسبت به ضرورت ثبت نام تمامی واحدهای 

صنفی تحت پوشش در سامانه مذکور تاکید و اقدامات الزم در این خصوص را انجام دهند.

رییس اتحادیه کفش های دست دوز:

صادرات کفش می تواند هشت برابر شود
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دســت دوز تهران، صادرات فعلی کفش را 
۱۲۰ میلیون دالر عنوان کرد و گفت که ظرفیت صادرات این کاال ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر است .

رسول شجری درباره وضعیت تولید کفش، اظهار کرد: توان تولید کفش برای بیش از ۴۵۰ میلیون 
نفر در کشور وجود دارد، اما مصرف حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت کفش است.  این مقام صنفی، 
میزان تولید کفش در حال حاضــر را بیش از ۲۵۰ میلیون جفت عنوان کرد و گفت: بخشــی از این 
تولید مازاد، حدود ۱۲۰ میلیون دالر، صادر می شــود، اما ظرفیت صــادرات بین ۸۰۰ میلیون تا یک 

میلیارد دالر است.  
بنابراین بر اســاس گفته های رییس اتحادیه کفش های دســت دوز، صــادرات کفش می تواند 
بیش از هشت برابر شــود.  به گفته وی، توان صادرات کفش وجود دارد، اما امکانات و شرایطی که 

تولیدکنندگان بتواند در کشورهای منطقه فعالیت مثمرثمر داشته باشند، مهیا نیست.

بازپرداخت وام های قرض الحسنه ۵ ساله شد
شــورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش ســقف دوره بازپرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه ضروری از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه موافقت کرد.  بانک مرکزی اعالم کرد: شــورای پول و 
اعتبار در جلسه مورخ  ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ دوره بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه ضروری را تا پنج سال 
افزایش داد.  پیش از این شورای پول و اعتبار در مردادماه سال جاری با افزایش سقف تسهیالت 
قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحســنه تا مبلغ پانصد )۵۰۰( میلیون 

ریال موافقت کرده بود.

استاندار اصفهان: 

آبسدزایندهرودرهاسازینخواهدشد

اســتاندار اصفهان گفت: حجم ذخیره ســد زاینده رود یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون متر مکعب است که متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد این حجم 
آب داریم و مقدار بارندگی این امید را به ما داد که در چنین شــرایطی 

حداقل آبی برای کشت رها سازی شود.
ســیدرضا مرتضوی در جمــع اصحاب رســانه، با بیان اینکه ســعی 
می شود پروژه های استان در بخش های مختلف در این برهه زمانی 
به ســرانجام برســد و گزارش کاری به مردم داده شود، اظهار داشت: 
در اســتان اصفهان در مجموع ۲۴۱۰ پروژه که با اعتباری نزدیک به ۴ 
هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان هزینه شــده بود، در ایام دهه فجر در استان 

اصفهان افتتاح شد.
وی افزود: حدود ۱۹۱ پروژه ملی بودند که شاخص ترین آنها در حوزه راه، 
صنعتی، مخابراتی، ترافیکی و ... اتفاق افتاد، اتفاق مبارکی که در این 
ایام رخ داد این بود که  سراسر استان در این ایام، درگیر کار می شوند.

اســتاندار اصفهان بیان کــرد: در این ایــام ۹۶ پروژه در شهرســتان 
کاشان، ۱۴۶ پروژه در تیران و کرون،  ۴۴ پروژه در سمیرم، ۴۶ پروژه 
در گلپایگان، ۶۶ پروژه در لنجان، ۴۴ پــروژه در مبارکه، ۳۶ پروژه در 
شاهین شهر، ۵۰ پروژه در نجف آباد و به همین ترتیب شهرهای مختلف 

از ۱۰ تا ۱۴۶ پروژه در استان اصفهان افتتاح شد.

مخزن سد زاینده رود کمتر از 10 درصد آب دارد
وی تصریح کرد: تا امروز مقدار بارندگی که در سر شاخه های زاینده رود 
داشتیم  ۴77 میلی متر بوده، شرایط بارندگی در باالدست کمی نسبت 
به سال گذشته بهتر شده بود و امیدواری به وجود آورده که امسال بتوانیم 
شرایط مناسب تری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم و به همین 
دلیل توانستیم اندکی آب را بر حسب پیشنهاد کشاورزان طبق توافقات 

انجام شده برای کشت منطقه شرق اصفهان رهاسازی کنیم.
مرتضوی با اشاره به ورودی و خروجی سد زاینده رود، اظهار داشت:  این 
روزها خروجی سد ۵۵ متر مکعب بر ثانیه و  ورودی ۱۲.۳ متر مکعب 
بر ثانیه بوده و حجم سد به زیر ۱۲۰ میلیون متر مکعب رسید که حدود 

۱۰ درصد سد را تشکیل می دهد که به هیچ وجه شرایط خوبی نیست.
وی افزود: حجم ذخیره سد زاینده رود  یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر 
مکعب است که متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد این حجم آب داریم و مقدار 
بارندگی این امیــد را به ما داد که در چنین شــرایطی حداقل آبی برای 

کشت رها سازی شود.
استاندار اصفهان گفت: امکان اینکه مدت زمان بیشتری آب در رودخانه 
جاری باشد، وجود ندارد و خروجی آب بسته می شود تا با مشکل آب 
شرب مواجه نشویم چرا که اولویت ما تامین آب شرب حدود ۵ میلیون 

نفر از هم استانی ها است.
وی با بیان اینکه گزارش کارشناســی از جهاد کشاورزی، آب منطقه ای 
و مجموعه کشاورزان به استان ارائه شــده بود، گفت: در فصل بهار اگر 
بارندگی های بیشــتری رخ دهد شــرایط به گونه ای خواهد بود که در 

فروردین ماه نیاز به بازگشایی رودخانه نباشد.
مرتضوی ادامه داد: طی ۲۰ ســال گذشــته تالش بســیاری از ناحیه 
مدیریت های مختلف در استان اصفهان انجام شده که بعضی از اتفاقات 
ناگوار در حوزه زاینده رود جاری و ساری نشــود ولی تصمیمات بدون 
پشتوانه در تراز ملی به ویژه در حوزه وزارت نیرو و شورای عالی آب گرفته 

شدهکه زاینده رود را به این روز انداخته است.

نگاه استانی به زاینده رود هیچ مشکلی را حل نمی کند
وی تصریح کرد: اگر ما برای حل شــدن مشــکالت زاینده رود به دید 
استانی به موضوع نگاه کنیم موفق نخواهیم شد بلکه باید مجموعه حوزه 
زاینده رود را از باال دست تا پایین دســت ببینیم و همانطور که در دوران 
دفاع مقدس مردم برای یکدیگر جان می دادنــد و از تمام نقاط ایران 
به کمک مردم خوزستان می رفتند و برای مملکت می جنگیدند اکنون 
باید همین نگاه وجود داشته باشد و همه تالش کنیم تا در سطح ملی 
تصمیماتی که در حوزه زاینده رود گرفته شده ولی اجرا نشده را اجرایی 
کنیم. استاندار اصفهان با اشاره به زمانی که تصمیم گرفته شد آب را از 
حوزه زاینده رود به اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد بدهند، اظهار 
داشت: حقابه ها را جای دیگر واگذار کردند و گفتند منابعی را به جای آن 

تامین می کنیم، باید به دنبال پیگیری منابع باشیم.
وی افزود: حوزه زاینده رود چند چالش اصلی دارد که اولین چالش آن 
موضوع فرونشست زمین است و ما باید نسبت به این موضوع جامع و 
مانع نگاه کنیم، در کاهش مصارف، صرفه جویی و واگذاری های اشتباه 
انجام شــده تصمیم گیری کنیم و هم مانع از این بشــویم که مصارف 
جدید تعریف شــود. مرتضوی خاطرنشــان کرد: خشک شدن دائمی 
جریان زاینده رود حواشی زیست محیطی بسیاری دارد، مسائلی را در 
تاالب گاوخونی ایجاد می کند، مشــکالتی را در پیشرفت کویر به وجود 
می آورد، مشکالتی را در تغییر زیست بوم در استان اصفهان و حوزه های 
پایین دست ایجاد می کند که از کشاورزی بسیار مهم تر است و شرایط 
یک تمدن را تحت تاثیر قرار می دهد. استاندار اصفهان با بیان اینکه باید 
به حقوق تضییع شده حقابه داران و حق اشــتراکی ها نگاه ویژه داشته 
باشیم، گفت: در تعارض هایی که بین استان ها اتفاق می افتد، اتفاقات را 

به حواشی نکشانیم تا بتوانیم کار کارشناسی انجام بدهیم.

مدیر دفتــر مهندســی رودخانه زاینــده رود گفت: 
تاکنون ۶دیوار ســاماندهی به طــول ۵ کیلومتر در 
بســتر رودخانه زاینده رود به منظــور جلوگیری از 
فرسایش رودخانه ساخته شــده است. احمدرضا 
صادقی اظهار داشــت: از اواخر ســال ۹۸ عملیات 
الیه روبی را در ســطح رودخانه زاینــده رود از باال تا 
پایین دست  ســد چم آسمان، قســمت منتهی به 
تاالب گاوخونی آغاز شد. وی بیان داشت: به منظور 
جلوگیری از فرســایش خاک و الیــه روبی حجم 
رسوبات و پیشگیری از انحراف مسیر آب و برداشت 

غیرمجــاز و تصرفات غیرقانونی اقدام به ســاخت 
دیوار ســاماندهی کردیم به طوری که طی دو سال 
اخیر ۴۰۰ هزار مترمکعب عملیات الیه روبی در بستر 
زاینده رود صورت گرفته است. مدیر دفتر مهندسی 
رودخانه زاینده رود از ســاخت دو دیوار ساماندهی 
بطول یک ونیم کیلومتر از ســد »چم آســمان« تا 
سد زاینده رود به طول یک و نیم کیلومتر خبر داد و 
افزود: همچنین در روستای چم علیشاه بیش از ۲۰۰ 
تابلوی هشدار و خطر سقوط در رودخانه در محدوده 
سد چم آسماننصب شده اســت. وی از گروه های 
گشت و بازرسی در بستر زاینده رود خبر داد و افزود: 
بیــش از۱۰۰ بازرس فنــی و نیروی کارشناســی و 
حقوقی از سرآب تا پایاب زاینده رود نظارت دارند و 
هرگونه تصرف را شناسایی کرده اند که تاکنون بیش 
از ۲۰۰ هکتار که اقدام به کشــت و کارهای غیرمجاز 

کرده بودند، آزادســازی شــده اســت. وی بابیان 
برون سپاری کردن رفع تصرفات محدوده زاینده رود، 
ادامه داد: در بستر رودخانه زاینده رود اراضی بسیار 
زیادی تصرف شــده و با حفر چاه ها اقدام به کشت 
و کار غیرمجاز کردند که حــدود ۱۵۰هکتار در حریم 
سد زاینده رود، آزادسازی و رفع تصرف شده است. 
صادقی بیان داشــت: هرگونه برداشت غیرمجاز از 
آب و کشت و کار و تجاوز به حریم رودخانه را مطابق 
با تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب برخورد و 
با حکم قضایی با متخلف برخورد می شود که شامل 
جریمه مالی و زندان خواهد شــد. وی از آســیب 
دیدن نیروهای بازرسی بهنگام رفع تصرفات توسط 
متخلفین خبر داد و گفت: طی بازرسی های صورت 
گرفته تاکنــون ۱۸۰ پمپ غیرمجاز را شناســایی و 

جمع آوری کردیم.

۵ کیلومتر دیوار ساماندهی در بستر زاینده رود بنا شده است 

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبرداد:

تضمین آبرسانی به کشاورزان

خبر روز

سرپرست سازمان صمت اصفهان:

همه توان خود را برای حل مشکالت صنایع به کار خواهیم گرفت
سرپرست سازمان صمت اصفهان در جلسه هم اندیشی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با 
جامعه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه ۳۰ سال است که ادعای توسعه را داریم و تازه به فکر 
سیاستگذاری افتاده ایم، اظهار داشت: در بحث افزایش قیمت انرژی در صنعت، صنایع آسیب دیدند، 

حرف صنایع رفتار منطقی است و باید سیاست گذاری در این زمینه اصالح شود. 
وی با بیان اینکه اصل حرف ما این است که تصمیم گیری ها زمان منطقی داشته باشد، گفت: باید در 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت چالش ها مطرح و پیگیری شود، این امر برای سال آینده 
محقق خواهد شد. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
حقوق دولتی معادن باید تفکیک الزم صورت گیرد، افزود: بایــد مالیات ها به جایگاه اصلی خودش 

برگردد و تنها به جیب افراد خاص نرود. 
وی با بیان اینکه همه توان خود را برای حل مشــکالت صنایع به کار خواهیم گرفت، افزود: اتاق فکر 
مشترک با صنعتگران در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد. کمیلی با اشاره به مشکالت پروانه 
سنگبری ها نیز ادامه داد: برای این امر نیز بازنگری هایی را در صدور مجوزها خواهیم داشت چرا که در 

برآورد صورت گرفته برخی قوانین در اصفهان متفاوت تر از دیگر استان ها اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت واگن سازی کوثر شهرضا خبرداد:

دستیابی به دانش فنی تولید واگن
صنعتگران اصفهانی واگن ۲۶ متری ترابری با ظرفیت ۶۰ تن را بومی سازی و از خروج ساالنه حدود 
۳۰ میلیون دالر جلوگیری کردند. مدیرعامل شرکت واگن سازی کوثر در شهرک رازی شهرضا گفت: تا 
دو سال پیش تعداد زیادی از واگن های ترابری از کشور های روسیه و اوکراین وارد کشور می شد که با 
دستیابی به دانش فنی تولید آن در این شرکت ایران به جمع تولید کنندگان آن پیوست. به گفته علی 
اصغر عطاریان؛  با افزایش فشار تحریم طرح ساخت سیستم تعلیق واگن در ایران طراحی و واگن ها 
ساخته شد.واگن ۲۶ متری ترابری با ظرفیت ۶۰ تن  بومی ســازی شده و از خروج ساالنه حدود ۳۰ 
میلیون دالر جلوگیری کرده است.  در حال حاضر بیش از ۳۰۰ صنعتگر در مجموعه صنعتی واگن سازی 
کوثر در شهرک رازی شهرضا قادر به ساخت تمام واگن های ترابری کشور هستند. هم اکنون ۵ شرکت 
واگن سازی در کشور فعال است که شرکت اصفهانی واگن سازی کوثر به تنهایی ۳۰ درصد واگن کشور 

را تولید می کند.

