
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی          

شنبه 07 اسفند 1400 
24 رجب   1443
26  فوریه  2022
 شماره 3480    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

برچسب سرمایه گریزی بر پیشانی نصف جهان و فرصت هایی که از دست می رود؛

شوربختی تمام نشدنی اصفهان 

معاون توانبخشی بهزیستی استان:

معابر اصفهان برای 
سالمندان مناسب سازی 

نشده است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد:

تزریق واکسن تا 8۵ 
درصد از ابتال به کرونا 

جلوگیری می کند

فراخوان ملی طراحی 
لوگوی برند گردشگری 

استان اصفهان 

  صحبت های صریح شهردار 
اصفهان در دیدار با نمایندگان 

خبرگزاری های کشور:

دوره تمجید از 
مدیران به پایان 

رسیده است

سی و پنجمین سالگرد شهادت سردار حسین  خرازی در اصفهان  

به یاد فرمانده
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مدیر سد زاینده رود:

۹0 درصد گنجایش سد زاینده رود خالی است

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد :

 پیشرفت 20 درصدی پروژه بازیکده حصه

چهارشنبه سوری، نخستین قربانی خود را در اصفهان گرفت :

7

  محرم نوید کیا ابقا شد؛

سپاهان از بحران 
شروع َشرخارج می شود؟!

نماینده مردم اصفهان درمجلس:

اصفهان در زمینه توسعه 
صنایع اشباع شده است
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 05 اسفند  1400 
22 رجب   1443
24  فوریه  2022
 شماره 3479   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

حال ناخوش پوشاک اصفهان زیر چرخ واردات؛

مصائب یک صنعت 

رییس اداره حفاظت و حمایت از 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

 بالغ بر 700 آبگرمکن 
خورشیدی توزیع شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

سبد ویژه تامین گاز برای 
 صنایع بزرگ اصفهان 

در نظر  گرفته شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری  خبر داد:

فضاسازی ایستگاه های بازیافت 
شهر اصفهان در آستانه نوروز

رنا
 ای

س:
عک

دبیر اجرایی خانه کارگر 
استان اصفهان:

 باید حداقل
 مزد 9 میلیون 

تومان باشد

حمله سگ های ولگرد به امنیت و آرامش شهروندان؛

چه کسی پاسخگوست؟!

شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت 
تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی شد
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مدیر گروه سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان:

کرونا، دومین عامل مرگ و میر مردان 
اصفهان است

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

حداقل 30 گیگ اینترنت به دانشجویان 
اختصاص یابد

سونامی سفر در راه اصفهان
دیار زاینده رود آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می شود؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

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

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؛
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  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

7

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
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نوبت دوم

آگهی تجدید فراخوان عمومی مشارکت )ارزیابی کیفی و فنی بصورت یکپارچه(

»شناسایی شریک سرمایه گذار« 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

م الف:1283057

به مناسبت ایام ا... دهه فجر شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط، دارای توان 

فنی، اجرایی و مالی الزم برای مشارکت در ساخت برج های به شــماره پالک های شهرسازی 1001 و 1003 پیرامون باغ هزار جریب 

شهر جدید بهارستان )مرحله دوم( دعوت بعمل می آورد. 

 شایان ذکر است که کاربری برج های مذکور بصورت مختلط )مسکونی، تجاری و خدماتی( می باشند.

زمان انتشار روزنامه )نوبت اول( روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04
زمان انتشار روزنامه )نوبت دوم( روز پنج شنبه مورخ 1400/12/05

تاریخ دریافت اسناد مشارکت 1400/12/04 لغایت 1400/12/11 می باشد
تاریخ تحویل اسناد و مدارک مربوطه به شرکت عمران بهارستان تا تاریخ 1400/12/17 پایان وقت اداری ساعت 14:30

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه 1400/12/18
زمان بررسی نهایی اعالم انتخاب شریک روز پنج شنبه مورخ 1400/12/19 

 کلیه اسناد مربوطه می بایست تحویل اداره حراست شرکت عمران بهارستان شده و رسید دریافت شود.

اصالحیه: فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید 

بهارستان به شماره: 20000013520000038 تا 20000013520000051 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

م الف:1283187

پیرو آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ســازندگان طرح نهضت ملی مســکن در شهر جدید بهارســتان به شــماره های: 20000013520000038 تا 
20000013520000051 منتشره در روزنامه های کثیراالنتشار و سامانه ستاد توسط این شرکت و به منظور تسریع در انجام مراحل فرایند فراخوان 

های فوق الذکر به اطالع کلیه متقاضیان و سازندگان می رساند:
الف(  انبوه سازان دارای صالحیت )اعم از صالحیت اجرا و یا مدیریت( که دارای رتبه انبوه سازی مندرج در اسناد ) حسب مورد حداقل 2 و یا 1 ( 

باشند می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
ب( زمان تسلیم پیشــنهاد: 1400/12/25 ساعت 13         زمان گشــایش پاکت اسناد: 1400/12/26 ســاعت 10 –      آخرین مهلت دریافت اسناد: 

1400/12/09 ساعت 17 
اصالحیه فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است لذا اصالح انجام شده در تمامی اسناد نافذ و الزم االجرا است.

اصالحات انجام شده بارگذاری گردیده در سامانه ستاد به شرایط فراخوان اضافه و جزء الینفک شرایط محسوب و جزء اسناد تلقی می گردد و 
می بایست اصالحات بارگذاری شده در سامانه ستاد به همراه سایر اسناد ) با مهر و امضاء الکترونیکی صاحبان مجاز- مناقصه گر- رسیده( و 

در موعد مقرر در سامانه بارگذاری گردد.
مجددًا تأکید می گردد کلیه اسناد می بایست با مهر و امضا الکترونیکی )دیجیتال( در سامانه ستاد بارگذاری گردد. در غیر اینصورت پیشنهاد و 

اسناد سازنده باطل شده تلقی خواهد شد. 

نوبت دوم

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

   نام روزنامه: زاینده رود

   تاريخ انتشار: 1400/12/5

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-320
عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، 
ویدئومتری )CCTV( در مدار بهره برداری 
شبکه های فاضالب منطقه  خمینی شهر 

14.286.941.850558.608.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/12/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/12/22

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir   شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (
    شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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در حالی که واردات پوشاک کاهش یافته؛ اما ورود بی رویه پارچه و مواد اولیه صنعت پوشاک را با چالش جدی مواجه کرده است.باال بودن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید از یک جهت و 
کاهش قدرت خرید مصرف کننده از جهتی دیگر سبب شده صنعت تولید پوشاک اصفهان روزگار سختی را سپری کند، به طوری که کارگاه های کوچک و متوسط استان نمی توانند از ظرفیت های تولید 

خود به خوبی استفاده کنند.

سونامی گردشگری در نوروز 1401 ، چند ماه پیش مطرح شد.اولین 
بار عزت ا... ضرغامی این اصطالح را بــه کار برد.وی  که با رای اعتماد 
مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری انتخاب شده بود در همان روزهای نخست آغاز ماموریتش 
در این وزراتخانه گفت: ان شــاء ا... اگر واکسن ها زده شود و زمینه 
ایمنی مردم بیشتر فراهم باشد، گردشگری را شدت می بخشیم و پر کار 
به سمت جلو پیش می رویم تا بتوانیم گردشگری را  از این وضعیت، 

نجات دهیم. اقدامات الزم در حال انجام است.
6

گزارشی از بدعت غلطی که بین 
فوتبالیست ها رایج شده است؛

هیس!منتقدان حق 
اظهار نظر ندارند

نوبت دوم
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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مکرون:»پوتین« به ما نارو زد!
رییس جمهوری فرانسه،روز جمعه با اشاره به گفت وگوهای پیشین با همتای روس خود پیش از 
حمله به اوکراین، گفت: والدیمیر پوتین همزمان با اینکه پشت تلفن، جزییات توافقات مینسک را 
با من بررسی می کرده، در حال آماده شدن برای آغاز جنگ بوده ؛ این فریبکاری و نارو زدن است.

به گزارش گاردین، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانســه پس از نشست اتحادیه اروپا گفت: 
بله، دورویی اتفاق افتاد؛ انتخابی آگاهانه و عمدی برای آغاز جنگ صورت گرفت، آن هم در زمانی 
که هنوز می توانستیم بر سر صلح مذاکره کنیم. مکرون تاکید کرد که فرانسه تحریم های مجزای 

خود را به بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه اضافه می کند.
 

لبنان، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد
وزارت خارجه لبنان در بیانیه ای عملیات نظامی روســیه علیه اوکرایــن را محکوم کرد.به گزارش 
سایت شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه لبنان در بیانیه ای تاکید کرد: ما تهاجم به خاک اوکراین 
را محکوم می کنیم و از مسکو می خواهیم که فورا عملیات نظامی خود را متوقف کند.در این بیانیه 
آمده اســت: لبنان به اصول تثبیت کننده مشــروعیت بین المللی که صلح و امنیت بین المللی را 
تقویت می کند، پای بند اســت. در رأس این اصول؛ اصل احترام به حاکمیت کشــورها، تمامیت 
ارضی و سرزمین های آنها قرار دارد. وزارت خارجه لبنان در ادامه بر ضرورت حل و فصل منازعات 
و اختالفات به شــیوه مســالمت آمیز و از طریق گفت وگو تاکید کرد.این وزارتخانه در ادامه آورده 
اســت:با توجه اینکه تاریخ معاصر لبنان شــاهد تهاجمات نظامی به ســرزمین هایش بوده که 
سنگین ترین خسارات را به آن و مردمش وارد کرده است، بنابراین ما تهاجم به خاک اوکراین را 

محکوم می کنیم.
 