باتولید ساالنه دو هزار تن گوشت شترمرغ؛

اصفهان ، قطب تولید بزرگترین پرنده دنیا
استان اصفهان با تولید ساالنه دو هزار تن گوشت شــترمرغ، هم اکنون ۲۲۰ واحد بدون مجوز دارد که 
قوانین سست و پاگیر مانع از اخذ مجوز شده است. مدیرعامل تعاونی تامین نیاز شتر مرغ داران استان 
گفت: با وجود اینکه استان اصفهان با تولید ساالنه حدود ۲ هزار تن گوشت این پرنده رتبه نخست تولید 
را در کشوردارد، اما بســیاری از واحد های تولید و پرورش شــترمرغ مجوز تولید ندارند. بهنام نمازی 
افزود: در حال حاضر 7۰ واحد تولید و پرورش شترمرغ دارای مجوز و ۲۲۰ واحد بدون مجوز در استان  

اصفهان فعال است. 
وی، تقاضای زمین ملی و واگذاری آن، سند دار بودن زمین و استعالم های زمان بر را از جمله قوانین 
دست و پا گیری دانست که سال هاست مانعی برای مجوز دار شدن واحد های پرورش شترمرغ شده 
است. دهقانی، مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی اســتان هم با بیان اینکه مجوز دار شدن این 
واحد ها میزان تولید را تا حدود ۴۰ درصد افزایش می دهد، گفت: واگذاری زمین برای ساخت یک واحد 
پرورشی و قوانین سخت، کاغذ بازی و زمان بر شدن آن، پرورش دهندگان را نسبت به پیگیری پروانه 

بهره برداری بی انگیزه کرده است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: هیچ مشکلی در زمینه ذخایر کاالهای اساسی و استراتژیک وجود ندارد و بر اساس میانگین تعریف شده، گندم و برنج 
به  اندازه کافی از بنادر کشور وارد استان می شود. محسن ضیایی افزود: میزان ذخیره سازی کاالهای اساسی، باالتر از نیاز سه ماهه استان است و هیچ گونه نگرانی 
در این زمینه وجود ندارد. وی تاکید کرد: برای ایام عید هم هیچ کمبودی در زمینه ذخیره این کاالها در استان وجود ندارد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان 
تاکید کرد: ذخیره کاالهای استراتژیک، ارتباطی به بازار ندارد و در اختیار ماست که در زمان حاضر نیز  باالتر از نیاز سه ماهه، در استان ذخیره سازی شده است. وی 
اضافه کرد: اداره کل غله متولی نگهداری ذخایر اساسی برای مواقع بحرانی است که در اینگونه مواقع، دولت ورود پیدا می کند. ضیایی خاطرنشان کرد: اداره کل غله و 
خدمات بازرگانی که تا چندی پیش تحت نظارت وزارت صمت قرار داشت در زمان حاضر جزو اداره های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و تامین، نگهداری 
و توزیع کاالهای اساسی را بر عهده دارد. وی بیان کرد: این اداره متولی ساماندهی، ذخیره و توزیع گندم، برنج، شکر و روغن است اما کار اصلی آن، بیشتر در زمینه 
گندم، آرد و نان نمود پیدا می کند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: سرانه گندم در استان حدود هشت کیلو گرم است که بخشی از آن در صنف و صنعت و 
بخش دیگر در آرد و نان مصرف می شود. وی اظهار داشت: این سرانه بر اساس میانگین کشوری است و به تبع آن نمی توان سرانه ثابتی را در این زمینه در نظر گرفت.

کاالهای اساسی به  اندازه کافی در اصفهان ذخیره شده است

»محسن رضایی« در 
نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی جهادی کشور

نخســتین نمایشگاه دســتاورد ها و 
توانمندی های جهادی کشور همزمان 
با طلیعه چهل و چهارمین بهار انقالب 
با حضور محســن رضایــی، معاون 
اقتصادی رییس جمهور در شبستان 
مصــالی تهــران افتتاح شــد. این 

نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۶ بهمن دایر بود.

وز عکس ر

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: تضمین های الزم برای مراحل 
بعدی آبرســانی به کشــاورزان صورت گرفته 
است. عباس مقتدایی اظهار کرد: تضمین های 
الزم برای مراحل بعدی آبرسانی به کشاورزان 
صــورت گرفت و اطمینــان خاطر نیــز در این 
خصوص به ما داده شد و قرار است برای تداوم 

جریان کشت، آب الزم رهاسازی شود.
به گفتــه وی، عمل رهاســازی آب بــا توجه 
به اینکــه در حال حاضر حجمــی بالغ بر ۱۶۴ 
میلیون متر مکعب آب پشــت سد قرار گرفته 
در نوع خود بی ســابقه اســت، اما این اقدام 
مبتنی بر بارندگی هایی اســت که می تواند به 
ســرعت آورده آب زاینده رود و آب پشت سد 
و آب ذخیــره را به گونه ای رقــم بزند و اگر چه 
دیر هنگام بود، اما توانســت بخشی از نیاز آب 
کشاورزان را در این وقت سال تامین کند. جاری 
شدن آب در زاینده رود عالوه بر تامین آب برای 
کشت بخشی از زمین های کشاورزان منطقه و 
ایجاد امید در دل آنها، باعث پر شــدن بخشی 
از سفره های آب زیرزمینی شــده و می تواند 
بخشی از حیات جانوری و گیاهی منطقه را نیز 
تحت تاثیر خود قرار دهد و خود نوعی اعطای 
حق به صاحبان حق است بنابراین همه باید از 
رهاسازی آب خشنود باشند. مقتدایی افزود: 
پیش از بازگشایی آب در جلسه ای در تهران با 
حضور مسئوالن مربوطه حضور داشتم و مسئله 
تخصیص آب برای نوبت های بعدی آبیاری با 
حضور وزارت نیرو و سازمان آب به بحث و گفت 
وگو گذاشته شد و تضمین های الزم برای مراحل 
بعدی آبرسانی صورت گرفت و اطمینان خاطر 
نیز در این خصوص به ما داده شد و قرار است 
برای تداوم جریان کشــت، آب الزم رهاسازی 
شود، چرا که کشاورزان به اعتماد قول مسئوالن 
کشــت خود را انجام داده اند و البته بیمه هم 
باید در کنار کشاورزان باشد. خسارت نکشت 
مربوط به سال گذشــته به کشاورزان پرداخت 
شده و خســارت های مربوط به آبی که اکنون 
رهاسازی شده نیز قاعدتا در ماه های آینده به 

آن ها پرداخت خواهد شد. 

عکس: فارس نیوز
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نهاده ها و جوجه یک روزه باز هم تولید را به چالش کشید؛

وضعیت سخت مرغداران استان چهارمحال و بختیاری

صنعت طیور جزو صنایع بزرگ کشــور بوده که امنیت غذایی مردم به آن 
وابسته است، اگر در این صنعت خلل وارد شود امنیت غذایی مردم به خطر 
می افتد که این اتفاق چندان مطلوب نیســت. در سال گذشته با تفکیک 
وظایف وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی، تهیه خوراک دام از کشورهای 
دیگر اختالالت و ناهماهنگی هایی در این صنعت ایجاد کرد که مردم شاهد 
کمبود مرغ در بازار و حتی باال رفتن قیمت آن بودند، اوضاع نامتناســب 
مرغداران هم آن ها را زیر بار مشکالت له کرد. با گذشت زمان، سامانه ای 
برای تحویل نهاد ه های دامی طراحی شــد و اوضاع کمی ســر و سامان 
گرفت؛ اما همچنان مسائل متعددی وجود داشت و امروز نیز این مسائل 
ادامه دارند، مسائلی از جمله کیفیت پایین نهاده های دامی، پشت باری 
و افزایش هزینه حمل و نقل نهاده ها و ... گلوی صنعت طیور را می فشارد.

وضعیت نامطلوب و به شدت دشوار مرغداران استان
رییس اتحادیه مرغداران اســتان چهارمحال و بختیاری ، اظهار داشت: 
مشکالت مرغداران سرجای خود است؛ اما ما تالش داریم بازار متالطم 
نشود. کیفیت و قیمت نهاده ها، تاخیر در تحویل و باال بودن هزینه حمل 
نهاده ها، قیمــت جوجه های یــک روزه و ... از جمله مســائل مرغداران 
استان چهارمحال و بختیاری است . محســن رضوی،  با اشاره به مسئله 
جوجه های یک روزه، گفت: مرغداران جوجه یک روزه را 10 تا 12 هزار تومان 

می خرند در حالی که قیمت مصوب این جوجه ها 6 هزار تومان اســت، 
مرغداران مرغ را با قیمت مصوب به فروش می رسانند اما مشکالت نهاده، 
قیمت جوجه های یک روزه و حتی کرایه حمل و نقل نهاده ها، مرغداران 
را با مشکالت جدی روبه رو کرده است. رییس اتحادیه مرغداران استان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به یکی دیگر از مشکالت اصلی مرغداران، 
تصریح کرد: برای تحویل نهاده ها کرایه حمل و نقــل را چند برابر بارنامه 
می گیرند و اگر هم این کرایه را پرداخــت نکنیم، نهاده ای برای مرغداران 
نخواهند آورد، بارها به مســئولین مربوطه این مشکالت گوشزد شد ولی 
هنوز هم این مســائل پا برجاســت. رضوی با گالیه از مسئوالن مربوطه، 
گفت: وعده های پوچ مســئوالن اوضاع مرغداران را نامطلوب کرده است 
اما ما برای مردم تولید را متوقف نمی کنیم، متاســفانه مسئولین نسبت 
به تولیدکنندگان هیچ تعهدی ندارند، بارها مســائل گفته شد اما توجهی 

نمی شود.

اوضاع بازار مرغ در استان خوب است
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: استان چهارمحال و بختیاری نســبت به مدت مشابه سال قبل 
با افزایش 20 درصدی جوجه ریزی مواجه بوده اســت.  سام مردانی،  با 
اشاره به وضعیت مطلوب جوجه ریزی در استان چهارمحال و بختیاری، 

افزود: دی ماه امســال حدود یک میلیون و 613 هزار قطعه جوجه ریزی 
در اســتان انجام شــده که این میزان باالترین آمار را در طول سال نشان 
می دهد. نیاز اســتان یک میلیون و 200 هزار در شــرایط پر مصرف است 
که استان مازاد بر نیاز دارد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به روند خوب تامین مرغ در این استان، 
گفت: گاهی نوسانات قیمت وجود داشته که به دلیل افزایش قیمت در 
استان همجوار و خروج مرغ از استان است، در مجموع اوضاع مرغ در بازار 
استان خوب بوده و قیمت مصوب آن رعایت می شود. مردانی با اشاره به 
وضعیت نهاده های دامی، اظهار داشت: ذرت و سویا به صورت 100 درصدی 
با توجه به نیاز مرغداران به آن ها تخصیص داده می شود؛ اما متاسفانه با 
مشکالتی از جمله نوســانات قیمت جوجه های یک روزه، هزینه حمل و 
نقل باال و تاخیر در تحویل نهاده ها مواجه هستند که به مسئوالن مربوطه 
گفته شده است. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشــان کرد: روزانه باالی 80 الی 100 تن مرغ در استان 
چهارمحال و بختیاری کشتار می شود؛ اما 70 تن هم پاسخگوی نیاز استان 
است. مردانی در پایان با اشاره به نوسانات قیمت جوجه های یک روزه، 
خاطرنشــان کرد: قیمت جوجه های یک روزه تا 12 هزار و 500 تومن هم 
رسیده بود در حالی که نرخ مصوب آن 6 هزار و 500 تومن است ؛اما اخیرا 

مقداری کاهش پیدا کرده است.

سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: پرداختن به شهدا، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها، توسعه و تثبیت فرهنگ 

ایثار و شهادت جزو وظایف اساسی، ذاتی و بنیادین همه دستگاه هاست. 
محسن حســین میرزایی  در جلسه شــورای ترویج ایثار و شــهادت چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: امروزه عزت، اقتدار، امنیت و آرامش موجود در کشور را مدیون 
فداکاری امام راحل، مقام معظم رهبری، روحانیت و شــهدا و ایثارگران هستیم، 
کسانی که اگر نبودند وضعیت کنونی کشــور مشخص نبود، بنابراین تا ابد هر کسی 

در کشور جمهوری اسالمی متولد می شــود مدیون فداکاری این بزرگواران است. 
سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه برگزاری کنگره ملی 10 هزار شهید جامعه عشایری به میزبانی استان 
توفیق بزرگ الهی است، افزود: مهم ترین اقدامی که می توان برای صیانت از فرهنگ 
غنی و فاخر اسالمی انجام داد، توجه به فرهنگ ناب ایثار و شهادت است، بنابراین 
در صورتی که فرهنگ ناب اسالمی مصون بماند، راهی جز حرکت به سمت فرهنگ 

ایثار و شهادت نیست. 

وی با بیان اینکه نقش عشــایر در شــکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی، جنگ 
هشت ساله دفاع مقدس و بعد از آن تاکنون نقشــی بی بدیل در تمام ابعاد است، 
تصریح کرد: کنگره های مختلفی در کشور برگزار شــده، اما برگزاری کنگره ملی 10 
هزار شهید عشــایری در برابر کنگره های گذشــته، هم چون خورشید می درخشد. 
حسین میرزایی گفت: برای برگزاری این رویداد مهم تقسیم وظایفی صورت گرفت، 
بنابراین پرداختن به شــهدا، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره آن ها، توسعه و تثبیت 
فرهنگ ایثار و شهادت جزو وظایف اساسی، ذاتی و بنیادین همه دستگاه هاست. 

وی بر برنامه ریزی، فضاسازی و تبلیغات درخور این کنگره تاکید کرد و گفت: باید به 
گونه ای برنامه ریزی قبل، حین و بعد از کنگره صورت گیرد تا تاثیرگذاری بعد از آن 
برای آحاد مردم مشخص شود، همچنین نباید برنامه ریزی به نحوی صورت گیرد 
که این حس ایجاد شود که کنگره مربوط به بخش خاصی است، بنابراین باید همه 
مردم در آن دخیل و نقش داشته باشند. سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری بر تکریم خانواده های معظم شهدای 

عشایری به شکل خاص تاکید کرد.

توسعه فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه ذاتی همه دستگاه هاست 

 پیشرفت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
چهارمحال و بختیاری به ۸0 درصد رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: نیروگاه خورشیدی کوثر با ظرفیت 
پنج مگاوات بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی استان بوده که توســط بخش خصوصی با پیشرفت 
80 درصدی در حال احداث و راه اندازی است.  مجید فرهزاد در بازدید از نیروگاه خورشیدی کوثر در 
منطقه سفید دشت در شهرستان بروجن، اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی کوثر با ظرفیت پنج مگاوات 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی استان بوده که توسط بخش خصوصی با پیشرفت 80 درصدی در 
حال احداث و راه اندازی است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری افزود: 
کاهش آالیندگی ها، مدیریت مصرف بر، حفظ منابع ســوختی و ... از جملــه مزایای بهره وری از 
انرژی های نو و تجدیدپذیر بوده و باتوجه به ظرفیت مناسب استان به میزان 200 مگاوات تولید انرژی 
برق از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی، ظرفیت سنجی شده است. وی بیان کرد: مشترکان یا 
متقاضیانی که بتوانند در منزل یا مکانی دیگر، نیروگاه خورشیدی احداث کنند با آن ها قرارداد خرید 
تضمینی برق امضا خواهیم کرد و تا 20 ســال برق تولیدی آنها خریداری می شود. در ادامه حجت 
االسالم والمسلمین امیرقلی جعفری، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: احداث نیروگاه های خورشــیدی باتوجه به کاهش آالیندگی ها و سایر مزایااز ضروریات 
استان است و خوشحالیم که امروز شاهد پیشرفت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی استان هستیم.

گفتنی است؛ باتوجه به مطالعات انجام شده  چهارمحال وبختیاری باتوجه به زاویه تابش خورشید 
از مستعدترین نقاط برای احداث نیروگاه های خورشیدی است که سرمایه گذاران می توانند باوجود 

زیرساخت های الزم جهت احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کنند.