واکنش »اوباما« به حمله روسیه به اوکراین
باراک اوباما در بیانیه ای جدید، حمله روســیه به اوکراین را محکوم کرد و اقدامات نظامی مسکو 
را خطری برای دموکراسی در سراسر جهان دانست.به گزارش وبســایت روزنامه گاردین، باراک 
اوباما، رییس جمهوری سابق آمریکا  گفت: روسیه اخیرا حمله ای بی شرمانه علیه مردم اوکراین 
انجام داده و قوانین بین المللی و اصول اولیه منزلت انسانی را زیر پا گذاشت. وی در ادامه گفت: 
اوکراینی ها به خاطر عمل کردن به حقوقی که باید در دسترس همه مردم و ملت ها باشد، اکنون با 
حمله ای وحشیانه روبه رو هستند که به کشته شدن افراد بی گناه و آوارگی مردان، زنان و کودکان 
بی شماری منجر شده است.اوباما هشدار داد که تهاجم به اوکراین »بنیان نظم و امنیت بین المللی 
را تهدید می کند« و تاکید کرد که »نیروهای تفرقــه و اقتدارگرایی« در حال تهاجم به ارزش های 

دموکراتیک جهانی هستند.
 

درخواست اوکراین از ترکیه برای بستن تنگه بسفر
دولت اوکراین از ترکیه خواست عبور کشــتی های جنگی روسی از تنگه بسفر و داردانل را محدود 
کند.برخی منابع خبری گزارش داده اند که اوکراین به طور رسمی از دولت ترکیه درخواست کرده 
است که عبور کشتی های جنگی روسیه از تنگه بسفر و داردانل را محدود کند.المیادین نیز به نقل 
از منابعی در وزارت خارجه ترکیه این درخواســت اوکراین را تایید کرده است.وزارت خارجه ترکیه 
پیش از این گفته بود، »تصمیم روســیه برای به رسمیت شــناختن مناطق جدایی طلب، نقض 
توافق نامه مینسک و نقض وحدت و حاکمیت اوکراین است. ما تصمیم روسیه برای به رسمیت 
شــناختن مناطق جدایی طلب شــرق اوکراین را رد می کنیم«.با این حال رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری این کشور روز چهارشنبه گفت به گفت وگوهایش با همتای روس درباره اوکراین 

ادامه داده و ابراز امیدواری کرد که مسکو و کی یف بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشینند.

خبر روز

روزنامه دولت از قول یک کارشناس 
مسائل بین الملل: 

احتمال »ترک مذاکرات« 
وین وجود دارد

روزنامه ایران، به نقل از کارشــناس مسائل بین 
الملل گفت: ظرف چند روز گذشته، خوش بینی 
نسبی موجود نسبت به طرف غربی از بین رفته 
و در حقیقــت نگاهی توأم با بدبینی نســبت به 
وضعیت فعلی به وجود آمده است.سیدمصطفی 
خوش چشم با اشاره به آخرین روند مذاکرات 
در وین گفــت: معموال تاکتیک طــرف غربی و 
آمریکایی این است که وقتی به اواخر مذاکرات 
نزدیک می شویم با زیر میز زدن به دنبال ایجاد 
فرسایش در مذاکرات می رود و امتیازات واگذار 
شده قبلی را مجددا پس می گیرد.این کارشناس 
سیاست خــارجی افزود: هدف طرف آمریکایی 
تحت فشــار گذاشتن ایران اســت تا هم اتالف 
وقت کنــد و هم اینکــه با ادعای مطــرح کردن 
ضرب االجل ســاختگی به دنبال این باشــد که 
ایران از امتیازات مورد نظرش منصرف شود. وی 
افزود: البته طرف ایرانی هم تمام قد روی منافع 
ملی ایستاده است. طرف غربی و آمریکایی این 
بازی را ادامه می دهد چرا که اراده سیاسی کافی 
برای اتخاذ تصمیمات سیاسی ندارد.وی عنوان 
کرد: طرف آمریکایی طرف بدعهدی اســت که 
حداقل ظرف ۲۰ سال گذشته در موارد مکرری از 
این تاکتیک استفاده کرده و به همین دلیل موارد 
اساسی از جمله سرنوشــت پرونده مطالعات 
ادعایی که اساســی ترین موضــوع در برجام و 
زمینه مسائل هسته ای است، نامشخص به روی 
میز مانده است. خوش چشــم بیان کرد: طرف 
آمریکایی سعی می کند طی بازی با عنصر زمان و 
همینطور با تحریکاتی که از طریق عملیات روانی 
و رسانه ای در حال انجام است مذاکرات را تبدیل 
به یک عملیات روانی روی مذاکره کننده ما کند.
کارشناس سیاست خارجی گفت: یکی از شروط 
اصلی ما در ابتدای دور جدید مذاکرات در دولت 
سیزدهم برای طرف های غربی این بوده که اگر 
هرکجا احساس کنیم طرف غربی صداقت الزم 
برای رسیدن به توافق را ندارد و در حال اتالف وقت 
است قطعا واکنش نشان می دهیم، واکنشی که 
برای آنها خرسندکننده نخواهد بود و می تواند به 

ترک مذاکرات بینجامد. 

10 دلیل شادمانی اصول گرایان از حمله نظامی روسیه به اوکراین: 

آیینه عبرت
عصر ایران نوشت : اگر آمریکا به حمایت جدی از دولت اوکراین برنخیزد 
و آنها را تنها بگذارد، زمینه تحقیر در ادبیــات اصول گرایی فراهم خواهد 
شد چندان که خواهند گفت آمریکا متحدان خود را تنها می گذارد و دل 

به آن نبندید.
با آغاز حمله روســیه به اوکراین که البته مشــخص نیست تا کجا ادامه 
دارد )پوتین به جداســازی شــرق و ایجاد منطقه حائل بسنده می کند 
یا تا ســقوط کی یف ادامه می دهد( می توان حدس زد که اصول گرایی 
رادیکال ایرانی از این اتفاق در دل شادان باشد و در روزهای اخیر نیز این 
شادمانی و حتی انتظار را در برخی تیترهای رسانه ها و تحلیل ها می شد 

مشاهده کرد.
عجالتا صدا و ســیما از تعبیر »حمله« یا »تجاوز« اســتفاده نمی کند و 
» عملیات ویــژه « را گزارش می کند.)هرچند ســاعاتی بعد با اعتراض 
گسترده کاربران فضای مجازی، از لفظ حمله نظامی استفاده کرد( کما 
این که برای تظاهر کنندگان در کشورهای مختلف تعبیر واحد به کار نمی 

برد و بستگی دارد بحرین باشد یا فرانسه، لبنان باشد یا عراق.
مهم ترین دالیل رضایت نسبی یا شادمانی این طیف سیاسی را از این 

قرار می توان برشمرد:
۱-رفتار پوتین اقتدارگرایانه است و لیبرالیسم غربی را آشکارا به چالش 
کشــیده اســت. از این رو اقتدارگرایی ایرانی در کشــمکش مستمر با 

اندیشه های لیبرال اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند.
۲- سِر آمریکا به پوتین و اوکراین گرم می شود و در مذاکرات هسته ای 

فشار کمتری وارد می سازد چون جبهه جدیدی گشوده شده است.
۳ - همان گونه که از نخســتین ساعات پنجشــنبه شاهد بودیم قیمت 
نفت رو به فزونی گذاشته است. درست است که ایران به خاطر تحریم ها 
نمی تواند نفت خود را به اندازه مورد نیاز ارزی بفروشد و پول آن را منتقل 

کند ولی همچنان از افزایش قیمت نفت، منتفع خواهد شد.
۴- قابل پیش بینی است که آمریکا و غرب تحریم های شدیدتری علیه 
روسیه اعمال خواهند کرد. هر چه شمار تحریم شده ها بیشتر باشد ایران 

کمتر احساس انزوا می کند خاصه وقتی در کنار روسیه قرار گیرد.
۵-اگر روسیه به یک کشور اسالمی مثل افغانستان یا آذربایجان حمله 
می کرد، موضع گیری برای جمهوری اســالمی به لحاظ عقیدتی دشوار 
می شد در این فقره و هر چند تهران روابط مناســبی با کی یف دارد؛ اما 
کسی انتظار حمایت از دولت اوکراین را از ایران ندارد و از این نظر با فراغ 

بال بیشتری می توانند عمل کنند.
۶- اگر آمریکا به حمایت جدی از دولت اوکرایــن برنخیزد و آنها را تنها 
بگذارد زمینه تحقیر در ادبیات اصول گرایی فراهم خواهد شد چندان که 