 جزییات و شیوه نامه برگزاری مراسم اعتکاف 
در چهارمحال  و بختیاری

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اســالمی چهارمحال وبختیاری با اشاره به 
اینکه برگزاری مراسم اعتکاف در شــهرهای قرمز کرونایی ممنوع است، گفت: شیوه نامه برگزاری 
این مراسم معنوی در مناطق آبی، زرد و نارنجی به شهرســتان ها ابالغ شده است. حجت االسالم 
والمسلمین سید ابوالقاسم کاظمی در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف امسال با توجه به شرایط 
کرونایی، اظهار کرد: برگزاری اعتکاف در شهرهایی که بر اساس رنگ بندی ستاد ملی مدیریت کرونا، 

قرمز هستند ممنوع است. 
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اســالمی چهارمحال  و بختیاری ادامه داد: 
سازمان تبلیغات اسالمی و ستاد مرکزی اعتکاف شیوه نامه ای را بر اساس شرایط شیوع کرونا در 
کشور تدوین و به سراسر کشور ابالغ کرده اند که این شیوه نامه در شهرها و مناطقی که وضعیت قرمز 
ندارند و مجاز به برگزاری مراسم اعتکاف هســتند، اعمال خواهد شد. وی با تصریح اینکه مراسم 
اعتکاف در شــهرهای آبی، زرد و نارنجی با 20 درصد ظرفیت مکان برگزاری انجام می شود، گفت: 
در شیوه نامه ابالغی به شهرستان ها، وظایفی برای مسئوالن برگزارکننده، معتکفان و شرایط محل 
برگزاری اعالم و در ســامانه های مربوط بارگذاری شده اســت، همچنین افراد می توانند از ادارات 
تبلیغات اسالمی شهرستان ها این شیوه نامه را دریافت و با حساسیت و دقت در برنامه های خود 
رعایت کنند. کاظمی بیان کرد: رعایت بهداشت فردی، استفاده مداوم از ماسک، استفاده از وسایل و 
مهر و سجاده و کتاب های شخصی، توجه به حفظ فاصله اجتماعی، وضعیت تردد، رعایت بهداشت 
سرویش های بهداشتی و وضوخانه و ... از مواردی هســتند که معتکفان باید رعایت کنند. معاون 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اســالمی چهارمحال  و بختیاری گفت: بر اساس 
شیوه نامه ابالغی، شــرکت افراد باالی 60 ســال و نیز افراد دارای بیماری های زمینه ای در مراسم 
اعتکاف ممنوع است و معتکفان باید کارت واکسیناسیون یا گواهی تست منفی کرونا مربوط به ۴8 

ساعت پیش از آغاز مراسم را برای پذیرش ارائه دهند.

اخبار

وعده های پوچ مسئوالن اوضاع مرغداران را نامطلوب 
کرده است اما ما برای مردم تولید را متوقف نمی کنیم، 
متاسفانه مسئولین نسبت به تولیدکنندگان هیچ 
تعهدی ندارند، بارها مسائل گفته شد اما توجهی 

نمی شود

دوشنبه  25   بهمن 1400 / 12  رجب  1443 / 14  فوریه   2022 / شماره 3471
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
11/85 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 140060302011000157 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک خوانســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای لطيف زمانی فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار در یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 
2171/94 متر مربع پالک 0 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 5 خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی خانم کوکب زمانی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 
م الف: 1268313  حبيب اکبری رئيس ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

مفاد آراء
11/86 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 13564 - 1400/11/10 هيات سوم خانم فاطمه فتحی  به 
شناســنامه شــماره 12863 کدملي 1283237954 صادره اصفهان فرزند تقی در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/43  متر مربع  از پالک شماره  591 فرعی 
از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی شهربانو آقا محمدی مورد ثبت صفحه 271 دفتر 79 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1277455  شهریاري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/87 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 5801 - 1400/05/05 هيات دوم آقــای محمود کرونی  به 
شناسنامه شــماره 11 کدملي 5499694540  صادره تيران و کرون فرزند حسن آقا 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 86/70  متر مربع قسمتی  از پالک 
شــماره  34   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
 مالکيت باقر علی آقائی سودانی از سند شماره 22137 مورخ 1343/9/16 دفترخانه

شماره 5 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1277545  شهریاري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/88 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4221 14006030200700 مورخ  07 / 09  / 1400 ورای شماره 
140060302007004222 مورخ 07 / 09 / 1400  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسين فانی 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 576 وکد ملی 1111238820 صادره از فالورجان والهه 
جمالی قهدریجانی فرزند امير بشماره شناسنامه 781 وکدملی 1111259062 صادره 
 از فالورجان درششدانگ یک باب خانه با کاربری فضای سبز ) بالسویه (  به مساحت

  73 / 240 مترمربع پالک 209 فرعی از 387 اصلی واقــع در قهدریجان خریداری 
 مع الواسطه ازمالک رســمی آقای حيدرعلی شيخی قهدریجانی محرزگردیده است

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12

م الف: 1276745 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

حذف بهای ربعیه اعیانی
11/89 شماره نامه: 140085602010014476- 1400/11/23 تمامی ششدانگ 
یک قطعه عمارت پالک 3518 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش چهار ثبتی گلپایگان 
باستثناء بهاء ربعيه اعيانی آن بنام ابراهيم آرامی فرزند حسن سابقه ثبت دارد و خانم 
افســر حاج نوروزی مالک بهای ربعيه اعيانی ميباشــد که بهاء ربعيه اعيانی پالک 
مذکور طبق نظر کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ 2/370/370/370 ریال 
ارزیابی شده است که مبلغ مذکور توســط آقای ابراهيم آرامی به حساب سپرده اداره 
ثبت واریز گردیده که ذینفع جهت اخذ سپرده به اداره ثبت مراجعه نماید و در صورتی 
که ذینفع مدعی تضييع حقی می باشــد وفق تبصره یک ماده 105 آئين نامه قانون 
ثبت، ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی می تواند بــه دادگاه صالحه مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبــت محل ارائه نماید در غير اینصورت باســتثناء 
 بهاء ربعيه اعيانی از ســند مالکيت پالک 3518 فرعی از 6 اصلی حذف خواهد شد. 

م الف: 1277798 محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان 
افراز

11/90 شــماره: 140085602010014482- 1400/11/23 در اجــرای 
درخواســت افراز خواهان آقای مهرداد بخشــنده فرزند علی اکبر به شــماره وارده 
140085602010011716 مورخ 1400/09/27 نســبت به سهم مشاعی خود از 
پالک ثبتی 4165 واقع در بخش 1 گلپایگان نامبرده اعالم داشته به مالکين مشاعی 
ام ليلی زاهدی و مریم زاهدی و اعظم زاهدی و ميثم غفاری دسترســی نداشته و از 
آدرس نامبردگان نيز اطالعی ندارد لذا بدینوسيله اعالم می گردد عمليات افراز پالک 
مذکور در مورخ 1400/12/21 راس ساعت 9/30 صبح در محل وقوع پالک انجام 
می گردد فلذا چنانچه مخاطبين مذکور یا  اشخاص دیگری به موضوع معترض می 
 باشند در وقت مقرر در محل پالک حاضر گردند عدم حضور مانع رسيدگی نخواهد بود. 
م الف: 1277951 محمد سلمانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

فقدان سند مالکیت
11/91  شماره نامه: 140085602010014518- 1400/11/23رضا فياضی فرزند 
احمد باستناد یکبرگ استشــهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي شده 
مدعي است که تمامت ششدانگ پالک 14 فرعی از 3091 اصلی در گلپایگان بخش 
1 که در ذیل صفحه 412 و دفتر 166 بنام رضا فياضی فرزند احمد ثبت و صادر و تسليم 
گردید و بموجب سند رسمي 36276 مورخه 1397/03/21   به ایشان انتقال قطعي 
یافته و طی سند شماره 36277 مورخه 1397/03/21 به مبلغ 798/863/000 ریال 
در رهن بانک ملی می باشد و معامله دیگري هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بين 
رفتن سند : اسباب کشي از بين رفته / مفقود شده است . چون درخواست صدور المثني 
سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهي ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکيت و 
سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني 

سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/11/27 
م الف: 1278016 محمد سلماني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپایگان 

فقدان سند مالکیت
11/92  شماره نامه: 140085602010014265- 1400/11/18معصومه موگوئی 
فرزند عزیزاله باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي 
شده مدعي است که تمامي سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1 فرعی از 2852 اصلی 
در گلپایگان بخش 1 که در ذیل صفحه 279 و دفتر 104 شــماره ثبت 19858  بنام 
معصومه موگوئی فرزند عزیزاله ثبت و صادر و تســليم گردید و بموجب سند رسمی 
19929 مورخه 1389/06/07 دفترخانه 8 گلپایگان به ایشان انتقال قطعی یافته  و 
معامله دیگري هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بين رفتن سند : اسباب کشي از بين 
رفته / مفقود شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکيت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که 
هر کس مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي 
تسليم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/11/27 م الف: 1278017 محمد سلماني 

مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصی

11/93  شــماره نامه : 140085602024013561-1400/11/19 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024002247 مورخ 1400/07/29 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 166/93 متر مربع تحت شماره فرعی 4964 از اصلی 4483 مفروز 
و مجزی شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکيت آقای کيامرث شيرانی ایل بيگی فرزند جعفر قلی مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کليه 
مالکين و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدید حــدود و فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســليم اعتراض به ایــن اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســليم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغير این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت 
و به اداره ثبت تســليم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با 
 رعایت مقررات ادامه ميدهد. تاریخ انتشــار: 1400/11/27 م الف: 1278275 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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رییس دادگستری اصفهان:

 ترک فعل دستگاه های دولتی در حوزه حمایت از تولید ملی 
پیگیری قضایی می شود

حجت االســام و المســلمین جعفری، دادســتان عمومی و انقــاب اصفهان و ســتاد اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استان از کارخانه شــیر پگاه اصفهان بازدید کردند.رییس کل 
دادگستری استان در حاشیه این بازدید بیان کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه در استان از یکی از کارخانه های بزرگ لبنی کشور به نام شرکت پگاه اصفهان 
بازدید کرد.حجت االسام و المسلمین جعفری افزود: این کارخانه یکی از واحد های تولیدی موفق 
استان است که به رغم اشتغال آفرینی باال مشکاتی نیز دارد که بخش عمده ای از آن با پیگیری ها 
و اقدامات انجام گرفته از سوی دادگستری استان مرتفع شده و سایر مشکات نیز ظرف دو هفته 
آینده با تشکیل جلسه و پیگیری های الزم، رفع خواهد شــد.رییس کل دادگستری استان گفت: 
معتقد هستیم اولویت اول همه مجموعه های مســئول در حوزه اقتصادی باید حمایت از تولید در 
تحقق منویات مقام معظم رهبری باشد و در میدان و جبهه وسیعی که دشمن در جنگ اقتصادی 
برای ما ایجاد کرده، باید با تقویت جبهه و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و رزمندگان این جبهه 

به ندای رهبری لبیک بگوییم.
رییس دستگاه قضایی استان تصریح کرد: بنابراین دادگستری کل استان در این حوزه بسیار مصمم، 
جدی و قاطع بوده و در صورت مشاهده کوتاهی، کم کاری یا بی توجهی و بی مباالتی دستگاه های 
دولتی یا مجموعه هایی که در حوزه حمایت و رفع موانع تولید وظیفــه قانونی بر عهده دارند، قطعا 
مراتب با تشکیل پرونده قضایی از باب ترک فعل موارد را پیگیری خواهد کرد.وی در پایان تاکید کرد: 
البته همراهی و همکاری مجموعه های پیگیر در استان خوب بوده، ولی در عین حال به نظر می رسد 

برخی مشکات را می توان با هماهنگی بیشتر، زودتر برطرف کرد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان خبر داد:

اجرای مدل آموزش دوگانه برای اولین بار در استان اصفهان
مدل آموزش دوگانه به صورت پایلوت در اســتان اصفهان در حال پیاده سازی است.مدیر کل فنی 
و حرفه ای استان اصفهان در اردســتان با بیان اینکه در این مدل آموزشی با هدف استفاده بهینه از 
ظرفیت صنوف و صنایع، آموزش ها در محیط واقعی کار اجرا می شــود، گفت: در این مدل دو سوم 
آموزش ها در محیط واقعی کار اجرا می شود که اثربخشی باالیی را در بازار کار از خود نشان داده است.
آرش اخوان با بیان اینکه فنی و حرفه ای استان اصفهان با ۵۴ مرکز آموزش دولتی و ۱۸۰۰ آموزشگاه 
آزاد مشغول ارائه خدمات آموزشی و مهارتی است، گفت: در حال حاضر ۱۱۰۰ آموزشگاه در این ماه 

تعریف دوره های آموزشی را داشته اند.
مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با بیان اینکه پایداری اشــتغال و ارائه مهارت به افراد با 
شیوه های نوین آموزشی در دستور کار است ،افزود: در شرایط کرونا بخشی از آموزش ها به صورت 

غیرحضوری برگزار می شود و بخشی که به صورت کارگاهی است با شیفت بندی اجرا خواهد شد.

راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه  پیام نور استان اصفهان
رییس دانشگاه پیام اســتان اصفهان گفت: رشــته های جدید مهارتی و مورد نیاز بازار کار در مقطع 
کارشناسی در دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود.رضا مختاری در بازدید از دانشگاه پیام نور اردستان 
با بیان اینکه حرکت به سمت مهارت محوری در دانشــگاه پیام نور در دستور کار است، گفت: در این 
زمینه تفاهم نامه ای با فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی و مشاوره شغلی به دانشجویان منعقد شده 
است.وی با بیان اینکه درکنار آموزش نظری، ارائه مهارت های فنی به دانشجویان نیز صورت می گیرد، 
گفت: رشته های مدیریت کارآفرینی، مدیریت کسب و کار های کوچک و مدیریت بانکداری مورد نیاز 

بازار است که در دانشگاه های پیام نور راه اندازی می شود.

معاون توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان:

الگوها،خروجازخشکسالیرانشاننمیدهند

معاون توســعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان اظهار کرد: خشکسالی شناسنامه شش دانگ اصفهان است 
و تصور اینکه از خشکسالی وارد ترسالی شــویم، دور از انتظار به نظر 
می رسد. با این حال، نسبت به پاییز گذشــته از بارش های خوبی در 
دی و بهمن برخوردار بودیم. همچنین بارش در سرچشــمه های آبی 
زاینده رود و پوشش برف نسبت به سال گذشــته گستردگی خوبی را 
نشــان می دهد.نوید حاجی بابایی ادامه داد: هــم اکنون ارتفاع برف 
در کوهرنگ نزدیک به ۸۰ سانتی متر اســت که البته باید در بلندمدت 
۱۰۰ سانتی متر باشد. این مسئله نشان می دهد که بارش برف، تقریبا 
۲۰ سانتی متر از ارتفاع نرمال کمتر اســت. با این حال، هنوز نسبت به 

شرایط نرمال فاصله داریم.
معاون توســعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان افزود: کمینه هــای دما در این فصل کمتــر از نرمال و حدود 
یک تا دو درجه هم زیر نرمال بوده است. این مسئله کمک می کند تا 
پوشش برف در سرچشمه های آبی ماندگار شود. این در حالی است 
که سال گذشته بارش برف کمی داشتیم و همان اندک برف نیز خیلی 
زود آب شد. امسال اما به دلیل برودت هوا، پوشش برف تا پایان سال 

ماندگار خواهد بود.