خواهند گفت آمریکا متحدان خود را تنها می گذارد و دل به آن نبندید.
۷- حمله به اوکراین تصویر قدرتمندتری از ایــن غول در ذهن ایرانیان 
ترسیم می کند. از این رو پیوند با روسیه با نگاه مناسب تری دنبال خواهد 
شد و منتقدان نخواهند گفت متحدین ایران وزن قابل اعتنایی در جهان 
ندارند. هر چند که روسیه به معنی فنی و سیاسی کلمه متحد استراتژیک 

ایران به حساب نمی آید.
۸-چنانچه مذاکرات احیای برجام در وین با شکســت رو به رو شود و 
شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستند این 
بار احتمال وتوی روسیه وجود دارد. روســیه مثل چین در ۷ قطعنامه 
تحریم ایران در دوره احمدی نژاد از حق وتوی خود استفاده نکرد چون 
روس ها هم نمی خواهند ایران اتمی شــود ولی این بــار تفاوت دارد و 

روسیه با آمریکا و اروپا هم آوا نخواهد شد.
۹ - هر چه قدرت های بزرگ جهان با هم درگیر باشــند فرصت تنفس 
و استفاده از این شکاف را به کشــورهای دیگر می دهند؛اما وقتی کنار 
هم باشند کار دشوار می شــود. چندان که  قوای روس و انگلیس با هم 
به ایران آمدند. بعدتر اما آمریکا موافق ادامه حضور شــوروی در خاک 
ایران نبود و ایران از این اختالف بهره برد. یا در قضیه کودتای ۲۸ مرداد 
چون همراه بودند دولت مصــدق برافتاد. اختالف قــدرت های بزرگ 

 به سود ایران است و این فقره فراتر از آن اســت که در ایران چه طیفی
 سر کار باشد.

۱۰- اگر برنده جنگ روســیه و اوکراین را سالح های برتر نظامی تعیین 
کند این امر نیز توجیه مناسبی خواهد بود برای تجهیز بیشتر و رهایی از 

این انتقاد که مگر قدرت نظامی اتحاد شوروی مانع فروپاشی آن شد؟
 درباره هر یک از موارد ۱۰ گانه باال می توان نکاتی را در رد هم آورد از جمله 
این که شاید دامی باشــد که برای پوتین گسترانیده اند؛ اما اگر از حمله 
روس ها قند در دل اصول گرایی رادیکال ایرانی آب می شود یا اصطالحا 
دل شان غنج می رود ولی خیلی به روی خود نمی آورند در این ۱۰ مورد 

ریشه دارد ولو برخی در عمل به نتیجه متفاوتی بینجامد.
هر چند که برای ابراز خوشحالی علنی دو مانع جدی هم دارند؛ اول این 
که سیاست رسمی جمهوری اسالمی این است که از هیچ جدایی طلبی 

در هیچ جا حمایت نکند تا قبح این دستان نریزد. 
ثانیا خاطرات تلخ ایرانیــان اجازه نمی دهد بیــش از توصیفاتی چون 
»عملیات ویژه« ابراز خرسندی کنند و گرنه شعر خاقانی شروانی را روی 
تصاویر حمالت روسیه می گذاشتند که هان! ای دل عبرت بین، از دیده 
عبر کن هان/ ایوان مداین را آیینه عبرت دان و در اینجا اوکراین می شود 

»آیینه عبرت«!

کافه سیاست

بین الملل واکنش ایران نسبت به حمله روسیه به اوکراین:

با نگرانی، تحوالت را دنبال می کنیم
سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص تحوالت اوکراین گفت که جمهوری اسالمی ایران با نگرانی عمیق تحوالت در اوکراین را پیگیری می کند.سعید خطیب زاده 
در خصوص تحوالت در اوکراین ضمن ابراز تاسف از آغاز اقدامات نظامی و شدت گرفتن درگیری ها، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران با نگرانی عمیق تحوالت در 
اوکراین را پیگیری می کند. متاسفانه ادامه اقدامات تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا منجر به وضعیتی شده که منطقه اوراسیا در آستانه ورود به یک بحران فراگیر 
است. خطیب زاده تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران طرفین را به توقف درگیری ها و آتش بس برای مذاکره فوری به منظور حل و فصل سیاسی بحران دعوت کرده 
و ضرورت رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در درگیری های نظامی را مجدانه یادآوری می کند.خطیب زاده همچنین با اشاره به وضعیت ایرانیان مقیم 
در اوکراین اظهار داشت: مهم ترین ماموریت فعلی وزارت امورخارجه رسیدگی کامل و عاجل به وضعیت ایرانیان مقیم اوکراین است که در چارچوب پیش بینی های 
انجام شده با استفاده از همه ظرفیت در جریان است. سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین کامال فعال بوده و مطابق دستورالعمل های قبلی ارسالی به طور ۲۴ 

ساعته در خدمت دانشجویان و ایرانیان مقیم است.وزیر امور خارجه نیز در توئیتی نوشته است : »بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز ناتو دارد. 
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نماینــده مردم زنجــان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در حالی که کل کشور را به سمت دولت 
الکترونیک پیش می بریم،چگونه می شــود فضای 
مجازی، پهنا و ســرعت اینترنت محدود شود، این 
طرح تنها در پی قانونمند کردن حضور افراد در فضای 
مجازی است.حجت االسالم مهدی باقری با تاکید بر 
این که شبهات وارده بر طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی، مبنی بر کاهش پهنا و سرعت اینترنت 
درست نیست، افزود: هر آنچه که در مجلس شورای 
اسالمی مطرح می شــود، برای منافع مردم است و 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی هم، در راستای 
منافع عموم اجرا می شود.وی با اشاره به اینکه حرکت 
به سمت دولت الکترونیک و ارائه خدمات در فضای 

مجازی، دغدغه نمایندگان و دولت اســت، تصریح 
کرد: با وجود چنین دغدغــه هایی قطعا جایی برای 
طرح مسائلی از قبیل  فیلتر کردن شبکه های مجازی 
نیست.حجت االسالم باقری با بیان اینکه بر اساس 
آیین نامه داخلی و قانون اساســی، طرح حمایت از 
کاربران در فضای مجازی، به دلیل حساســیت، نیاز 
به کار کارشناسی بیشتری داشت، گفت: برای اینکه 
فرصــت موثقی برای بررســی طرح  به وجــود آید، 

مصوب شد که در کمیسیون ویژه بررسی شود.
وی با بیان اینکه البته برخی از نمایندگان پیشنهاداتی 
برای برگشت طرح به صحن دارند، گفت: کمیسیون 
در حکم صحن مجلس است و هر آنچه که در صحن 
اتفاق مــی افتد و یا می توانســت اتفــاق بیفتد، در 

کمیســیون رخ می دهد، بنابراین مصوب شد که در 
کمیسیون بررسی شود.حجت االسالم باقری با اشاره 
به اینکه در همــه جای دنیا هیچ کــس نه در فضای 
حقیقی و نــه در فضای مجازی، حق هنجارشــکنی 
ندارد، گفــت: ما هم تا امروز اگــر در فضای حقیقی، 
قوانینی داریم که افراد قانون شکن را محدود می کند، 
در فضای مجازی هم باید قوانین الزم برای مقابله با 

ناهنجاری ها وضع شود.

دفاع عجیب نماینده زنجان از طرح »صیانت«:

 کسب وکارهای اینترنتی فرار مالیاتی دارند

وز عکس ر

حضور غافلگیرکننده »شان 
پن« در اوکراین جنگ زده

»شــان پن« بازیگــر برنده جایزه اســکار 
آمریکایی اکنون در اوکراین حضور پیدا کرده 
است و قصد دارد رویدادهای حمله روسیه به 
اوکراین را مستند کند. شان پن، همزمان با 
آغاز عملیات نظامی روسیه در کیف بود و در 
نشستی که برای اطالع رسانی در این باره برپا 

شده بود، حضور پیدا کرد. 

 تکذیبیه سفارت روسیه در ایران درخصوص انتشار
 یک ویدئو

سفارت روسیه در ایران انتشار یک ویدئو در خبرگزاری تسنیم در خصوص حمالت هوایی به اوکراین 
را تکذیب کرد.این سفارتخانه در صفحه اینستاگرامش نوشــت: با توجه به اینکه خبرگزاری تسنیم، 
ویدئویی با عنوان »حضور سنگین جنگنده  ها و بمب افکن های روسیه در آسمان اوکراین« را منتشر 

کرد، سفارت اعالم می  کند که این ویدئو صحت ندارد و تبلیغات ضد روسی است. 
در این بیانیه آمده است: کادر ویدئو - هواپیماهایی که در رژه هوایی مسکو به مناسبات روز پیروزی 
در جنگ کبیر میهنی )سال های ۱۹۴۱ الی ۱۹۴۵ میالدی( شرکت می  کنند.از خبرگزاری تسنیم تقاضا 

داریم که آن از این پس اطالعات موثق را از منابع معتبر منتشر کند.
 

 انتقاد »مهاجری« از موضع ایران در قبال حمله روسیه 
به اوکراین

محمد مهاجری، فعال سیاسی در توئیت خود نوشت: کاش کسی وزیر خارجه مملکتم بود که جربزه 
محکوم کردن حمله نظامی روسیه به یک کشور دیگر را داشــت. عزت و حکمت را که قورت دادید و 
یک لیوان آب هم روش. حاال کجای موضع تان به مصلحت اســت؟ دیپلماسی بلد نیستید، لوطی 

گری هم یادتان نداده اند؟ 
 

مطهری:

 ایران حمله  روسیه به اوکراین را محکوم کند
علی مطهری در توئیتی تاکید کرد ایران برای آنکه اســتقالل خود را نشان بدهد باید تجاوز روسیه به 

اوکراین را محکوم کند.
علی مطهری درپی حمله روسیه به اوکراین نوشت :ایران برای آنکه استقالل خود را نشان دهد باید 
تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند .فعال صدا و ســیما اخبار را مانند یکی از مستعمرات روسیه 
گزارش می کند. جدا شــدن گرجســتان و آذربایجان و ارمنستان از ایران توســط روسیه و حمایت 

شوروی از صدام در حمله به ایران را همواره به یاد داشته باشیم.
 

 درخواست دیر هنگام وزیر امور خارجه از ایرانیان 
مقیم اوکراین

در حالی که بســیاری از کشــورها اتباع خود را از این کشــور خارج کــرده اند، امیــر عبداللهیان در 
تماس تلفنی با ســفیر ایــران در کیف، جویای احــوال ایرانیــان مقیم اوکرایــن و دیپلمات های 
ایران و خانواده هایشــان در این کشــور شــد. همچنین از ایرانیــان مقیم اوکراین خواســته طبق 
 دستورالعمل های صادره کشــورمان در اوکراین، برای اقامت خود در اماکن امن یا بازگشت به ایران 

اقدام کنند.
 

 ادعایی درباره پاسخ ایران به نامه آمریکا در سفر »رییسی«
به قطر

یک خبرنگار عرب با انتشار تصویری از دست نویسی خبر داد که مدعی است متعلق به یکی از اعضای 
هیئت ایرانی همراه رییس جمهور در سفر به قطر و مربوط به پاسخ ایران به نامه آمریکاست.

پاســخ به نامه آمریکا:  رفع کامل تحریم ها ، ضمانت معتبر، بســتن پرونده اماکــن ادعایی. ادعا 
می شود که قطر پیام ایاالت متحده را  به ایران منتقل کرده است.
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استاندار:

حمایت مالی از 270 طرح عظیم ملی و راهبردی اصفهان 
عملیاتی شود

استاندار اصفهان گفت: حمایت مالی و پشتیبانی از ۲۷۰ طرح عظیم ملی و راهبردی اصفهان عملیاتی شود.
سید رضا مرتضوی در دیدار با مدیرعامل بانک ملی کشور با تبیین افق توسعه پایدار استان اظهار داشت: 
ترسیم دورنمای توسعه درون زا و همه جانبه، اشتغال آفرینی پویا و پایا در استان و اتخاذ سیاست های 
راهبردی در کاستن هوشمندانه از صنایع آب بر و حرکت به سمت گسترش میدانی صنایع هایتک و فاینتک 
از اهمیت بسیاری برخوردار است.وی با اشاره به اهمیت توجه به این موضوع ادامه داد: اهتمام و هم افزایی 
مسئوالن استانی و ملی در خصوص کاربست یافتن آگاهانه این موضوع مورد توجه است و باید در این 
زمینه اقداماتی جدی عملیاتی شود.استاندار اصفهان بیان کرد: از مدیرعامل بانک ملی کشور به عنوان 
بانک مادر تخصصی می خواهم ضمن حمایت و پشتیبانی از ۲۷۰ طرح عظیم ملی و راهبردی در استان 
اصفهان با ایجاد درآمد پایدار و مطمئن برای بانک متبوع و سپرده گذاران آن، صانع توسعه پایدار اقتصادی 
و اجتماعی و گردش هدفمند چرخ تولید ملی شوند.وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در صورت تحقق این 
موضوع، استان اصفهان بتواند به عنوان یک الگوی موفق در ایجاد بستر متعالی سرمایه گذاری ملی برای 
سایر بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری در اقصی نقاط کشور، شمولیت و تعمیم رویکرد یابد.

 
مدیرعامل بنیاد برکت:

 فقط 10 درصد گردش مالی اسباب بازی کشور مربوط 
به تولیدات داخلی است

مدیرعامل بنیاد برکت گفت: فقط ۱۰ درصد گردش مالی بازار اسباب بازی کشور مربوط به تولیدات داخلی 
است.محمد ترکمانه، در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه اسباب بازی در شهر نوش آباد از توابع شهرستان 
آران و بیدگل با اشاره به اینکه صنعتگران و کارآفرینان یکی از مهمذترین بازوهای اقتصادی دولت در 
جنگ اقتصادی با دشمن هستند، اظهار داشت: در این شرایط عالوه بر حمایت های دولتی، کارآفرین هم 
باید از تمام ظرفیت های موجود برای توسعه کسب و کار خود استفاده کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
عالوه بر جنگ اقتصادی مورد هجمه تهاجم فرهنگی دشمن هم هستیم، ابراز داشت: دشمن در جنگ 
فرهنگی کودکان و نوجوانان را نشانه گرفته اســت و مدیران و مسئولین کشور باید در این حوزه تالش 
مضاعفی داشته باشند.مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه بازار نوشت افزار و اسباب بازی در کشور 
گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد، تصریح کرد: سهم تولیدات داخلی از این حجم زیاد از گردش 
مالی سالیانه ۱۰ درصد است که مقدار کمی است.وی با بیان اینکه تولید کنندگان محصوالت فرهنگی 
مثل اسباب بازی در خط مقدم تهاجم فرهنگی هســتند، تاکید کرد: از این رو الزم است تا واحدهای 
تولیدی و صنعتی مربوط به ساخت اسباب بازی در کشور توســعه یابد.ترکمانه با اشاره به اینکه این 
اسباب بازی ها باید متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، ادامه داد: بنیاد برکت از شرکت هایی که در تولیدات 

اسباب بازی خود فرهنگ ایرانی را لحاظ و مورد توجه قرار دهند، حمایت می کند.
 

باید میزان مصرف انرژی به ویژه گاز به حد استاندارد برسد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به بیان توضیحاتی درباره لزوم به حد استاندارد رسیدن مصرف گاز 
در کشور پرداخت.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی  
گفت: برای اینکه در زمینه مصرف انرژی دچار چالش نشویم، الزم است تدابیر ویژه ای اتخاذ شود که یکی از 
تدابیر آن است که قبل از آن که پیک مصرف برسد، باید پیش بینی ها و اقدامات الزم و مناسب را در دستور 
کار خود قرار دهیم.این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد که جواد اوجی زمانی که برای اخذ رای اعتماد در 
مجلس حضور یافته بود، گفت ذخایر استراتژیک گاز کشور در وضعیت نامطلوب قرار دارد؛ بنابراین باید میزان 

مصرف انرژی به ویژه گاز به حد استاندارد برسد تا در زمان پیک مصرف با مشکل کمبود گاز مواجه نشویم.

برچسب سرمایه گریزی بر پیشانی نصف جهان و فرصت هایی که از دست می رود؛

شوربختی تمام نشدنی اصفهان 

سرمایه گریزی یکی از شوربختی های اصفهان  علی یگانه نسب 
و برچسبی اســت که خودی و غیرخودی به 
این استان می زنند چرا که وجود بروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر و 
خشک سبب شده که سرمایه گذاران بومی و غیر بومی تمایلی به ماندن در 
اصفهان نداشته باشند و به استان های دیگر برای سرمایه گذاری سفر کنند.

چندی پیش بهنام ابراهیمی، جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان در یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در این اتاق اظهار کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده، اصفهان 
سرمایه گریزترین استان کشور است و کمترین رغبت برای ورود و بیشترین 

رغبت برای خروج سرمایه گذاران از آن دیده می شود.

شاخص های امنیت سرمایه گذاری در اصفهان جایگاه مناسبی ندارد
وی با بیان اینکه شاخص های امنیت ســرمایه گذاری در اصفهان جایگاه 
مناسبی ندارد و باید به این حوزه توجه ویژه شود، اضافه کرد: روند تغییرات 
شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان جاری در کل کشور به طور تقریبی 
ثابت بوده ؛اما وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان اصفهان بدتر شده 
است.در شرایطی که اصفهان پیشران اقتصاد کشور است ؛اما این سرمایه 
گریزی سبب پسرفت آن شده و این استان را تا گلو در مشکالت مختلف 
اجتماعی و اقتصادی غرق کرده است، به عبارتی برخی کارشناسان از احتمال 

زیاد مهاجرت پذیری از استان ابراز نگرانی می کنند و معتقدند تا زمانی که 
کالن شهر اصفهان که میزبان نیمی از جمعیت استان است، نتواند راهکاری 
برای برون رفت از بحران سرمایه گریزی پیدا کند، امید چندانی نیز به کلیت 
استان نمی توان داشت.طبیعی است زمانی که عرصه برای سرمایه گذاران 
در کالن شهر اصفهان تنگ باشد، عرصه برای درآمدزایی مدیریت شهری 
تنگ تر می شود و توسعه شهر نیز نمی تواند در مسیر مطلوب خود قرار گیرد.