امسال با استمرار سامانه هوای سرد روبه رو هستیم
وی ادامه داد: هم اکنون بارش در کوهرنگ نزدیک به ۷۱۵ میلی متر 
بوده است که نسبت به سال گذشــته ۵۰ درصد افزایش اما نسبت به 
بلندمدت ۱۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که از سال 
گذشته تاکنون شاهد ۴۷۵ میلی متر بارش در منطقه کوهرنگ بودیم 
و بر این اســاس، بیش از ۳۰۰ میلی متر افزایش داشــتیم. میانگین 
بارش نیز همان ۷۱۵ میلی متر است.حاجی بابایی، افزود: در زمستان 
سال گذشته عاوه بر ضعف بارش ها، با افزایش دمای فراتر از نرمال 
مواجه بودیم. همچنین نفوذ هوای سرد در منطقه کمتر بوده اما امسال 
با استمرار سامانه هوای ســرد روبه رو هســتیم و این موضوع اجازه 
نمی دهد تا دما افزایش یابد. وی ادامه داد: تا اواســط اسفندماه نیز 
بارش در سرچشمه های زاینده رود کمتر از معمول خواهد بود؛ زیرا نفوذ 
سامانه های جوی به سویی نیست که شرایط را برای بارش ها مهیا کند. 
قدرت نفوذ سامانه های جوی از ســمت غرب و جنوب غربی کشور در 

یک ماه آینده ضعیف می شود.

اسفندی سردتر از معمول داریم
معاون توســعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی استان 

اصفهان، ادامه داد: این مسئله باعث می شــود تا بارش ها در اواسط 
اسفندماه به کمتر از نرمال برسد؛ اما به دلیل آنکه بارش ها عمدتا برف 
است و اسفندی سردتر از معمول داریم، انتظار جاری شدن روان آب ها 
برای ورود به سد زاینده رود، کمی زود به نظر می رسد.وی تصریح کرد: 
نباید فراموش کنیم که سال آبی گذشته سالی بسیار خشک بود و در 
پاییز نیز بارشی وجود نداشــت. به همین خاطر، عجوالنه است که با 
توجه به بارش های دی و بهمن فکر کنیم خشکسالی به پایان رسیده 
اســت. آمار و ارقام نیز همین مسئله را نشــان می دهد. این بارش ها 
فقط تنش آبی باالی اســتان را کمی بر هم زده و تنها اندکی از بحران 

خارج شدیم.
حاجی بابایی ادامه داد: هیچ الگویی نشــان دهنده خروج از بحران و 
کاهش تنش آبی استان نیست. موجودی ســد زاینده رود نیز حدود 
۲۰ درصد است. به همین خاطر همچنان با خشکسالی هیدرولوژیکی 
روبه رو خواهیم بود و لزوم مدیریت آب شــرب، صنعت و کشاورزی 

همچنان پابرجاست. مسئوالن باید به این هشدارها واقف باشند.

موضوع »اسفند دیوانه« علمی نیست
وی گفت: در بهمن شاهد کمینه دمای یک تا دو درجه ای در اواخر شب 
و اوایل صبح بودیم و همین روند را در اسفندماه تجربه خواهیم کرد. 
بارش ها نیز کمتر از حد نرمال خواهد بود. در هفته های دوم و ســوم 
اسفند هم ممکن است با برودت هوای ســه تا چهار درجه ای مواجه 
باشیم که پیش آگاهی اولیه به ارگان ها داده شده است و هشدارهای 
زرد و نارنجی هفتادودو ســاعت پیش از رخ دادن این شرایط اعام 

می شود.
معاون توســعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان، افزود: کمینه دما در اسفندماه نسبت به حالت طبیعی خود 
دو تا سه درجه کمتر خواهد بود و امســال، شاهد اسفندماهی سردتر 
از معمول خواهیم بود؛ اما واژه »اســفند دیوانه« کــه به تازگی درباره 
وضعیت بارش و هوای اسفندماه گفته شده و مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت، اصا علمی نیســت و نه تنها ما، بلکه هواشناسی جهانی نیز از 
چنین واژگانی استفاده نمی کند. به نظر می رسد که این کار، فقط برای 

ایجاد جنجال رسانه ای باشد.
اخیرا یکــی از اســاتید هواشناســی در اظهاراتی با اشــاره به این که 
بیست ونهم بهمن تا چهارم اسفندماه، موج هوای سرد در کشور حاکم 
خواهد شــد به طوری که می تواند به محصوالت کشاورزان لطمه وارد 

کند، از این رویداد به »اسفند دیوانه« تعبیر کرده بود.

با مسئولان جامعه

سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان در حاشیه 
شورای آموزش و پرورش اصفهان با تاکید بر ضرورت 
اســتفاده از نیروهای توانمند و کارآمــد در آموزش و 
پرورش اظهار داشــت: برای حل مشکات آموزش و 
پرورش همه نهادها و شهرستان ها باید بسیج شوند.

محمدرضا ابراهیمی ،اساسی ترین مشکل آموزش و 
پرورش را کمبود نیروی انســانی دانست و افزود: در 
حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ کسر نیرو داریم و۷۵۰۰ نفر 
نیز سنوات خدمت شان ۳۰ سال و باالتر است و منتظر 
رتبه بندی و بازنشستگی هستند.وی با بیان اینکه در 

کل ۲۰ هزار نفر کسر نیروی انسانی داریم، اظهار داشت: 
ممکن است هیچ کاســی بدون آموزگار نباشد ولی 
معنی آن این نیست که کیفیت آموزش  مطلوب است.
ابراهیمی با بیان اینکه از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 
یک ریال حق التدریس به حق التدریس ها پرداخت 
نشده است و در سال آینده امیدی به استفاده از اینها 
نخواهیم داشت، تصریح کرد: سازوکار تامین نیرو از 
دانشگاه فرهنگیان که با کیفیت ترین نیروها را تربیت 
می کند، دچار مشکل شده اســت و با تفکر حاکم بر 
دانشگاه فرهنگیان، ورودی دانشــگاه فرهنگیان از 
۲۵ هزار نفر به ۵ تا ۶ هزار نفر رسیده است. این مقام 
مسئول، ابرچالش آموزش و پرورش را کمبود نیروی 
انسانی که می تواند آسیب های اجتماعی نیز به دنبال 
داشته باشد، عنوان کرد و ابراز داشت: اصفهان، خراسان 

رضوی و شهرستان های تهران بحرانی ترین شرایط از 
لحاظ نیروی انسانی را دارند. وی با اشاره به اینکه در 
کل کشور کسری ۳۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش 
داریم، متذکر شــد: تعداد دانش آمــوزان آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان ۹۵۹ هزار نفر در سه مقطع 
تحصیلی است که بیشترین آمار دانش آموزان ناحیه 
۴ و ۵  اصفهان، مناطق کاشان و کمترین دانش آموز 
مربوط به منطقــه زواره با ۲ هزار دانش آموز اســت. 
سرپرســت آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه ۶ درصد از جمعیت دانش آموزان اصفهان استان 
اصفهان را اتباع به خود اختصاص دادنده اند  گفت: در 
سال آینده ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلین کنونی آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان بازنشســته می شوند که 

بیشترین خروج از مقطع ابتدایی است.

کمبود معلم در استان موجب شده است؛

حال ناخوش آموزش و پرورش اصفهان

افتتاح ایستگاه 
هواشناسی بادرود

ایستگاه خودکار باران سنجی 
بادرود بــا اعتبــار ۱۰ میلیارد 
ریــال افتتاح شد.ایســتگاه 
اقلیم شناســی تمام خودکار 
بادرود قابلیــت اندازه گیری 
پارامتر هــای دمــا، رطوبــت 
ســرعت وزش بــاد و مقدار 
بارش و مخابره برخط به مرکز 

را دارد.

بیش از 14۵ کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد
فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان از کشــف بیش از ۱۴۵ کیلوگرم تریاک از ۲ دستگاه 
خودرو عبوری در این منطقه خبر داد. سرهنگ هادی کیان مهر گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید شرافت نایین در بازرسی از 
یک دستگاه کامیون بنز ۹۵ کیلو و ۷۵۰ گرم 
تریاک که در بار خیار جاسازی شده بود، را  
کشف کردند.وی افزود: در این پیوند ۲ نفر 
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند. کیان مهر ادامه داد: در بازرسی دوم، 
ماموران هنگام گشــت زنی در محورهای 
منطقه »چوپانان« از یک وانت عبوری ۵۰ 
کیلوگرم تریاک کشف و یک نفر را دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی نایین با تاکید بر 
مبارزه مجدانه پلیس با پدیده شوم مواد مخدر به شهروندان توصیه کرد تا اخبار و اطاعات خود را در 
این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰ اطاع دهند.وی مواد مخدر را یک »اََبر آسیب« توصیف و خاطرنشان کرد: 
خانواده ها  باید بر روی فرزندان خود و دوستان آنها نظارت بیشتری داشته باشند تا از گرفتار شدن در 
دام اعتیاد پیشگیری کنند. روزانه افزون بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو از جاده های نایین عبور می کنند و 
گلوگاه شهید شرافت این شهرستان یکی از ایستگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور 

است.ایستگاه بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده نایین به اردکان واقع است.

کشف ۵ هزار لیتر گازوییل قاچاق در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فاورجان از توقیف دو دستگاه وانت نیسان و کشف پنج هزار و ۷۰۰ لیتر 
گازوئیل قاچاق خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ذوالفقار ۱۰ و طرح 
مبارزه با قاچاق ســوخت و فرآورده های نفتی، ماموران پلیس این فرماندهی درحین گشت زنی در 
سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودروی وانت نیسان که تانک بر روی آن تعبیه شده مشکوک 
و آنها را متوقف کردند.وی افزود: پس از توقیف و بازرسی از این خودروها پنج هزار و ۷۰۰ لیتر گازوییل 
فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان فاورجان خاطر نشان کرد: ماموران 
در این رابطه دو نفر متهم را دستگیر و پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.سرهنگ 
کاکاوند با تاکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با اخال گران اقتصادی و قاچاقچیان کاال از شهروندان 
خواست، هرگونه موارد مشکوک به قاچاق کاال به ویژه فرآورده های نفتی را از طریق مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کشف 3 دستگاه ماشین آالت راه سازی قاچاق 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۳ دستگاه ماشین آالت راه سازی دامپ تراک قاچاق به 
ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی اصفهان و پلیس آگاهی شهرستان مبارکه از نگهداری دستگاه های راه سازی دامپ تراک 
خارجی فاقد اسناد گمرکی و مجوزهای مربوطه در یک شــرکت مطلع و وارد عمل شدند.وی افزود: 
گروهی از ماموران مجرب پس از هماهنگی های الزم به محل مورد نظر اعزام و ۳ دستگاه ماشین آالت 
راه سازی دامپ تراک قاچاق را توقیف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
در این خصوص یک نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد، تصریح 
کرد: ارزش دستگاه های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۱۲۰ میلیارد ریال اعام شده است.

سرهنگ هاشمی فر خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با مفسدان اقتصادی کشور و برهم زنندگان نظم 
اقتصادی کشور برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

وز عکس ر

ناــجاــ

 مدیر روابط عمومی اداره کل 
انتقال خون استان:

  3درصد از اهداکنندگان
خون بانوان هستند

خبر روز

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان اظهار کرد: ذخیره خون استان اصفهان 
ســه روز است که در شــرایط مطلوب، ذخیره 
خون اســتان باید باالی هفت روز باشد تا ما 
نیز بتوانیم استانداردهای تامین خون مراکز 
درمانی را تامین کنیم ولی اکنون در شــرایط 
شکننده ای به سر می بریم.لطفعلی جعفری  
عنــوان کرد: بــا توجه بــه اینکــه در روزهای 
پایانی سال به ســر می بریم از اهدا کنندگان 
دعوت می کنیم برای اهدای خــون به مراکز 
مراجعه کنند و بیمــاران و نیازمندان به خون 
و فرآورده های خونــی را همانگونه که در طول 
سال یاری می کردند، در این ماه پایانی سال 
نیز یاری کنند تا ما بتوانیم پاســخگوی مراکز 
درمانی باشــیم.جعفری بیان کــرد: از بانوان 
اصفهانی درخواســت داریــم در پویش های 
مختلفی که در مناســبت های مختلف برای 
بانــوان گذاشــته می شــود، شــرکت کنند و 
همانگونه که در اجتماعات و مراسم گوناگون 
پیش قدم و فعال هستند، در امر اهدای خون 

نیز خوش بدرخشند و قدم بردارند. 
وی افزود: طبق آمار ۹۷ درصد از اهداکنندگان 
خون آقایان و تنها ســه درصد از اهداکنندگان 
بانوان هســتند، به همیــن جهــت از بانوان 
تقاضا داریم در امر اهدای خون کوشا باشند، 
مرتب خون اهــدا کننــد و در امر بهداشــت 
نگرانی نداشــته باشــند چرا که در این مراکز 
پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت 
می شــود، محیط استریلیزه اســت، پرسنل 
رعایت پروتکل های بهداشتی را برای مراجعین 
در نظرمــی گیرند و فاصله گــذاری اجتماعی 
نیز بین مراجعین رعایت می شــود. جعفری 
گفت: همچنین مراجعه کنندگان قبل از اهدای 
خون مشاوره و معاینه خواهند شد، اگر در این 
مرحله مشکلی وجود داشته باشد از آن ها خون 
گرفته نمی شود، بلکه تست هموگلوبین گرفته 
می شود و پس از انجام آن تست اگر مشکلی 

نبود، خون گیری انجام می شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: در حال حاضر عده زیادی از تحصیل کرده های داروسازی، خواهان تاسیس داروخانه هستند، ولی به دلیل مقاومت 
داروخانه داران و اعمال البی گرایانه آن ها، مسیر اشتغال محدود و سخت شده است. در مجلس با تصویب قانون تسهیل مجوز های کسب و کار، زمینه ای فراهم 
شده تا انحصار موجود در بازار، برای گرفتن مجوز تاسیس داروخانه های جدید شکسته شود.به گفته محمدتقی نقدعلی،  سال گذشته این اتفاق جنجال زیادی به 
پا کرد و باعث ورود دیوان عدالت اداری شد که در نهایت دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت را ملزم به اصاح رویه مجوزدهی برای تاسیس داروخانه کرد. اعمال 
رویه های انحصاری مانند حد نصاب جمعیتی، رعایت حد فاصل، بعد مسافتی و برخی بهانه های دیگر، شرایط را برای داروسازان جدید سخت کرده است؛ وقتی 
قانون رفع موانع کسب و کار توسط شورای نگهبان تایید و اباغ شود بدون شک مشکات موجود از سر راه داروسازان جوان برای گرفتن مجوز برداشته می شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با اجرای قانون رفع موانع کسب و کار  بساط انحصار گرایی ها در داروخانه ها و مجوز تاسیس جمع می شود و به 
طور کلی هر جا بوی انحصار باشد مثل وکالت، داروخانه، نانوایی و ... با اجرای قانون مجلس جلوی آن گرفته می شود.

جمع شدن بساط البی گری در اعطای مجوز داروخانه ها
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عربستان، میزبان لیگ قهرمانان آسیا شد
سایت »منبر الکرة السعودیة« در خبری فوری مدعی شد عربستان برنده کاندیداتوری میزبانی از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ شد.طبق اعالم این رسانه سعودی بازی های ۵ گروه منطقه غرب در 
لیگ قهرمانان آسیا را ۴ شهر سعودی میزبانی می کنند.شهر ریاض، پایتخت عربستان میزبان دو گروه 
از مسابقات می شود. شــهرهای جده، الدمام و بریده نیز هر کدام میزبان مسابقات یک گروه از لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ خواهند شد.ایران، قطر، امارات و عربستان ۴ کاندیدای میزبانی از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ بودند. هنوز سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی از میزبان این 
رقابت ها رونمایی نکرده است.سپاهان و فوالد تنها نمایندگان ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲۲ به شمار می آیند. استقالل و پرسپولیس از سوی AFC از حضور در این مسابقات محروم شدند.

 
بازیکن سابق پاریس:

»مسی« متعلق به بارسلوناست
لیونل مسی از زمان انتقال تابستان سال گذشته به پاری ســن ژرمن از بارسلونا هنوز قادر به تکرار 
درخشش گذشته در باشگاه جدیدش نبوده و از روزهای اوج فاصله گرفته است. ژروم روتن، بازیکن 
سابق پاریس که حاال کارشناس کانال رادیویی RMC فرانســه است، مدعی شد مسی متعلق به 
بارسلونا بوده و نمی تواند در باشگاه جدید خود چندان تاثیرگذار ظاهر شود.ژروم روتن گفت: لیونل 
مســی هیچ اثری از خود در پاری سن ژرمن بر جای نخواهد گذاشــت. او پسر یک باشگاه دیگر و 
متعلق به یک زندگی و شهر دیگر به نام بارسلوناست. مسی در روزهای تعطیل به بارسلونا می رود 
و هیچ کس انتظار نداشت او در پاریس باشد، حتی خودش. لیونل مسی در 3۴ سالگی قرارداد دو 
ساله امضا کرده است. او بدون شک بهترین بازیکن تاریخ است، اما توان گذشته را نداشته و نمی 
تواند درخشش گذشته خود را تکرار کند.عالوه بر این و مهم تر از همه، او با هم تیمی های سابق که 
سال های زیادی را در کنار آنها در کاتالونیا گذرانده بود دیگر همبازی نیست. شما باید در یک باشگاه 
احساس خوبی داشته باشید، اما لیونل مســی اکنون در پاری سن ژرمن مشکالت زیادی از نظر 
ســازگاری با هم تیمی های فعلی خود دارد.من فکر نمی کنم که مسی مانند زالتان ایبراهیموویچ 
اثرگذار باشد. اگرچه تاریخچه پاری سن ژرمن خیلی طوالنی نیست و هرگز نمی دانید چه اتفاقی 
رخ خواهد داد. بازیکنان بزرگی مانند رای برزیلی و لوئیس فرناندز در طول سال های گذشته در این 

باشگاه وجود داشته اند و در حال حاضر نمی توانید نام مسی را در کنار آن ها قرار دهید.
 

رکورد ویژه مدافع چلسی؛ قهرمانی در همه جام های ممکن
1۰ سال پس از شکســت مقابل کورینتیانس در جام جهانی باشگاه ها، چلسی با پیروزی هیجان انگیز 

۲-1 مقابل پالمیراس در وقت اضافه روز شنبه، رستگاری خود را به 
دست آورد. برای ســزار آزپیلیکوئتا، این فرصتی بود تا به فهرست 
افتخاراتش اضافه شــود و او اکنون ۹ عنوان با آبی ها کســب کرده 
است.حاال، ستاره سرسخت چلسی با قهرمانی در جام باشگاه های 
جهان برای کســب هر جامی که یک بازیکن لیگ برتری در فوتبال 

می تواند به دســت بیاورد،  رسیده اســت. از می ۲۰۲1، 
آزپیلیکوئتا چلسی را به قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا، سوپر جام یوفا و جام باشگاه های جهان 
رساند. تجربه، قدرت بدنی و تطبیق پذیری او، 

دفاع چلسی را بسیار قوی کرده است، زیرا 
او می تواند در پست های متعدد در دفاع 
بازی کند و از زمانی که در ســال ۲۰1۲ به 

باشگاه پیوست، بسیار مهم بوده است. 

  ملی پوش فوتسال بانوان:

بی مدیریتی به فوتسال بانوان اصفهان ضربه زده است

 پــس از دو ســالی که ویــروس کرونا، 
 سمیه مصور

بسیاری از رویدادهای ورزشی را لغو کرده 
بود، تیم ملی فوتسال بانوان کشــورمان در تورنمنت کافا شرکت کرد و 
عنوان قهرمانی این مســابقات را به دســت آورد. قهرمانی تیم ملی 
فوتسال بانوان در تورنمنت کافا، با حضور دو بازیکن اصفهانی رقم خورد 
که ســحر زمانی و اعظم آخوندی دو نماینده فوتســال استان در این 
رقابت ها بودند. زمانی که اهل شهرستان سده لنجان است، چند سالی 
اســت در لیگ برتر نیز در تیم های مختلف عضویت داشته و در حال 
حاضر بازیکن تیم پیکان تهران محســوب می شــود و البته ســابقه 
لژیونری را نیز دارد که تجربه متفاوتی برای اوســت. به بهانه قهرمانی 

تیم ملی گفت وگویی با او داشتیم که در ادامه می خواهید:

قهرمانی در تورنمنت کافا
تورنمنت بانوان ۲۰۲۲ کافا از ۲8 دی ماه در شهر دوشنبه تاجیکستان 
اســتارت خورد که تا 8 بهمن ادامه پیدا کرد. تیم ملی فوتســال ایران 
پس از دو ســال تعطیلی در این مسابقات حضور داشت که موفق شد 
با کسب پنج پیروزی از شش دیدار و دریافت 1۶ امتیاز، با شایستگی 
در خاک تاجیکستان قهرمان شود. تیم های ازبکستان، قرقیزستان، 

تاجیکستان و تیم ملی ایران در این رقابت ها حضور داشتند. در دیدار 
فینال مقابل تیم تاجیکســتان میزبان این رقابت هــا قرار گرفتیم که 
توانستیم با نتیجه ۹ بر صفر این تیم را شکست داده و عنوان قهرمانی را 
به دست آوریم. گل های ایران در این دیدار را نسرین مقیمی و فرشته 
کریمی هر کدام سه گل، سارا شیربیگی دو گل، نسا احدی، سحر پاپی 

و مهسا علی مددی به ثمر رساندند.

رضایت از سطح لیگ برتر
خدا را شکر مسابقات لیگ در سطح خوبی برگزار می شود و برای تیم 
ما تا اینجای رقابت ها به خوبی پیش رفته و توانسته ایم به نتایج مورد 

نظر دست پیدا کنیم.

شرایط فوتسال اصفهان
وضعیت فوتسال استان متاسفانه طی چند ســال اخیر خوب نبوده و 
نماینده های اصفهان جزو مدعیان نبوده انــد و در واقع  نبود مدیریت 
صحیح به بازیکنان با استعداد اصفهان آسیب رسانده ولی امیدوارم در 
سال های آینده با ایجاد تغییرات، این نواقص برطرف شده و فوتسال 
استان بتواند در سطح کشور بدرخشد. من در اصفهان با مربیان زیادی 

کار کرده ام؛ اما کســی که فوتســال را به معنای واقعی به من یاد داده 
خانم فاطمه اعتدادی بودند که در واقع ایشــان استعداد من را در این 

رشته کشف کرد.

نیاز سده لنجان به امکانات بیشتر
فوتسال در سده لنجان  با وجود استعدادهای خوبی که در این منطقه 
حضور دارنــد، آن طور که باید مــورد توجه قرار نگرفته ولی فوتســال 
در اینجا باید بیشتر دیده شده و اهمیت بیشــتری به این رشته داده 
شود و امکانات و ســالن های مجهزتری در اختیار این شهرستان قرار 
بگیرد، زیرا در صورتی که امکانات بیشتر شــود، می توان امیدوار بود 
استعدادهای بیشتری شناخته شده و به ورزش کشور معرفی شوند.

حضور ثابت در تیم ملی
عضویت در تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و من هم از اینکه در تیم ملی 
فوتسال کشورمان حضور دارم، خوشحال هستم و حضور ثابت در تیم ملی 
یکی از اهداف اصلی من است و می خواهم چه در مسابقات لیگ و چه 
در تیم ملی، بهترین عملکرد را داشته باشم. از خانواده ام، هم تیمی هایم و 

سرمربی فوق العاده مان متشکرم که همیشه پشتیبانم بوده اند.

سوال روز

فرهاد مجیدی، رکورددار لیگ برتر شد
استقالل در یک بازی سخت و دشوار توانست به ســه امتیاز شیرین بازی برابر ذوب آهن دست 
پیدا کند. جدا از این پیروزی، استقالل توانســت فاصله 3 امتیاز با پرسپولیس را در صدر جدول 
حفظ کند و فرهاد مجیــدی به یک رکورد خاص و ویژه نیز رســید.مجیدی که تا قبل از این دیدار 
توانسته بود ۹8 امتیاز را در لیگ برتر با استقالل کسب کند، با غلبه بر ذوب آهن، به 1۰1 امتیاز لیگ 
برتری رسید و توانســت بهترین عملکرد را بین تمام مربیان تاریخ لیگ برتر از خود به جا بگذارد 
چرا که سرمربی جوان آبی ها در ۴8 مسابقه به این رکورد رسید.مجیدی، چهارمین سرمربی تاریخ 
استقالل می شود که به 1۰۰ امتیاز می رسد.در تاریخ لیگ برتر، مربیان زیادی هستند که از کسب 
1۰۰ امتیاز لیگ برتری عبور کرده اند؛ اما هیچ کدام تاکنون موفق به این امر نشــده اند که در کمتر 

از ۵۰ بازی، به این آمار دست پیدا کنند.
 

سورپرایز لیگ بیست و یکم، طلسم شد
تیم های فوالد خوزستان و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شــاگردان جواد نکونام با یک گل به برتری رسیدند.این 
چهارمین تقابل دو تیم در تاریخ لیگ برتر بود که به اولین پیروزی تیم اهوازی منجر شد. در لیگ 
بیستم هر دو دیدار به تساوی بدون گل انجامید و در دیدار رفت لیگ بیست و یکم نیز آلومینیوم با 
نتیجه سه بر صفر از سد فوالدی که هدایتش به عهده عبدا... ویسی بود گذشت ،اما در این مسابقه 
جواد نکونام طلسم گل نزدن و نبردن فوالد را شکست تا همه چیز بین این دو تیم بار دیگر به تعادل 

کشیده شود.
آلومینیوم که یکی از سورپرایزهای لیگ برتر در نیم فصل اول بود، هفته هاست نمایش خوبی در 
لیگ نداشته و نتوانســته به عملکرد خوب هفته های نخست ادامه دهد.شاگردان رسول خطیبی 
بعد از پیروزی مقابل فجرسپاسی در هفته نهم که با نتیجه یک بر صفر رقم خورد، دیگر در لیگ برتر 
به برتری دست پیدا نکرده و در مقابله با تیم های نساجی، گل گهر، صنعت نفت، استقالل، پیکان، 
سپاهان، پدیده و فوالد به ۶ تساوی و ۲ باخت قناعت کرده است.آنها به عبارتی در ۹ هفته نخست 
پنج برد و چهار تساوی را به دست آوردند و در هشــت هفته بعدی ۶ تساوی و ۲ باخت. نیمه اول 
لیگ تا به اینجا برای آنها 1۹ امتیاز داشــته و نیمه دوم پنج امتیاز.باید دید آلومینیوم در ادامه راه 
چه نمایشی خواهد داشت. آنها دوست ندارند مانند نیم فصل دوم فصل قبل به یک باره رتبه های 
باالی جدول را رها کنند و به پایین جدول نزدیک شوند. فعال آنها فاصله شان با رتبه چهارم به چهار 

امتیاز افزایش یافته و تا رده نهم فقط یک امتیاز فاصله دارند.

آمار عجیب مهاجم نیمکت نشین پرسپولیس
مهاجم نیمکت نشین پرســپولیس با گلزنی مقابل نساجی، آمار جالبی 
از خود برجای گذاشــت.تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفدهم 
لیگ برتر در مشهد به مصاف نساجی مازندران رفت و بانتیجه 
3 بر یک به پیروزی رسید.گل سوم قرمزها را حامد 
پاکدل، مهاجم نیمکت نشین این تیم به ثمر رساند.

حامد پاکدل پیش از این بازی تنها 1۲۵ دقیقه در 1۶ 
بازی گذشته برای پرسپولیس بازی کرده و میانگین دقایق حضور 
او در زمین برای هر بازی حدود هفت دقیقه بوده اســت.او که روز 
3۰ مهرماه برای پرسپولیس در بازی برابر تیم فوالد خوزستان گل 
زده بود، حاال با گلزنی برابر تیم نســاجی ۲ گله شــد و این ۲ گل را 
با احتســاب 1۵ دقیقه بازی برابر تیم نساجی در 1۴۰ دقیقه به ثمر 

رسانده است.

مستطیل سبز

AFC به رای کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال ورود 

می کند؟
روز پنجشــنبه جلسه سرنوشت ســاز هیئت 
رییسه فدراســیون فوتبال به منظور بررسی دو 
موضوع »عزل رییس و انتخاب سرپرســت« 
برگزار خواهد شد و در پایان مشخص می شود 
آیا شــهاب الدین عزیزی خادم به طور موقت 
از صندلی ریاســت ایــن فدراســیون فاصله 
می گیرد یا جلســه پرسش و پاســخ با اقناع 
اعضای هیئت رییســه همراه خواهد بود.طبق 
اساسنامه فدراسیون فوتبال، در پایان پرسش و 
پاسخ از عزیزی خادم، از اعضای هیئت رییسه 
رای گیری خواهد شــد که در صــورت موافقت 
دو ســوم اعضای هیئت رییسه با عزل عزیزی 
خــادم، او به طــور موقت خانه نشــین خواهد 
شــد و در غیر این صــورت، به کار خــود در این 
فدراســیون ادامه می دهد.در حــال حاضر از 
ترکیب 11 نفره هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، 
فقط ۹ نفر واجد شــرایط الزم بــرای رای دادن 
هستند و نواب رییس اول و دوم به علت اینکه 
هنــوز از مجمع ایــن فدراســیون، رای اعتماد 
 نگرفته انــد، قــادر بــه رای دادن نخواهند بود. 
در نتیجه در صورتی که ۶ نفــر از ۹ عضو قانونی 
هیئت رییسه با برکناری عزیزی خادم موافقت 
کنند، عزل موقت او اجرا می شود.اخیرا کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال، ســراجی را به ۶ ماه 
محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم 
کرده است. اگر این رای را قانونی و موثر بدانیم، 
در این بین یک سوال با اقدام اخیر کمیته اخالق 
پیش آمده است، آیا سراجی قادر به رای دادن 
در جلســه سرنوشت ســاز خواهد بود؟مهرداد 
ســراجی طی روزهای اخیر در نامه ای به شیخ 
ســلمان، رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
جزییات اتفاقات اخیــر و تصمیم کمیته اخالق 
را در آستانه این جلسه سرنوشت ساز را اطالع 
داده است تا مسئول فوتبال آسیا، از چند و چون 
اتفاقات اخیر مطلع شود.پرسش این است که 
آیا با توجه به فعالیــت غیرقانونی کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال، AFC یا ناظر احتمالی این 
نهاد در این جلســه درباره حضور یا عدم حضور 
ســراجی در رای گیری نهایی تصمیمی را اعالم 

خواهد گرفت؟

وضعیت فوتسال استان متاسفانه طی چند سال 
اخیر خوب نبوده و نماینده های اصفهان جزو مدعیان 
نبوده اند و در واقع  نبود مدیریت صحیح به بازیکنان با 
استعداد اصفهان آسیب رسانده ولی امیدوارم در سال 
های آینده با ایجاد تغییرات، این نواقص برطرف شده 

و فوتسال استان بتواند در سطح کشور بدرخشد

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور مادر سردار 
در جشن قهرمانی 
تیم سریک گنبد

بازی فینال لیگ یک والیبال 
بانوان ایران یک میهمان ویژه 
داشت و آن هم کسی نبود جز 
مادر سردار آزمون. در پایان این 
بازی این تیم گنبدی بود که با 
نام اسب ســردار آزمون و در 
حضور مــادر مهاجم تیم ملی، 
قهرمانی خود را جشن گرفت.

برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون کشتی در اسفند ماه
به منظور بررسی عملکرد کشتی در سال 1۴۰۰ و ارائه گزارش کار از سوی رییس فدراســیون به اعضای مجمع، مجمع سالیانه این فدراسیون احتماال در دهه دوم 
اسفند ماه به انجام خواهد رسید.به لحاظ نتیجه، کشتی ایران در سال 1۴۰۰ کارنامه درخشانی در مسابقات جهانی داشت. اوج کار کشتی ابتدا در مسابقات کشتی 
آزاد جوانان جهان بود که این تیم با سرمربیگری محسن کاوه موفق به کسب ۵ مدال طال شد و در ادامه نیز تعدادی از این کشتی گیران جوان در ترکیب تیم ملی 
آزاد بزرگساالن در مسابقات جهانی ۲۰۲1 اسلو قرار گرفتند.تیم ملی کشتی آزاد با سه طالی حسن یزدانی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع، سه نقره علیرضا 
ســرلک، امیرمحمد یزدانی و محمد نخودی و برنز مجتبی گلیج با 7 مدال و عنوان ســومی به کار خود در جهانی نروژ خاتمه داد.تیم ملی کشتی فرنگی نیز با ۴ 
طالی میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و علی اکبر یوســفی به همراه دو برنز محمدعلی گرایی و پژمان پشتام با عنوان نایب قهرمانی جهان 

کار خود را در سال ۲۰۲1 به پایان رساند.

نوزدهمین دوره بازی های آسیایی به میزبانی چین در 
سال ۲۰۲۲ در ۴۰ رشته ورزشی شامل ۶1 نوع ورزش و 
۴8۲ ماده در روزهای 1۰ تا ۲۵ سپتامبر )1۹ شهریور تا 
3 مهر 1۴۰1( برگزار می شود.کاروان ورزشی ایران در 
طول 1۶ دوره بازی های آســیایی )بازی های آسیایی 
1۹۵1 تا بازی های آســیایی ۲۰18( در 1۵ دوره حضور 
داشته اســت و بهترین رتبه مربوط به بازی های سال 
1۹7۴ به میزبانی تهران می شود که ایران موفق شد با 
کسب رتبه دوم به کار خود پایان دهد و بدترین نتیجه 
به دســت آمده نیز مربوط به بازی های سال ۲۰۰۲ به 
میزبانی بوسان کره جنوبی می شود که ایران به جایگاه 
دهم دست یافت.در دوره قبلی بازی های آسیایی نیز 
که در اندونزی برگزار شــد کاروان 378 نفره ایران ۲۰ 
مدال طال، ۲۰ نقره و ۲۲ برنز کسب کرد و با مجموع ۶۲ 

مدال به رتبه ششم دست یافت.حال اما در شرایطی 
که حدود هفت ماه تا رقابت های بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ چین باقی مانده است فدراسیون های ورزشی 
در برخی رشته ها که برای ایران از شانس باالی کسب 
مدال برخوردار هســتند در بالتکلیفی محض به ســر 
می برند و مشــخص نیســت به چه علت در رابطه با 
آن ها تصمیم گیری نهایی صورت نمی گیرد تا هرچه 
سریع تر برنامه ریزی مناسبی به منظور حضور هرچه 
قدرتمندتر در این دوره از رقابت ها داشــته باشند. هم 
اکنون فدراسیون تکواندو، بسکتبال، تیراندازی، وزنه 
برداری، دوچرخه ســواری و  ژیمناســتیک رییس 
ندارند.به منظور حضور هرچه قدرتمندتر کاروان ایران 
در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین، نیازمند ثبات و تعیین 
تکلیف در رای فدراســیون های ورزشی مختلف و به 

ویژه فدراسیون های مدال آوری هستیم که این روزها 
در بالتکلیفی محض به ســر می برند و وزارت ورزش 
و جوانان اگر قصد دارد نتیجــه ای درخور برای کاروان 
ایران در مســابقات پیش رو به دست آید باید هرچه 
سریع تر نسبت به مسائل و مشکالت به وجود آمده در 
فدراسیون های مربوطه چاره اندیشی کند، در غیر این 
صورت نمی توان به آینده رشته های ورزشی مذکور و 
کسب مدال توســط برخی ورزشکاران که با مشکالت 
عدیده ای روبه رو هستند در بازی های آسیایی، چندان 

امیدوار بود.

7 ماه تا بازی های آسیایی و بالتکلیفی 6 فدراسیون؛

 دست بجنبانید!



چهارشنبه 27 بهمن 1400 / 14 رجب 1443 / 16 فوریه 2022 / شماره 3472
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

 کاهش آسیب های اجتماعی با توانمندسازی
 افراد آسیب پذیر

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص اهمیت 
پرداختن به توانمندسازی افراد آسیب پذیر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در شهر، اظهار 
کرد: یکی از موضوعات مورد پیگیری در دوره های مختلف شورای اسالمی شهر اصفهان، راه اندازی 

مجموعه توانمندسازی افراد آسیب پذیر و درگیر در آسیب های اجتماعی بوده است.
حجت االســالم منوچهر مهروی پور با بیان این که تعدادی از دســتگاه های اجرایی اســتان نیز 
پیگیر موضوع توانمندسازی افراد آسیب پذیر هســتند، ادامه داد: در راستای توانمندسازی افراد 
آسیب پذیر و درگیر در آسیب های اجتماعی، اتفاقات خوبی در ساختار و عملیات اجرایی رخ داده 
و شهرداری منطقه هفت، با جدیت در حال تکمیل ساختمان مجموعه ای برای توانمندسازی افراد 
آسیب پذیر است.رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به توجه مدیریت شهری به توانمندســازی افراد آسیب پذیر، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
پس از تکمیل ســاختمان این مجموعه بتوانیم به منظور توانمندسازی افراد آسیب پذیر میزبان 
این افراد باشیم.وی اضافه کرد: موضوع آسیب های اجتماعی گروه های مختلفی مانند معتادان و 
کودکان کار را شامل می شود که ساماندهی آن باید با برنامه ریزی باشد؛ جمع آوری، تنها بخشی از 
ساماندهی این افراد است.حجت االسالم مهروی پور با بیان این که توانمندسازی این افراد راه حلی 
قطعی برای کاهش آسیب های اجتماعی است، افزود: باید فرصت را در اختیار این افراد قرار دهیم 
تا با توانمندی به جامعه بازگردند، توانمندســازی افراد آســیب دیده عالوه بر کاهش آسیب های 

اجتماعی باعث تغییر افراد و تاثیرگذاری مثبت آنها در جامعه خواهد شد.
 

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 هوشمندسازی دو سامانه برای ارائه خدمات بهتر
 به شهروندان

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان با اشاره به آخرین سامانه های هوشمندسازی شهر 
اصفهان، اظهار کرد: ســامانه جامع حمل ونقل این امکان را برای شــهروندان فراهم می کند تا از 
زمان بندی حرکت اتوبوس ها و در مرحله بعدی قطار شــهری مطلع شوند.سیدحمیدرضا ابطحی 
با بیان این که معاونت حمل ونقل، مالی و اقتصادی شهرداری، مسئوالن اصفهان کارت و شرکت 
واحد اتوبوســرانی برای تحقق ســامانه جامع حمل ونقل در این زمینه تالش هــای الزم را انجام 
می دهند، افزود: در سازمان فاوا همکاری های الزم برای عملیاتی شدن هرچه سریع تر سامانه ها 
انجام می شود.مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به سامانه شهرسازی، تصریح 
کرد: این سامانه تا پایان شهریورماه سال آینده خدمات مربوط به حوزه شهرسازی از جمله توزیع 
پروانه ساختمانی، اســتعالم بانک ها و مســائل مربوط به آن را به صورت کامل تر به شهروندان 
ارائه می دهد.وی با اشاره به میزان اعتبار در نظر گرفته شــده برای دو سامانه جامع حمل ونقل و 
شهرسازی، گفت: قرارداد سامانه جامع حمل ونقل با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ منعقد 
شده است و تا پایان ســال جاری فاز نخست این ســامانه به صورت کامل در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد.ابطحی با بیان این که برای سامانه شهرســازی اعتباری حدود ۱۱ میلیارد تومان در 
سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است، اظهار کرد: در ســامانه حمل ونقل عمومی سیاست کاری برای 
کاهش آلودگی هوا، ترافیک روان و استفاده بهتر شهروندان از شرایط و امکانات شهرداری است، 
بنابراین شهروندان می توانند از برنامه زمان بندی اتوبوس رانی و در گام بعدی قطار شهری مطلع 
شوند و از امکانات موجود استفاده بهتری ببرند.وی خاطرنشان کرد: در سامانه شهرسازی با ارائه 
خدمات رسانی بهتر، برنامه ریزی به گونه ای خواهد بود تا شهروندان به جای مراجعه حضوری به 

شهرداری، خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

  رییس کمیسیون حمل و نقل و هوشمند سازی شورای شهر مطرح کرد:

پویاییوحیاتشهردرگرویتوسعهحملونقل

حمل ونقل اهمیت حیاتی در توسعه کشورها دارد، همچنین پل ارتباطی 
است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن به سمت توسعه 
پایدار حرکت می کنند. در جهان امــروز حمل ونقل از جمله بخش های 
زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده 
و اساس مبادالت بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است ، 
برخی متخصصان حمل ونقل بر این باورند که بیــن کارآیی در بخش 
حمل ونقل و کارآیی اقتصاد و رشــد آن، رابطه ای مستقیم وجود دارد و 
حمل ونقل را واسطه ای میان فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی 
و خدماتی در سطح ملی و بین المللی می دانند.حمل ونقل، قلب جریان 
توسعه اســت و در توزیع درآمدها و کاهش نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی و کاهش آثار فقر و اختالف درآمدها نقشی موثر دارد، حقیقت 
آن اســت که بدون امکان دسترســی به منابع و بازار، رشد اقتصادی 
متوقف می شود و عدم دستیابی به تسهیالت حمل ونقل کیفیت و سطح 
زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، همچنین توجه به سرمایه گذاری در 
زیرساخت های حمل ونقل به توسعه شــهر کمک خواهد کرد، مدیران 
شــهری باید در این حوزه پاسخگوی نیاز شــهروندان به ویژه معلوالن 

باشند تا این قشر بتوانند به راحتی از حمل ونقل شهری استفاده کنند.

 نقش کلیدی حمل ونقل شهری در دسترســی شهروندان به کاال
 و خدمات

محمدرضا فالح، رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در حوزه حمل ونقل 
گفت: حمل ونقل شهری یکی از حوزه های مهم و فراگیر جوامع امروزی 
است که نقشــی کلیدی در ایجاد فرصت دسترسی شهروندان به کاال و 
خدمات دارد، این حوزه با موضوعات مختلف شــهری دارای ارتباطات 
فراوانی است، برخالف بسیاری دیگر از حوزه ها درگیر متولیان چندگانه 
نیست و بیشــتر تصمیمات مرتبط با آن توسط شــورای اسالمی شهر 
و شــهرداری ها گرفته و اجرا می شــود، این موضوع فرصت مطلوبی را 
در اختیار شــهرداری ها قرار می دهد تا با نگاهی منسجم و یکپارچه به 
مدیریت حوزه حمل ونقل بپردازند.وی ادامه می دهد: شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در زمینه حمل ونقل شهری سیاســت ها، اهداف کالن و 
راهبردهایی را مد نظر دارد که برخی از آنها را به صورت منشور در اختیار 
شهرداری قرار داده است؛ در واقع شورای اسالمی شهر ریل گذاری را در 

این حوزه انجام داده تا شهرداری بر اساس آن حرکت کند.
رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندســازی شــورای اســالمی 

شــهر اصفهان افزود: تاکید بر ایجاد و توســعه حمل ونقل همگانی و 
نیمه همگانی، پاک، جذاب، ایمن، قابل اعتماد، سریع و به صرفه برای 
تمام اقشار مردم در شهر از جمله اهداف و راهبردهایی است که در حوزه 

حمل ونقل به آن توجه شده است.
وی ادامــه داد: ایجاد و توســعه حمل ونقل غیرموتوری اســتاندارد و 
ایمن تالشــی در جهت تقویت و افزایش انگیزه و اشــتیاق شهروندان 
در خصــوص اســتفاده از این امکانات اســت، همچنین آرام ســازی 
ترافیک محله ها به منظور ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ایمنی و رفع 
مزاحمت های ترافیک عبوری برای ساکنان محله ها و توجه به محوریت 
قرار دادن سالمت شهروندان، آسایش، رفاه و ایمنی هنگام عبور و مرور 

بسیار اهمیت دارد.

استفاده از فناوری های نوین در حمل ونقل شهری
فــالح تصریح کــرد: توجه به هــوای پــاک، طرح هــای حمل ونقل، 
ترافیک متوازن و هماهنگ بــا حمل ونقل پایدار، توجه به بازســازی 
و بهســازی ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر در جهت ارتقای فرهنگ 
ترافیک و رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگی در این حــوزه حائز 
اهمیت اســت، عالوه بر این توجه ویژه به انــواع ظرفیت های موجود 
در حمل ونقل ریلــی، یکپارچه ســازی مدیریت حمل ونقل شــهری، 
اســتفاده از انرژی هــای پــاک و کاهش انــرژی به منظــور کاهش 
 آالینده های هوا در تمام ابعاد و طرح هــای حمل ونقل و ترافیک مهم و

 موثر است.
وی اضافه کرد: مشارکت ساکنان محالت در ساماندهی ترافیک، جلب 
حمایت نهادهای مرتبط در ایجاد هماهنگی، کاهش آسیب و اختالف 
نظرها در این حوزه، توجه ویژه به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی 
برای معلوالن، جانبازان، سالمندان و عابران پیاده در رفع چالش های 
این حوزه بســیار کارآمد و نتیجه بخش خواهد بود.رییس کمیسیون 
حمل ونقل و هوشمندســازی شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
استفاده از فناوری های نوین در راســتای افزایش ایمنی، صرفه جویی 
در مصرف سوخت و ســازگارکردن آن با محیط زیست، توجه به ایجاد 
مسیرهای خاص برای اســتفاده از دوچرخه و گسترش آن، لزوم ارائه 
پیوســت ترافیکی برای پروژه های عمرانی و ایجاد مکانیســم روابط 
اثرسنجی کاربری های تجاری و اداری، خدمات آموزشی و بهداشتی و 
اجرای آنها به منظور کاهش مشکالت در حوزه حمل ونقل شهری بسیار 

تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: توجه به پیاده راه ها، محورهای پیاده به منظور توســعه 
فرهنگ پیاده روی، تهیه طرح جامع دوچرخه و پیاده در جهت افزایش 
سهم آن در نظام حمل ونقل ریلی، پیگیری تهیه طرح جامع حمل ونقل با 
تاکید بر حمل ونقل عمومی و پیاده، هوشمندسازی حمل ونقل در سطح 
شهر و ساماندهی و توسعه آزادراه ها و بزرگراه های ورودی شهر باید در 
این حوزه مورد توجه قرار گیرد تا چالش های موجود رفع شود و شاهد 

توسعه و پیشرفت حمل ونقل شهری باشیم.