طبقه خالق و صاحبان سرمایه های مالی از اصفهان رفته اند
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در این خصوص 
می گوید: نمی توان به موضوع سرمایه گریزی در اصفهان به صورت صفر و 
یکی نگاه کرد بلکه نگاه منطقی آن است که دریابیم اصفهان در هر شرایطی 
که از لحاظ سرمایه گذاری دارد، تابع شــرایط محیطی است. تا زمانی که 
داده های مشخصی به سمت ما نیامده و کالن روندها با ارزیابی دقیق مورد 
بررسی قرار نگیرد نمی توان اظهارنظر کرد؛ بدین سبب پیش از هر نظری 
باید داده های واقعی را در اختیار داشته باشیم.مصطفی نباتی نژاد ادامه 
می دهد: با این وجود به عقیده من اصفهان، پایتخت پارادوکس هاست زیرا 
ظرفیت و زیرساخت های قابل توجهی دارد که متعلق به دهه های مختلف 
حیات آن است که بعضی از آن ها نعمت و بعضی نقمت است.نباتی نژاد با 
بیان اینکه به طور مثال پروژه های توسعه ملی مانند فوالد مبارکه باعث شده 

بخشی از سرمایه ها جذب اصفهان شود اما درپی آن با جذب نیروهای کار، 
تغییرات جمعیتی ایجاد شده که باعث می شود سرمایه های خرد وارد این 
شهر و استان نشود، اضافه می کند: از سوی دیگر بعضی از مسائل اقلیمی 
نیز با حضور این صنایع برای اصفهان ایجاد شده است و برخی آن ها را یکی 
از عوامل تشدید مشــکالت سرمایه گریزی در این اســتان می دانند.وی 
افزود: گرچه برخی صاحبان صنایــع می گویند که بارگذاری ویژه ای بر آب 
نداشــته اند و عدد قابل توجهی از آب حوضه زاینده رود برداشت نمی کنند 
؛اما بعضی منتقدان با تکیه بر همین مسائل زیست محیطی تاکید می کنند 
که »توسعه این صنایع برای اقلیم اصفهان مناسب نیست«.وی با اشاره به 
اینکه باید آنچه ادراک مردم در ارتباط با سرمایه گریزی است را حتما مورد 
توجه قرار دهیم حتی اگر یک خطای ادراکی باشد، اضافه می کند: به طور 
کلی این مداخله ها، پیامدهای اقلیمــی و اجتماعی نامطلوبی را به وجود 
آورده که اصفهان را سرمایه گریز کرده است؛ عالوه بر مسائل اقلیمی نوعی از 
سختی های بروکراتیک و دیوان ساالری های موجود نیز مزید بر علت شده 

و بخشی از طبقه خالق و صاحبان سرمایه های مالی از اصفهان رفته اند.

 بی ضابطه بودن حوزه ســرمایه گذاری در برخی شــهرها و جذب 
سرمایه گذاران اصفهانی!

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان می افزاید: البته 
برخی معتقد هستند که بی ضابطه بودن حوزه سرمایه گذاری در بعضی 
شهرها نسبت به اصفهان باعث شده سرمایه های اصفهان به سمت این 
شهرها پرواز کند چراکه در شهرهای کوچک تر، هدف سرمایه گذاری بر 
منفعت های آنی استوار شده اســت. به طور مثال در اصفهان کد ارتفاعی 
پایین ساخت وساز است؛ اما در شمال کشور کد ارتفاعی آزاد است و بدین 
ترتیب با استفاده از آرای کمیسیون ماده پنج، سرمایه گذاری در این شهرها 
به صرفه تر شده است.نباتی نژاد به الگوهای جدید مشارکتی برای جذب 
سرمایه گذاران نیز اشاره کرده و اضافه می کند: معاونت مالی اقتصادی 
شهرداری اصفهان، استراتژی های خاص خود را در جذب اعتبارات مردم 
ارائه کرده و مورد نقد و نظر شــورا قرار گرفته اســت؛ باید در روش های و 
قراردادهای مشارکتی تجدیدنظر شــده و مشارکت های مدنی و جنس 

مشارکت کنندگان تغییر کند.

جذب سرمایه های خارجی 1۵ کشور همسایه
اگر چه سیاست های محلی تا حد زیادی تابع سیاست های ملی است؛ 
اما شهرها و استان ها می توانند اثرات سیاست های کلی را بر جذب و فرار 
سرمایه گذاران کاهش یا افزایش دهند.امیررضا نقش، معاون استاندار 
اصفهان در این خصوص اظهار می کند: استان اصفهان دارای ظرفیت های 
صنعتی بی بدیلی است که می تواند مورد توجه جدی سرمایه گذاران باشد.

وی با بیان اینکه باید در راستای جذب سرمایه گذاران به جای فرار سرمایه 
ها از اصفهان تالش کنیم تا میزان اشتغال نیز از این طریق افزایش پیدا 
کند، می افزاید: سرمایه گذاری داخل و خارج استانی در افق هدف ما قرار 
دارد که در این راستا نیازمند همیاری همه نهادها برای ایجاد مشوق های 

الزم سرمایه گذاران هستیم.

با مسئولان

خبر روز

استاد دانشگاه اصفهان تشریح کرد:

تحرکات حوزه انرژی در منطقه و بیدارباشی برای ایران
رییس جمهور ترکیه در سفر اخیر خود به امارات چند قرارداد تجاری در حوزه انرژی با این کشور منعقد 
کرد که در این شرایط تحرکات دیپلماسی ایران برای دستیابی به بازارهای تجاری منطقه بیش از پیش 
احساس می شود.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در سفر اخیر خود به امارات ۱۳ قرارداد 
تجاری مهم امضا کرد و هم زمان عراق نیز در حال مذاکره با قطر و اردن برای جایگزینی گاز ایران است. 
ترکیه و امارات در جریان سفر رییس جمهور ترکیه به ابوظبی، تعدادی توافق نامه همکاری، یادداشت 

تفاهم و پروتکل های امضا شده توسط طرف های متعدد در دو کشور را مبادله کردند.

صادرات گاز از سیاست های مهم خارجی ایران
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان معتقد است کشورهای خریدار انرژی از ایران کم کم به این نتیجه 
می رسند که اگر تحریم های ایران ادامه پیدا کند برای آنها بهتر است که منابع جایگزین بدون دردسرتری 
برای تامین انرژی خود پیدا کنند. کشورها در سیاست گذاری خود رویه ای به نام سناریونویسی دارند. آنها 
فکر می کنند که اگر تحریم ها علیه ایران ادامه یابد، ســطح تولید انرژی در ایران در طوالنی مدت کاهش 
خواهد یافت و تنها به برطرف کردن نیازهای انرژی داخلی منحصر خواهد شد.حسین مسعودنیا با بیان 
اینکه یکی از مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی ایران از زمان شکل گیری اوپک تاکنون موضوع انرژی 
در سیاست خارجی ایران بوده است، گفت: واقعیت این است که ایران به مرور زمان نقش کلیدی خود در 
انرژی را در سطح منطقه و جهان از دست داد که شاید اعمال دخالت های خارجی در اوپک، بحث رقابت 
ما با عربستان و دیگر رقابت های منطقه ای از جمله دالیل از دست رفتن این موقعیت برای ایران در منطقه 
باشد.وی درباره تاثیر گاز در مناسبات انرژی منطقه، خاطرنشان کرد: بعدها گاز به عرصه مناسبات انرژی 
وارد و ابتکار تشکیل اوپک گازی نیز مطرح شد و سه ضلعی ایران، روسیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی 
گازی منطقه مطرح شدند و انتظار می رفت که ایران که جایگاه نفتی خود را از دست داده حداقل بتواند ایفاگر 
نقش کلیدی در بازار گاز باشد و به همین دلیل نیز در حوزه انرژی صادرات گاز تقریبا به یکی از سیاست های 

مهم خارجی ایران تبدیل شد و بحث صدور گاز به ترکیه و بعدها به عراق در دستور کار ایران قرار گرفت.

خریداران انرژی ایران، به دنبال بازارهای جدید
این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به تحوالت انرژی در منطقه و نزدیک شدن ترکیه و 
عراق به دیگر کشورها برای تامین انرژی، ادامه داد: ترکیه و عراق دو خریدار اصلی گاز ایران در تالش 
برای کاهش وابستگی خود به انرژی ایران هستند؛ ترکیه به سمت امارات رفته و وزیر نیروی عراق نیز 
از تالش این کشور برای خرید گاز و برق به جای ایران از کشورهای دیگر عربی مانند اردن و یا عربستان 
خبر می دهد.مسعودنیا در تبیین علت این رخداد، گفت: اصوال در نگاه به موضوع انرژی بین ایران و 
کشورهای منطقه جنوبی خلیج فارس و یا بیشتر اعضای اوپک یک اختالف نظر وجود دارد و آن اینکه 
کشورهای عربی معتقد به حفظ جایگاه خود در بازار جهانی انرژی هستند در حالی که قیمت برای آنها 

در اولویت نیست و برای ایران قیمت فروش محصول یک اولویت اصلی است.