با مسئولان

میراث فرهنگی دست به گریبان با معضل »دیوارنویسی«
دیوار نویسی می تواند زودتر از هر تهدیدی سرمایه های تاریخی کشور را از بین ببرد. در تخریب آثار تاریخی 
و باستانی به ویژه دیوارنویسی که بیشتر تحت عنوان یادگاری به چشم می خورد، افراد بدون توجه به 
ارزش فرهنگی و قدمت یک اثر باستانی 
اقدام به تخریب ناخواسته آن می کنند. 
باید خود مردم در این باره حساس شوند 
و فرهنگ سازی ها افزایش یابد تا شاهد 
تخریب فضا های تاریخی و میراثی کشور 
نباشیم.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان،گفت: 
دیوارنویسی و نوشــتن یادگاری توسط 
برخی افراد در محوطه هــای تاریخی از 
جمله سی و سه پل، پل خواجو، معضلی 
است که اکنون میراث فرهنگی با انجام اقداماتی برای برطرف کردن این عمل ناپسند، آن را از اهداف 
مهم خود قرار داده است.وی با بیان اینکه جلوگیری از رفتار ناپســند این افراد در فضای تاریخی کار 
سختی نیست، افزود: برای پاک سازی این آثار تاریخی هنوز بودجه متمرکزی در نظر گرفته نشده؛اما 
برای شروع باید تمامی نقاشی ها و آثار ایجاد شده به طور کامل حذف و پاک شود. متاسفانه در کشور ما 
آموزش های الزم درباره اهمیت حفظ و نگهداری از آثار باستانی داده نشده است. خیلی از افراد حتی از 
اینکه یادگاری نوشتن آنها چقدر می تواند به اثر لطمه بزند بی خبر هستند. راه اندازی دیواری یا تابلویی 
در کنار یک اثر فرهنگی برای ثبت یادگاری های بازدیدکنندگان می تواند تا حدودی به حل این معضل 
کمک کند و با کسانی که اصرار به نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی دارند، برخورد جدی صورت گیرد.

درگذشته با فرهنگ سازی صورت گرفته در بعضی از جاها دیوار نویسی بر روی آثار تاریخی کمتر شده ولی 
متاسفانه اخیرا در بعضی  جاها این موضوع خیلی بدتر شده است.بدیهی است فرهنگ سازی مناسب 
از طریق دستگاه های فرهنگی و یاری رسانی به سازمان میراث فرهنگی می تواند نقش مهمی در آگاه 
سازی عموم مردم و به حداقل رساندن این معضل بزرگ اجتماعی و فرهنگی داشته باشد .این روند 

زیبنده کشورمان با فرهنگ و تمدن غنی و کهن همچون ایران زمین نیست.
 

گالری شهری، قانون مدار شد
رییس اداره توسعه فرهنگ شــهروندی از اجرای تبلیغات شهری با موضوع قانون خبر داد و گفت: 
این تبلیغات از ۱۸ بهمن ماه در سطح شهر نصب شده و تا دو هفته مورد توجه شهروندان قرار خواهد 
گرفت.احمد رضایی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی مسئولیت پذیری و رعایت قانون از جمله اهداف 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به شمار می 
رود، افزود: دوره جدید تبلیغات شــهری در همین راستا با محوریت قانون در قالب جمالتی شامل 
»وقتی که قانون نیست، حتی نمی تونیم یک حرکت ساده انجام دهیم«، »وقتی که قانون نیست، 
حتی نمی تونیم یک قرار ســاده بذاریم« این موضوع رو به شهروندان یادآور می شود.وی تصریح 
کرد: این دوره از تبلیغات، پاسخ سوال های انتظاری اســت که پیرامون قانون مداری و مسئولیت 
پذیری مطرح شده بود که با هدف گسترش فرهنگ قانون مداری در دوره قبل طراحی و به مدت ۱۰ 
روز  اجرا شد و در حال حاضر جواب آن در سطح شهر مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی با اشاره به شماره پیامکی که در دوره تبلیغات انتظاری قرار داشت، 
ادامه داد: در این دوره به نوعی از مردم درخواست شده بود تا جای خالی کلمات را حدس بزنند و از 
طریق پیامک برای ما ارسال کنند که در همین مدت کوتاه در حدود ۴۰۰ پیام کوتاه دریافت شد.گفتنی 
است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از تولیدات اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان می توانند با شماره 6۱-۳۴۴67۳6۰ تماس حاصل 

کرده و یا به وب سایت shahrvandi-isf.ir مراجعه کنند.

خبر روزخبرخوان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری خبر داد:

تولید ساالنه یک میلیون 
گلدان گل در جروکان

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به فعالیت مرکز 
تحقیقاتی جروکان، اظهار کرد: مجموعه جروکان 
به عنوان مرکز تحقیقاتی شــماره دو ســازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان در 
فضایی به وسعت بیش از ۲۸ هکتار فعال است.

مجید عرفان منش ادامه داد: در مرکز تحقیقاتی 
جروکان حدود ۱۱ هــزار مترمربع گلخانه احداث 
شــده اســت و در هر ســال زراعی یک میلیون 
گلدان گل در بیش از ۱۰۰ گونــه مختلف تولید و 
به مناطق ۱۵ گانه، ســازمان های وابســته و باغ 
گل ها تحویل داده می شود.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه شــهرداری اصفهان تنها یک درصد از آب 
آبخوان و آبخیز استان را مصرف می کند، خاطر 
نشــان کرد: در مرکز تحقیقاتی جروکان گل های 
فصلی و دائمی و گیاهان پوششــی و پیازی در 
سه دوره فصلی تولید می شــود.وی اضافه کرد: 
برای نوروز ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۰ هزار گلدان در 
انواع گل هــای فصلی و گیاهان پیــازی را آماده 
شده است تا به مناطق پانزده گانه و سازمان های 
وابسته تحویل داده شود؛ توزیع این گلدان ها از 
اوایل اســفندماه آغاز خواهد شد.عرفان منش 
افزود: توزیع گل متناسب با موقعیت و حساسیت 
مناطق انجام شده است و باغ گل ها و مناطق یک، 
ســه و پنج شــهرداری از انواع گل با ماندگاری و 
کیفیت باال بهره مند خواهند شد.وی با بیان اینکه 
گونه های جدید از طریق کاتالوگ های ارائه شده به 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
انتخاب می شود، تصریح کرد: گونه های مدنظر به 
صورت پایلوت کاشته شــده که پس از اطمینان 
از ســازگاری با آب و هوای اصفهان، متناسب با 
نیازهایی همچون کیفیت و دوام گل، ماندگاری 
و مقاومت در برابر کم آبی به مرحله اجرا می رسد.

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در این مرحله 
پس از ارائه آموزش های الزم بــه باغبانان برای 
آماده ســازی و کاشــت گونه های تایید شده در 

سطح شهر، اقدامات الزم انجام خواهد شد.

برگزاری مراسم سومین 
سالگرد شهدای حادثه 

تروریستی خاش -زاهدان
به مناسبت سومین سالگرد شهدای حادثه 
تروریســتی جاده خاش-زاهدان، هیئت 
فداییان حســین)ع( مراســم یادبودی را 
برای شهید امید اکبری که یکی از شهدای 
این حادثه و از خادمــان هیئت بود، برگزار 
کرد.این مراسم با حضور خانواده و دوستان 
شــهید برگزار و با روضه خوانــی ذاکر اهل 

بیت، سید رضا نریمانی همراه بود.

وز عکس ر

کلنگ زنی پروژه چمن مصنوعی منطقه 11 در آینده ای نزدیک
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان در خصوص عملیات عمرانی خیابان شهدای غربی منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: خیابان شهدای غربی یکی از 
خیابان های شمالی و جنوبی در محور خیابان امام رضا )ع( است که با توجه به آزادســازی های انجام شده، مراحل پایانی احداث را پشت سر می گذارد.وی با 
اشاره به مختصات خیابان شهدای غربی، افزود: طول این خیابان یک هزار متر و عرض ۲۵ متر است که از خیابان امام رضا )ع( به سمت خیابان عماد سیادت 
امتداد می یابد.حسن محمدحسینی تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای خیابان شــهدای غربی که بخشی به منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان و بخشی به 
شهرداری خمینی شهر مربوط می شود، حدود ۱۰ میلیارد تومان است که پس از تکمیل در اختیار شهروندان قرار می گیرد.وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
۱۱ شهرداری، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه چهارراه تقاطع امام رضا )ع( به حسین آباد که به عنوان یکی از مطالبات مردمی از ماه ها قبل آغاز شده است، تا 
دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.محمدحسینی با اشاره به عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی این منطقه، تصریح کرد: از دیگر پروژه هایی که در هفته های 
آینده کلنگ زنی خواهد شد، زمین چمن مصنوعی جنب پارک مدافعان حرم است؛ پروژه شاخصی که با اجرای آن احداث دیگر زمین های چندمنظوره ورزشی 

در این منطقه پیگیری می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: همه خدمات و برنامه ها در حوزه مدیریت 
شهری در راســتای ایجاد رضایت برای شهروندان 
است؛ چرا که ما خود را خادم مردم می دانیم، بنابراین 
تمام اقدامــات باید با رویکرد ارائــه خدمات انجام 
شود.ســید علی معرک نژاد ادامــه داد: در مجموعه 
مدیریت شهری در صدد هستیم راه تعامل با مردم 
را سریع تر، شفاف تر و نزدیک تر کنیم و در این راستا 
اقداماتی همچون ایجاد ســامانه ۱۳7 و دیدارهای 
مردمی شهردار و مدیران شهری با مردم در روزهای 
دوشنبه انجام شده است.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: سعی 
داریم با اجرای طرح میز خدمت در مکان های پرتردد، 
مراجعه مردم به بخش های مختلف نهادهای شهری 

را کاهش دهیم تا آنها به صورت رودررو مشــکالت 
خود را با مسئوالن در میان بگذارند و مدیریت شهری 
نیز بتواند راهکاری برای رفع مشکالت در نظر بگیرد.
وی با بیان این که پس از راهپیمایی بیســت ودوم 
بهمن ماه، همراه با برگــزاری نماز جمعه میز خدمت 
ادارات برگزار شد، تصریح کرد: شهرداری اصفهان نیز 
میز خدمت خود را برپا کرد که با استقبال شهروندان 
روبه رو شد و با مطرح شدن بعضی مشکالت از سوی 
شهروندان با مدیران شهری، راهکارهایی برای رفع آنها 
ارائه شد.معرک نژاد اضافه کرد: تالش می کنیم میز 
خدمت را به نقاط مختلف شهر تسری دهیم تا راه های 
ارتباطی مردم و مسئوالن شهری ارتقا یابد.وی با بیان 
این که اداره کل ارتباطات و امور بین الملل وظیفه خود 
را ایجاد راهی برای انتقال نظرات و مشــکالت مردم 

به مسئوالن و ارسال بازخورد آن از مسئوالن به مردم 
می داند، اضافه کرد: از شهروندان دعوت می کنیم از 
سامانه ۱۳7 به عنوان یک سامانه هوشمند، همیشه 
در دسترس، به صورت ۲۴ ساعته برای انتقال نظرات 
خود به مدیریت شــهری اســتفاده کنند.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: 
در کنار میز خدمت، سامانه ۱۳7 و ایجاد کارتابل هایی 
همچون کارتابل ویژه شهردار اصفهان و کارتابل ویژه 
بانوان به تحکیم جایگاه شــهروندان در مشارکت و 

مدیریت شهر کمک می کند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان مطرح کرد:

»میز خدمت« جایگزین مراجعه مردم به نهادهای شهری
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 وقت از دیدگاه افراد موفق برابر با ثروت اســت و بر این 
باورند که با از دســت دادن وقت در آینــده، ثروتی را از 
دست داده اند بنابراین تمام تالش خود را می کنند تا از 
وقت شان به خوبی استفاده کنند.آنها با استفاده از تکنیک 
های مدیریت وقت می توانند از وقت شــان بیشــترین 
استفاده را داشــته باشــند. این تکنیک ها، راهکارهای 
ساده ای برای رسیدن به موفقیت و مدیریت کردن وقت 
را به شما ارائه می کند که در ادامه بیشتر با این تکنیک ها 

آشنا خواهید شد.
تکنیک های مدیریت زمان: در رابطــه با مدیریت وقت؛ 
نکته ای که بیش از هر چیز قابل اهمیت اســت موضوع 
کمبود وقت است. از نظر بســیاری از بزرگان کمبود وقت 
در دنیای بیرون وجود ندارد و عامــل اصلی کمبود وقت 
در درون انســان محســوب می شــود؛ در واقع راهکار 
اصلی برای این مشــکل شــیوه صحیح مدیریت کردن 

وقت است.
 لیســتی از کارها تهیه کنید:مدیریت کردن کارها در ذهن 
کاری دشوار است و با پیاده کردن آن بر روی کاغذ راحت 
تر و درســت تر می توانید برنامه ریزی و مدیریت وقت 

داشــته باشــید. برای این کار باید برنامه ریزی روزانه، 
هفتگی و ماهانه داشــته و در یک برنامه ریزی دقیق تر 
می توانید برنامه ریزی ساالنه نیز داشــته باشید. کارها 
را به طور دقیق و با شــرح توضیحات اجرایی برای خود 
یادداشت کنید و زمان دقیق اجرای کارها را برنامه ریزی 

کنید.
 یادآوری برنامه ریزی: استفاده از تکنیک یادآوری به شما 
کمک می کند تا اتالف وقت کمتری داشته باشید و برنامه 
ریزی شما به موقع و در زمان مشخص صورت گیرد. برای 
این کار می توانید از تکنیک چک لیســت های یادآوری 
استفاده کنید که در مکانی که در دسترس و دید شماست، 
قرار می گیرد و موجب یادآوری کارهای اجرایی می شود.