چشم انداز2030؛ پایان سلطه سوخت های فسیلی در جهان
وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی قیمت نفت حتی به پایین ترین حد خود می رسد، عربستان هیچ گاه 
صدور انرژی خود را متوقف نمی کند و نکته مهم تر اینکه کشورهای عربی صادر کننده نفت می دانند 
که تا پایان بهترین چشم انداز در نظر گرفته شده برای سلطه سوخت های فسیلی و جایگزینی آن با 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر یعنی سال ۲۰۳۰ زمان زیادی نمانده و آنها در تالش اند تا از این فرصت 
باقی مانده به بهترین شکل استفاده کنند، بنابراین با وجود کاهش تقاضا باز هم اصرار به فروش نفت 
خود را دارند.این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اضافه کرد: البته شاید گاز تا اندازه ای از این 
قاعده مستثنی باشد، چون هنوز پاک تر از نفت به حساب می آید، اما به هر حال کشورهای منطقه به 
دنبال این هستند تا بازاری برای خود دست و پا کنند تا در آینده اگر در صادرات نفت با مشکل مواجه 

شدند توان جایگزینی گاز به جای نفت را داشته باشند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:دیدگاه

مصرف کنندگان واقعی تاقبل سال خودرو بخرند
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: مصرف کنندگان واقعی اگر قصد خرید دارند، تا پیش از پایان سال خودروی موردنیاز خود را خریداری کنند.

حمیدرضا قندی ، با اشاره به وضعیت بازار خودرو تا پایان سال، اظهار کرد: به طورقطع افزایش شیوع کرونا و شاید کاهش سفرها در نوروز ۱۴۰۱، بر کاهش میزان 
خریدوفروش خودرو موثر است.وی افزود: از سوی دیگر هرساله مدل های جدید خودرو از اول اســفندماه تغییر می کند، اما تا این لحظه هنوز به غیر از خودرو 
هایما s۷، مدل جدید ۱۴۰۱ وارد بازار نشده است و همچنان بسیاری مصرف کنندگان منتظر مدل های جدید هستند.رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
با اشــاره به رکود موجود در بازار خودرو، گفت: تا زمانی که تمام اصناف ایران وضعیت مناسبی ندارند، مردم نیز برای خرید خودرو ترغیب نمی شوند و شاید امروز 
خودرو در اولویت خرید مردم نیست.وی به رکود شدید بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت خودروهای گروه سایپا و ایران خودرو 
کاهش قیمت داشتند.قندی با اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو بعد از صحبت های مقام معظم رهبری و انتقاد از کیفیت پایین و قیمت باالی خودرو، گفت: 
همچنین بعد از اعالم دادستانی کل کشور و همچنین کارشناسان خودرو نسبت به بررسی خودروهای تصادفی، تا حدودی قیمت خودرو ریزش داشته است.وی 
افزود: به عنوان  مثال در این مدت خودروی دنای اتوماتیک نسبت به یک ماه گذشــته حدود ۴۰ میلیون تومان و یا پژو پارس تیو۵ حدود پنج میلیون تومان و یا 

خودروهای گروهای سایپا بین ۲ تا ۳ میلیون کاهش قیمت داشته اند.

نماینده مردم اصفهان درمجلس:

اصفهان در زمینه توسعه 
صنایع اشباع شده است

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت:استان اصفهان در زمینه توسعه 
صنایع اشــباع شــده و دیگر ظرفیت اجرای 
طرح های بیشتر را ندارد.مهدی طغیانی اظهار 
کرد: نزدیک به ۲ هزار طرح توســعه در استان 
اصفهان وجــود دارد در حالی که ســاالنه ۲۰۰ 
میلیــون متر مکعــب از آبخوان ها برداشــت 
می شود و براین اســاس باید توسعه صنعت 
مطابق با شــرایط جغرافیایی استان از جمله 
محدودیت آب و آلودگی هوا باشد.برای اجرای 
طرح های توسعه صنعت در استان هیچ گونه 
نظارتی را شــاهد نیســتیم در حالی که باید 
برای توســعه صنایع از جمله آنچه در منطقه 
ویژه اقتصادی شــهرضا مشاهده می کنیم، از 
طرح های راهبری برای رفع آلودگی ها استفاده 
شــود.وی، خواستار تغییر ســبک زندگی در 
شهر های صنعتی از جمله اصفهان شد و گفت: 
این تغییرات و نگاه به طرح های توسعه ای باید 
از سطح مدیریتی شکل بگیرد.عمده پروژه های 
موجود در اصفهان تنها ســرمایه گذاری است، 
اما نرخ بهــره وری منفی اســت و دوران رکود 
را در به ســر می بریم.وی افــزود: در بهترین 
اقتصاد ها نرخ طبیعی بیکاری پنج درصد است 
و در تمامــی جوامع همواره این تعــداد افراد 
به دنبال یک شــغل خوب هستند، در اصفهان 
بیکاری بیشتر میان دارندگان مدرک تحصیلی 
لیسانس به باالست و ۲۸ درصد این افراد بیکار 
هســتند.با توجه به وضعیت موجود دراستان 
خواهان آن هستیم که افزایش بار جمعیت در 
فالت مرکزی ممنوع شود، اما شاهد ساخت 
۳۲۰ هزار واحد در ســال هســتیم یعنی برابر 
افزایش یک میلیون نفــر جمعیت در صورتی 
که با بحران تامیــن ۳۲۰ میلیون متر مکعب 
آب شرب مواجهیم.طغیانی گفت: ۲۰۰ مجوز 
نیروگاه خورشــیدی در اصفهان صادر شده که 

هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.
اصفهان با بیش از پنــج میلیون نفر جمعیت، 
بیش از ۹ هزار واحــد تولیدی کوچک و بزرگ 

دارد.

مدیر ســد زاینده رود گفت: افزایــش ۳۲ درصدی 
بارندگی ها نسبت ســال گذشته باعث رشد ورودی 
به سد شده؛ اما با این وجود تنها ۱۰ درصد گنجایش 

این سد آب دارد.
سید مجتبی موســوی نایینی با بیان اینکه میزان 
بارندگی ها نســبت به بلند مدت ۱۴ درصد کاهش 
داشته اســت، افزود: هم اینک ورودی آب به سد 
زاینده رود برابــر  ۲۳ و ۹ دهــم  و خروجی  ۱۱ متر 

مکعب در ثانیه است.
وی بیان داشــت: هم اکنون حجم  سد زاینده رود 
۱۲۴.۵ میلیون اســت درحالی که ظرفیت آن یک 

هزار و  ۲۳۹ میلیون متر مکعب اعالم شده است.
مدیر سد زاینده رود گفت: هم اکنون ۹۰ درصد حجم 
زاینده رود  خالی است که با افزایش ورودی آب به 
سد  مشکلی برای تامین آب شرب نخواهیم داشت.
وی ادامه داد:  تا این زمان ورودی سد کمتر از انتظار 
است و  تامین و پایداری آب در رودخانه زاینده رود 

منوط به کنترل مصارف خواهد بود.
موســوی نایینی، مصــرف صنایع را کمتــر از چهار 

میلیون مترمکعب در ماه تخمین زد و ادامه داد:  به 
دنبال افزایش گرمای هوا، شــاهد افزایش مصرف 
آب خواهیم بــود که با کنترل مصــارف می توان به 
مدیریت هرچه بهتر آب و پایداری جریان دســت 

یافت.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکز کشور و تامین کننده آب شرب، محیط زیست، 
کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران، در سال 
۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب بهره برداری 
شد، این سد قوسی شــکل در۱۱۰ کیلومتری غرب 

اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

مدیر سد زاینده رود:

۹0 درصد گنجایش سد زاینده رود خالی است

احیای صنایع دستی رو به 
فراموشی به همت زنان »احمدی«

دهســتان احمدی منطقــه ای اســت از توابع 
شهرستان حاجی آباد به مرکزیت شهر سرگز در 
شمال استان هرمزگان.این منطقه سال هاست 
به خاطر خشکسالی و مسائل دیگر در فهرست 
مناطق کمتر برخوردار ایران قرار گرفته است. در 
سال های اخیر زنان دهستان احمدی با تالش 
فراوان صنایع دستی رو به فراموشی منطقه خود 
شامل حصیر بافی،زری بافی،کمه زنی و پروند 

بافی را احیا کرده اند.

عکس روز

عکس: ایرنا
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سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

تزریقواکسنتا۸۵درصدازابتالبهکروناجلوگیریمیکند
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه 
تمامی واکسن های کرونا در پیشگیری از ابتال و کاهش مرگ و میر ناشی 
از این ویروس موثر هستند، گفت: اکثر واکسن های تزریقی تا ۸۵ درصد از 
ابتالی به کرونا جلوگیری می کند. علی احمدی در نشست با اصحاب رسانه 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه ارائه خدمات باکیفیت درمانی به 
مردم باعث ایجاد رضایت و صیانت از سالمت آن ها می شود، اظهار کرد: 
همچنین به منظور صیانت از سالمت آن ها نیازمند تعامل و اطالع رسانی 
در حوزه های مرتبط با سالمت هســتیم که در این مسئله اصحاب رسانه 
و هنرمندان نقش مهمی را ایفا می کنند. سرپرســت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه بحث واکسیناسیون یکی 
از راه های کنترل و مدیریت اپیدمی کرونا محسوب می شود، عنوان کرد: 
اما واکسن تنها راه کنترل بیماری نیست، بلکه در کنار واکسیناسیون باید 
حفظ فاصله اجتماعی، رعایت بهداشت فردی، جلوگیری از شکل گیری 
تجمعات و استفاده از ماسک نیز مورد تاکید قرار بگیرد. وی با بیان اینکه 
برای مدیریت بیماری کرونا نیازمند همکاری و همراهی دســتگاه هایی 
از جمله آموزش و پرورش، سیســتم حمل و نقل عمومــی، اصناف و ... 
هستیم، افزود: اگر این دستگاه ها همکاری الزم را نداشته باشند، اجرای 
دقیق مصوبات امکان پذیر نیست، آموزش و پرورش یکی از این نهادهای 
تاثیر گذار است که باتوجه به جمعیت زیاد تحت پوشش، نیازمند همکاری 
این دستگاه برای مدیریت بیماری هستیم. احمدی در ادامه با اشاره به 
روند نظارت های کرونایی بر سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری و 
برون شهری در شهرکرد، توضیح داد: طی چند روز گذشته به صورت سرزده 
از ترمینال آزادی شــهرکرد بازدید به عمل آمد، اما متاسفانه نحوه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این ترمینال رضایت بخش نبود، بسیاری از افراد 
واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده بودند، همچنین الزام به استفاده از 
ماسک ضعیف بود. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد خاظرنشان کرد: در پیک ششم و با شیوع سویه امیکرون تمامی 
مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری در آماده باش کامل هستند، درصدد 
هستیم تا با اقدامات پیشگیرانه با حداقل خسارت از پیک کرونا عبور کنیم.

استقبال چشمگیر پزشکان چهارمحال و بختیاری از تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا

وی با تاکید بر اینکه تزریق واکســن در چهارمحــال و بختیاری مطلوب 
ارزیابی می شود، گفت: در تزریق دوز ســوم واکسن از میانگین کشوری 
باالتر هستیم، پزشکان این استان نیز اســتقبال خوبی از تزریق واکسن 
دارند، به طوری کــه در دوز اول ۹۹.۵ درصد پزشــکان، در دوز دوم ۹۸.۵ 

درصد و در دوز سوم ۷۵ درصد پزشکان استان واکسینه شده اند. واکسن 
تاثیر باالیی در جلوگیری از ابتال، بستری و مرگ و میر دارد و پزشکان خود 
به صورت عملی به این مســئله اذعان دارند، اگر واکســن تاثیر چندانی 
نداشت، پزشــکان برای تزریق مراجعه نمی کردند. احمدی بیان کرد: در 
هفته گذشته ۱۴ نفر بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند که طبق 
بررسی ها، این افراد برای واکسیناسیون مراجعه نکرده و یا واکسیناسیون 
خود را تکمیل نکرده بودند. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد با تاکید بر اینکه عوارض شدید واکســن بسیار نادر 
اســت، توضیح داد: امروز نگران افراد واکســن نزده در جامعه هستیم، 
در حال حاضر ۲۴۸ نفر به علت کرونا در مراکز درمانی اســتان بســتری 
هســتند که حال عمومی ۲۰ نفر از این بیماران وخیم گزارش شده است، 
پیش بینی می شود در روزهای آینده موارد مرگ و میر و بستری ناشی از 
ابتال به کرونا افزایش داشته باشد، عموم فوتی های کرونایی در رده سنی 
سالمندان است. وی تصریح کرد: تمامی واکسن هایی که امروز در مراکز 
واکسیناسیون تزریق می شود، ایمن و دارای تاریخ مصرف است، خط قرمز 
نظام سالمت استفاده از واکسن ایمن و مورد تایید بوده، هیچ کس به علت 
تزریق واکسن به کرونا مبتال نمی شــود و این یک حقیقت علمی است، 
امکان دارد افراد پس از تزریق بنا به دالیل گوناگون به کرونا مبتال شوند. 

احمدی ادامه داد: عالئمی مانند تب، لرز، سردرد و بدن درد بعد از تزریق 
واکسن طبیعی است، قطعا واکسن تاثیر بسیار باالیی در کاهش مرگ و 
ابتالی شدید افراد به بیماری کرونا دارد، تاکنون مورد قطعی فوت به علت 
واکسن در استان گزارش نشده و ۱۰ مورد عوارض شدید گزارش شده که 
تاکنون به صورت علمی اثبات نشده است. سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد در خصوص محدودیت هایی کرونایی، 
یادآور شد: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری 
بین ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد شــده اســت. رعایت پروتکل ها راضی کننده 
نیست و در محدودیت های کرونایی تغییراتی، باتوجه به افزایش میزان 
واکسیناسیون به وجود آمده است و همانند سابق محدودیت های ویژه و 
تعطیلی سراسری اعمال نمی شود. وی با بیان اینکه تمامی واکسن های 
کرونا در پیشگیری از ابتال و کاهش مرگ و میر ناشی از این ویروس موثر 
هستند، گفت: اکنون هیچ کدام از واکسن های تزریقی در مرحله کارآزمایی 
نیستند، اکثر واکسن های تزریقی تا ۸۵ درصد از ابتالی به کرونا جلوگیری 
می کند، در برخی واکسن ها این عدد به ۹۵ درصد نیز می رسد. احمدی در 
پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر با ثبات در آمار بیماران سرپایی کرونا 
در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم، تاکید کرد: عادی انگاری نسبت 

به رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام پایان سال خطرآفرین است.

آزادی 137 زندانی جرائم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری
مدیر ستاد دیه چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۷ زندانی جرائم غیر عمد در 
چهارمحال و بختیاری آزاد شدند. مجید صیادی  اظهار کرد: بدهی این زندانیان حدود ۲۶ میلیارد تومان 
بوده است.وی با بیان اینکه شــاکی این پرونده ها بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبه 
خود را گذشت کردند، تصریح کرد: مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بدهی زندانیان جرائم غیر 
عمد از محل کمک های بالعوض استانی و کشوری تامین شــده است. مدیر ستاد دیه چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: از ابتدای امســال تا کنون بیش از سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تسهیالت به 
زندانیان جرائم غیر عمد در استان پرداخت شده اســت. صیادی به شیوع ویروس کرونا در جامعه 
اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، عدم برگزاری مراسم در جامعه ضروری است به 
همین منظور بازماندگان می توانند بخشی از هزینه این مراسم ها را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
اختصاص دهند و زندگی دوباره به این افراد ببخشند. وی با بیان اینکه برخی از نو عروس و دامادان به 
دلیل شرایط کرونایی مراسم عروسی برگزار نمی کنند، مطرح کرد: زوج های جوان می توانند با پرداخت 
بخشی از هزینه جشن خود برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد شــادی خود را با دیگر خانواده ها به 

اشتراک بگذارند.

طرح هادی در 100 درصد روستاهای سامان اجرا شده است
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم اجرای طرح های هادی 
روستایی، گفت: طرح هادی در ۱۰۰ درصد روستاهای شهرستان سامان به مرحله اجرا درآمده است.  
فرشید ریاحی ، اظهار داشت: این شهرستان ۲۲ روســتا دارد که طرح هادی در تمامی این روستاها 
تهیه و اجرایی شده؛ اما هنوز کامل نیست و به تکمیل نیاز دارد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری افزود: ۶۰ درصد واحدهای مســکونی شهرستان ســامان از محل تسهیالت 
روستایی و نهضت ملی مسکن مقاوم سازی و بهسازی شده است. وی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
را متولی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اعالم و تصریح کرد: برای سامان منتظر تامین زمین از سوی راه و 
شهرسازی هستیم تا طرح نهضت ملی مسکن آغاز شود. ریاحی، رفع مغایرت های طرح های هادی 
غذا را ضروری دانست و یادآور شد: طرح های تفکیکی مرتبط با بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف 
ارتقای وضعیت زمین های شهر هوره و با همکاری شهرداری بازنگری می شود. سرپرست فرمانداری 
سامان هم در این نشست با یادآوری اینکه طرح تفصیلی شهر هوره از توابع این شهرستان مشکالتی 
دارد، تاکید کرد: این مشکالت باید جمع بندی و برای بازنگری به مشاور طرح اعالم شود. محمدتقی 
گنجعلی خاطر نشان کرد: در این صورت تفکیک و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط ساخت 

مسکن در شهرستان سامان تسهیل می شود.