 جلســات و دورهمی ها را کمتر کنید:بیشــتر وقت افراد 
به طور بیهوده در جلســات می گذرد و عمــال فایده مهم 
و خاصی نخواهند داشت. ســعی کنید تا حد امکان این 
جلســات را محدود و فقط وقــت و زمان خــود را برای 

جلساتی که با ارزش و مهم هستند قرار دهید.
 زمان تان را محدود کنید: افــراد موفق برای انجام کارها 
و مالقات ها زمان از پیش تعیین شــده دارند و ســعی 

می کنند هــر کاری را در حداقل زمــان انجام دهند یکی 
از تکنیک ها بــرای انجام زمــان بندی محــدود انجام 
دادن کارهای مشــابه در یک زمان است. به عنوان مثال: 
اگر شــما در هفتــه تماس هــای مهمی داریــد که باید 
برقرار کنیــد تمام این تمــاس ها را برای یــک روز قرار 
دهید تا کمتــر دچار کمبود وقت شــوید. یکــی دیگر از 
فواید زمان بندی محدود این اســت که به برنامه ریزی 
 شــما نظم و انســجام خاصی مــی دهد و از آشــفتگی

 برنامه می کاهد.
 از اوقات بیکاری استفاده کنید:با پیشرفت تکنولوژی در 
جهان امروزه وســایل کاربردی فراوانی در اختیار انسان 
قرار گرفته اســت که او را در رســیدن به موفقیت بیشتر 
هدایت می کنــد و در مدیریت وقت خدمــت بزرگی به 
بشر خواهد داشت.به عنوان مثال: شما در ایستگاه مترو 
منتظر هستید در این مدت شما می توانید از وقت خود به 
خوبی استفاده کنید و از نرم افزارهای یادگیری زبان، فیلم 
های آموزشی و روان شناسی و همچنین از سمینارهای 
آموزشی آنالین استفاده کنید این کار به نوعی انضباط در 

استفاده از وقت است.

آشپزی

شیرینی حاجی بادام 
به نظر می رسد شیرینی حاجی بادام یزد تاریخچه جالبی دارد. یکی از 

شیرینی پزهای قدیمی و معروف یزدی به نام حاج خلیفه به سفر حج می رود ، 
در آن زمان سفر حج 6 ماه طول می کشیده است. حاج خلیفه شیرینی های دست پخت 
خودش را به این سفر می برد و موقع برگشت تعدادی شیرینی بادامی برایش باقی مانده 

بوده که بین مردم پخش می کند و از همان جا نام این شیرینی به حاجی بادام معروف می شود.
مواد الزم : پودر بادام150 گرم، پودر قند300 گرم، آرد نخودچی75 گرم، آرد یک 
قاشق غذا خوری، هل یک قاشق مربا خوری، پودر جوز هندی یک قاشق مربا 

خوری، بیکینگ پودر یک قاشق مربا خوری، زرده تخم مرغ5 عدد
طرز تهیه : برای تهیه حاجی بادام خانگی زرده و سفیده تخم مرغ را جدا کنید.زرده ها را با همزن 
بزنید ، پودر قند ، هل و جوز هندی را اضافه کرده و 3 تا 6 دقیقه با دور تند بزنید تا زرده کرم رنگ و 
حجیم شود.آرد نخودچی و پودر بادام را با بکینگ پودر مخلوط کنید و کم کم به زرده ها اضافه 
کنید و با همزن دستی بزنید تا جایی که خمیر جمع شده و منسجم شود. در آخر باید خمیر 

را با نوک انگشتان ورز دهید.فر را با دمای 190 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود ، 
کف سینی فر را کاغذ روغنی بیندازید. از خمیر حاجی بادام برداشته و در دست 

گرد کنید و داخل سینی با کمی فاصله از هم بچیند.دمای فر را روی 
160 درجه بیاورید و شیرینی ها را به مدت 10 تا 15 دقیقه در 

فرقرار دهید تا بپزند و زیرشان طالیی شود. 

تکنیک های طالیی مدیریت زمان که زندگی شما را زیر و رو می کند

دردسرهای »مریم مومن« با نقش شیرین 
در سریال جدیدش

کارگردان »بچه مهندس« برای نوروز 
1401 سریال جدید می سازد

سریال »دردسرهای شیرین« به کارگردانی سهیل موفق این روزها در 
لوکیشن بانک ملی در خیابان فردوسی در حال تصویربرداری است.
سهیل موفق بیشتر مشغول ساخت آثار سینمایی بوده و فیلم هایی چون 
»شکالتی« و »پاستاریونی« را ساخته  و چند ماهی است که درگیر ساخت 
سریال نوروزی تلویزیون با نام »دردسرهای شیرین« است. »دردسرهای 
شیرین« تولید شبکه پنج که قرار است فضایی مفرح داشته باشد.

علی غفاری که ساخت سریال های مناسبتی »بچه مهندس1، 2 و3« 
را در ماه رمضان دارد، برای نوروز 1401 مشغول کارگردانی سریال 
تلویزیونی خداداد است. قهرمان این قصه، پدر یک خانواده است. 
خداداد سعی می کند کانون گرم خانواده را حفظ کند. او صاحب دو دختر 
و دو نوه است و گرفتاری های خودش را هم در زندگی دارد. خداداد در ایام 
نوروز درگیر مشکالتی می شود و سعی می کند گره زندگی اش را باز کند. 

معاون اقتصادی رییس جمهور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در اولین دوره 
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور ، تولید ریل توسط ذوب آهن 
اصفهان را یک دستاورد بزرگ برای کشور دانست و گفت : تداوم و افزایش تولید 
ریل در این مجتمع عظیم صنعتی برای کشور بسیار ضروری است .محسن رضایی 
افزود : تولید ریل ، توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور را میسر ساخت و 
با توجه به اینکه نیازمند توسعه و بازسازی خطوط ریلی کشور هستیم، تولید این 
محصول در ذوب آهن اهمیت دوچندانی یافته و موجب خنثی سازی تحریم ها 
شد.  این مقام مسئول اظهار داشــت : ذوب آهن اصفهان و کلیه صنایع فوالدی 
کشور نباید با مشکل مواد اولیه مواجه باشند و قطعا تامین سنگ آهن مورد نیاز 
آن ها بر صادرات موادخام ، اولویت اساســی دارد و در این راستا دولت حمایت 
الزم را انجام می دهد.شایان ذکر است ؛نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های 
جهادی کشور با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور در محل 
مصالی امام خمینی )ره ( تهران افتتاح شــد.این نماشــگاه با حضور بیش از 
124  فعال اقتصادی و تولیدی از سراسر کشور در قالب هلدینگ و یا شرکت در 
حوزه های صنعت، معدن، کشــاورزی و مواد غذایی که شاخصه های مدیریت 
جهادی را داشته اند، در راستای اهداف و نیز نمایش اقتدار ملی و آشنایی آحاد 
مردم با موج عظیم پیشرفت و خدمات قابل ارائه، در محل مصالی امام خمینی 
)ره ( تهران آغاز بــه کار کرد.ذوب آهــن اصفهان اولین و بــزرگ ترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت 
طویل در خاورمیانه از ابتدای تاسیس در امور جهادی، پشتیبانی، بومی سازی و 

توسعه فناوری پیشــرو بوده و با تکیه بر دانش کارشناسان و مهندسان خود به 
امر ارتقای سطح علمی صنایع کشور کوشیده است و اینک نیز با برپایی غرفه  در 
این نمایشگاه حضوری فعال دارد.این رویداد با تاکید بر دیدگاه های رهبر فرزانه 
انقالب فرصتی است برای اجرای مدیریت جهادی به عنوان اصلی ترین راهبرد 
اقتصاد مقاومتی بر مبنای استدالل عقلی و نگاه ژرف به گذشته انقالب و حوادث 
پیرامون آن و نقشه راه آینده در مقابله با تهدیدات مختلف در عبور سرافرازانه از 
تمامی آزمون های سخت و جلوه گر الگوهای موفق تا بتوان ظرفیت های فردی و 
جمعی و کسب منزلت جهانی در افکار عمومی را در آن با به دست آوردن توانمندی 
های یک مدیریت کارآمد به عموم عالقه مندان عرضه داشته و به صورت عینی 

مقایسه کرد.

با کاشت 50 هزار اصله نهال زربید در محوطه تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه، 
تعداد نهال های غرس شده در این تصفیه خانه به  72  هزار اصله رسید.   مدیر 
امور آبفای منطقه ورزنه گفت: پس از انجام عملیات تســطیح محوطه تصفیه 
خانه فاضالب ورزنه با استفاده از ماشین آالت کشاورزی، در حدود 4 هکتار دیگر 
از اراضی بایر این تصفیه خانه، زیر کشت درختان غیر مثمر رفت. مهدی قاسمی 
افزود: سال گذشــته نیز 22 هزار اصله نهال زربید در 2 هکتار از محوطه تصفیه 
خانه فاضالب ورزنه غرس شــده بود.وی هدف از ایجاد فضای سبز در محیط 
تصفیه خانه را کاهش انتشار بوی نامطبوع فاضالب دانست و گفت:  نهال زربید 
پس از دو سال به ثمر نشسته و قابل استفاده در صنایع چوب است.  قاسمی 
پیش بینی کرد سال آینده بتوان درآمدی معادل 2 میلیارد و 500میلیون تومان 
از فروش چوب حاصل از درختان زربید کاشته شده در این تصفیه خانه به دست 
آورد.وی با بیان این که کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه مطابق 
با استانداردهای تعریف شده اســت ،اعالم کرد: حجم پساب خروجی از این 

تصفیه خانه بین 30 تا 35 لیتر در ثانیه است که با هدف مقابله با بیابان زایی 
برای آبیاری درختان غیر مثمر مورد استفاده قرار می گیرد.

در ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با حضورمدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان و مســئوالن شهرستان نطنز و بادرود طی مراســمی عملیات اجرایی 
خط شش اینچ ایستگاه شهرک صنعتی بادرود با اعتبار 135میلیارد ریال  آغاز 
شد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، سیدمصطفی علوی 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در این مراسم از آغاز عملیات اجرایی خط 
شش اینچ ایستگاه صنعتی شهر بادرود نطنز خبر داد و اظهار داشت: همزمان با 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در این پروژه حدود 9کیلومتر خط تغذیه شش 
 CPS به ظرفیت 10 هزار متر مکعب و یک ایستگاه TBS اینچ، یک ایســتگاه
جهت گازرسانی به شهرک صنعتی بادرود کلنگ زنی شد. علوی گفت: چندین 
پروژه بزرگ گازرسانی در دهه فجر ســال جاری افتتاح شد که هفت پروژه در 
بخش صنعت استان است .وی، با تاکید بر مصرف بهینه و منطقی گاز طبیعی، 
اظهار داشت: مصرف گاز خانگی در سال جاری نسبت به سال های گذشته رکورد 
زد، بنابراین در صورتی که  میزان مصرف به همین منوال ادامه یابد با مشــکل 
مواجه می شویم .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال 

حاضر همه شهرستان های استان سبز و از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، 
گفت:1065 روستا معادل 99.5 درصد روستاهای استان نیز گازدار هستند و 

بیش از10 هزار واحد صنعتی استان نیز از این نعمت برخوردارند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: دوران تحریم ها توانستیم از مشکالتی 
که درحــوزه واردات و حتی صادرات بــا آن مواجه بودیم عبــور کنیم و امروزه 
نگرانی ما بابت عدم مدیریت درست در زمان رفع تحریم هاست.طیب نیا  اظهار 
کرد: فوالد سنگان یکی از مجموعه های ماســت که با هدف سرمایه گذاری در 
باالدست و تامین مواد اولیه گروه تشکیل شده اســت. هدف گذاری اولیه ما 
تولید 5 میلیون تن کنسانتره و گندله بوده و خوشبختانه در گندله این ظرفیت به 
بهره برداری رسید؛ اما در حوزه خوراک هنوز محدودیت هایی داریم و برنامه های 
توســعه ای خوبی را برای آن منطقه در نظر گرفتیم. وی در خصوص مشکالت 
تامین انرژی مورد نیاز فوالدسازان نیز گفت: این موضوعی است که همه صنایع 
از جمله گروه فوالد مبارکه در اقصی نقاط کشــور را در معرض آسیب قرار داده 
است. این عدم توازن موجب می شود که حتی زمانی که گاز و انرژی مورد نیاز 
نیز در دست باشد و اگر بخواهند با حداکثر ظرفیت خود کار کنند به مشکالت 
دیگر از جمله گلوگاه های حمل ونقل برخورد کنند و مشــکلی است که در آینده 
تشدید خواهد شد.طیب نیا ادامه داد: بنابراین نیاز است که سرمایه گذاری های 
جدی در این مورد صورت گیرد و دولت نیز تســهیلگری کرده و فرصت را برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند. ما به عنوان مصرف کننده نهایی اعالم می کنیم که برای 
رفع نیاز خودمان در حوزه حمل ونقل برای تهیه دستگاه لوکوموتیو قراردادهای 
انعقاد کردیم. همچنین طرح تاســیس نیروگاه بادی را نیز در دستور کار قرار 
دادیم که طراحی اولیه آن انجام شــده و وارد فاز اجرایی خواهد شد و در حوزه 
افزایش ظرفیت گندله سازی درصورتی که از نظر تامین مواد اولیه به اطمینان 

کافی برسیم، ظرفیت را از 5 میلیون تن به 7 میلیون تن افزایش خواهیم داد. 
البته منوط به این که در حوزه منابع و سنگ آهن بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که 
در تامین خوراک برای طرح کنسانتره سازی موجود و طرح های بعدی مشکلی 
نداشته باشیم.وی در پاسخ به این ســوال که چرا طرح نورد گرم شهید قاسم 
سلیمانی در فوالد مبارکه متوقف شده است، گفت: این مورد وارد فاز عملیاتی 
شــده و  مناقصه داخلی آن انجام و طرف های خارجی نیز مشخص هستند و 
امیدواریم پس از تعطیالت چینی ها بتوانیم قرارداد ســه جانبه را امضا کرده و 
این طرح را آغاز کنیم. مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در پاسخ به این سوال 
که آیا تحریم مدیرعامل سابق فوالد مبارکه توسط آمریکا مشکالتی را متوجه 
صنعت فوالد مبارکه کرده است، نیز گفت: منکر تاثیرات تحریم ها نمی شویم ؛اما 
ظرفیت هایی که به واسطه وجود تحریم ها ایجادشده کمتر از موانع ایجاد شده 
نبوده و چه بسا مورد تقویت ما نیز شده است. برای مثال در حوزه بومی سازی 
ما را واداشت که بتوانیم تامین قطعات ساخت داخل را مورد توجه قرار دهیم. 
بنابراین درحال حاضر نگرانی هایی که با لغو تحریم ها آن وجود خواهد داشت  
بیشتر از این است که به دنبال منافع رفع لغو تحریم ها باشیم. اگر لغو تحریم ها 
به درستی مدیریت نشود مشکالتی را برای صنایع داخلی ایجاد خواهد کرد. ما 
در دوران تحریم ها توانستیم از مشــکالتی که درحوزه واردات و حتی صادرات 
با آن مواجه بودیم عبور کنیم و امروزه نگرانی ما بابت عدم مدیریت درست در 
زمان رفع تحریم هاست زیرا اگر به درســتی مدیریت نشود ما را با مشکالت 

جدی مواجه خواهد کرد.

معاون اقتصادی رییس جمهور:

تداوم و افزایش تولید ریل در ذوب آهن اصفهان برای کشور ضروری است

کاشت 72 هزار اصله نهال غیر مثمر در  تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک صنعتی بادرود 

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

اگر تحریم ها در صورت رفع، به درستی مدیریت نشود با مشکل 
جدی مواجه خواهیم شد
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