جمع آوری 14 معتاد متجاهر در بروجن
فرمانده انتظامی بروجن گفت: ۱۴ معتاد متجاهر در این شهرستان جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد 
معرفی شدند. سرهنگ احمدی اظهار کرد: به منظور افزایش سطح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد 
با توزیع کنندگان و معتادان، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بروجن با همکاری ماموران 
انتظامی، طرح جمع آوری و پاکسازی مناطق از معتادان متجاهر را به اجرا گذاشتند. وی خاطر نشان کرد 
: در راستای اجرای این طرح تعداد ۱۴ معتاد متجاهر جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

کشف مغز بادام قاچاق در خانمیرزا
سرهنگ دوم امیر انتظامی نیا، فرمانده انتظامی خانمیرزاگفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال، 
ماموران یگان امداد حین کنترل محور اصلی در سه راهی کوشکی، یک دستگاه خودرو حامل بار قاچاق 

را با ۹ کیسه پلمب حاوی مغز بادام قاچاق شناسایی و با هماهنگی قضایی متوقف کردند.
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مفاد آراء
12/34 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 3449- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قدمعلي شجاعي 
فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 468 صادره از گلپایگان درششدانگ مغازه به 
مساحت 127.35 مترمربع مجزی شــده از پالك 9 فرعي از 4158 اصلي  واقع در 

بخش1  محرز گردیده است.
2- راي شــماره 3446- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا هاشمي 
فرزند حسین بشــماره شناســنامه 1858 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 108.57 مترمربع مجزی شده از  پالك 4061 اصلي واقع در 

بخش 1محرز گردیده است.
3- رای شماره3448- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم علي جعفري 
فرزند رمضانعلي بشــماره شناســنامه 4123 صادره ازتهران در ششدانگ مغازه به 
مساحت 59.30 مترمربع مجزی شده از  پالك 5 فرعي از 2965 اصلي  واقع در بخش 

1خریداري از مالك رسمي آقاي مجید ملکی محرز گردیده است.
4- رای شــماره 3447- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي خانم مریم علي 
جعفري فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 4123 صادره از تهران در  ششدانگ مغازه 
به مساحت 62.83 مترمربع مجزی شــده از  پالك 5 فرعي از 2965 اصلي  واقع در 

بخش1  خریداري از مالك رسمي آقاي مجید ملکی محرز گردیده است.
5- راي شماره  3546- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر نجاري 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 20 صادره از گلپایگان در  ششدانگ ساختمان  
به مساحت 251.02 مترمربع مجزی شــده از پالك 237 فرعي از 5 اصلي واقع در 

بخش4 محرز گردیده است.
6- راي شــماره  3543- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ســیداحمد 
حسیني فرزند رضا بشماره شناسنامه 57 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 152.84 مترمربع مجزی شده از  پالك 1725 فرعي از 1 اصلي واقع در 

بخش2  محرز گردیده است.
7- رای شــماره 3545- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد اسدي 
فرزند ابوالحسن بشــماره شناســنامه 397 صادره از گلپایگان درششدانگ خانه به 
مساحت 164.61 مترمربع مجزی شــده از پالك1133 فرعي از27 اصلي  واقع در 

بخش3محرز گردیده است.

8- رای شــماره3303- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي مســجد حضرت 
ابوالفضل در ششــدانگ ساختمان مســجدحضرت ابوالفضل به مساحت 795.43 

مترمربع مجزی شده ازپالك  1739 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
9- رای شــماره3547- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  ســید رحمان 
حسیني فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 17 صادره از نائین در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 152.73 مترمربع مجزی شــده از  پالك938  فرعي از3 اصلي   واقع در 

بخش2  محرز گردیده است.
10- راي شــماره  3301- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بقعه باب شیخ در 
ششدانگ موقوفه بقعه باب شیخ به مساحت 1400 مترمربع مجزی شده از پالك 75 

اصلي واقع در بخش3 محرز گردیده است.
11- رای شماره 2210و 2211- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه 
عسگري فرزند ابوتراب بشماره شناسنامه 304 صادره ازگلپایگان درچهاردانگ و یك 
پنجم دانگ مشاع و آقاي  ابولفضل محسني فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 764 
صادره از گلپایگان دریك دانگ و چهار پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یك   زمین 
مزروعي به مساحت 14340.53 مترمربع مجزی شده ازپالك  4572 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/22

م الف: 1283523 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

12/35 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هیئت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالك 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001341 مورخ 1400/07/29 آقای حســین 
طوقانی ریزی فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44/35 
 متر مربع مفروز از پــالك 107- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداري شده از مالك رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1283014 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 

مفاد آراء
12/36 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5131 14006030200700 مورخ  30 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــك فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجید توكلی گارماســه فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه  2468 
 وكدملی  1818129523  صادره از آبادان درششــدانگ یك باب خانه به مساحت

  44 / 262 مترمربع پالك  405 اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه ازمالك 
رسمی آقای حسین یزدانی گارماسه  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1282305 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان

مفاد آراء
12/37 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5297 14006030200700 مورخ  12 / 11 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اصغر غالمی فرزند علی میرزا بشماره شناسنامه 1057 وكدملی 4171074452 
صادره از الیگودرز درششــدانگ یك باب مغازه به مساحت 89 / 46 مترمربع پالك 
411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالك رسمی آقای 
حاج نجفقلی شفیعی فرزند مرحوم نوروز علی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1283047 محمد علی ناظمی اشــنی   رئیس ثبت اســناد وامالك 

فالورجان

مفاد آراء
12/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5120 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــك فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســین موذنی قهدریجانی فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 350 
 وكدملی 1111099677  صادره از فالورجان درششدانگ یك باب خانه به مساحت
 33 / 234 مترمربع پالك 386 اصلی واقع در قهدریجان  خریداری مع الواســطه 
ازمالك رســمی آقای ابراهیم قدیری قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1282811 محمد علی ناظمی اشنی   رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان

فقدان سند مالکیت
12/39 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتی شماره 
1063  اصلی واقع در بخش 1 خوانسار ذیل  ثبت 2941 در صفحه 208 دفتر امالك 
جلد 4  به نام  هاجر كامران  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت سپس  غالمرضا 
جنابی به موجب وكالت نامه 31536 مورخ 1400/09/06 دفتر 25 خوانســار و به 
موجب گواهــی انحصار وراثت به شــماره هــای 9909976889200228 مورخ 
1399/04/22 شــورای حل اختالف 2 خوانســار و 608/87 مورخ 1387/07/21 
شــورای حل اختالف 2 خوانســار با ارائــه درخواســت كتبی به شــماره وارده 
140021702011008393 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلــی كه امضا 
شهود آن ذیل شــماره 14002155864001086 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده است مدعی است كه سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یــك اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبــت در یك نوبت آگهی 
می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1283547  اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در فصول سرد فعالیت صنعتی و پس از آن حمل ونقل از مهم 
ترین علل آلودگی هواست. در میان صنایع، واحدهای آجر و سیمان، ریخته گری و ذوب فلزات، پاالیشگاه و 
پتروشیمی بیشترین سهم را در آلودگی دارند، از ۵۰ نقطه شــهر اصفهان در طول یک سال نمونه برداری شده 
است.محسن سلیمانی در بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان، اظهار کرد: بر اساس اعالم 
سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۲۹ هزار نفر در کشور مستقیما بر اثر ذرات معلق در هوا جان خود را از دست 
می دهند.وی افزود: یکی از عوامل مهم در چرخه کیفیت هوا این است که اطالعات کافی درباره منابع آلودگی 
مشخص باشد تا برنامه ریزی برای کاهش آالینده ها صورت گیرد.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

با بیان اینکه دو روش کلی را در مدل سازی آلودگی هوا دنبال می کنیم، گفت: از طریق مدل سازی مشخص 
می کنیم که صنایع اســتان چه میزان از محیط اطراف خود را آلوده می کنند و در مدل دوم مشخص می شود 
که آلودگی از کدام منابع به منطقه می رسد.وی با بیان اینکه پروژه منشأیابی با هدف تعیین منبع ذرات معلق 
در هوای شهر اصفهان تعریف شــد، گفت: انواع آالینده های معدنی و آلی از جمله فلزات سنگین و ترکیبات 

آروماتیک که از دید بیماری زایی اهمیت دارند، نقش و سهم منابع آالینده و اولویت بندی برای سیاست گذاری 
کاهش آلودگی هوا در این پروژه آمده است.سلیمانی خاطرنشان کرد: ۵۰ نقطه در شهر اصفهان و پیرامون آن 
تعیین شده که در طول یک سال از این مناطق نمونه برداری صورت گرفته است.وی ادامه داد: تحقیقات نشان 
داد که در فصول سرد سال، فعالیت صنعتی و پس از آن حمل و نقل از مهمترین علل آلودگی هواست. در میان 
صنایع، واحدهای آجر و سیمان، ریخته گری و ذوب فلزات و پاالیشگاه و پتروشیمی بیشترین سهم را در آلودگی 
هوا داشته اند.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: گاهی تصور می شود با احتراق گاز، مشکل 

آلودگی هوا حل می شود اما با توجه به حجم گاز مصرف شده شدت آلودگی افزایش پیدا می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:
شورای فرهنگ عمومی راهکارهای تبیین خدمات انقالب اسالمی را ارائه می کند



شنبه 07 اسفند 1400 / 24 رجب 1443 / 26 فوریه 2022 / شماره 3480
معاون توانبخشی بهزیستی استان:

معابر اصفهان برای سالمندان مناسب سازی نشده است
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: نا مناسب بودن معابر برای تردد ، یکی از چالش های 
سالمندان در مرکز و شهرستان های تابعه این استان است.پژمان پورشــبانان افزود: تردد معلوالن و 
سالمندان در شهرهای اصفهان و استفاده از اماکن عمومی به دلیل نامناسب بودن سخت شده است 
و یا این امکان برای آنان فراهم نیست.وی بیان کرد: مناسب سازی معابر در اصفهان تا ۶۰ درصد و در 
شهرستان ها تا ۳۰ درصد اجرایی شده که این کم توجهی تبدیل به چالش و آسیب برای جامعه می شود. 
معاون توانبخش اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: نیازهای فرهنگی و تفریحی  برای سالمت 
روح و روان سالمندان الزم است که شهرداری های برخی از شهرها و برنامه هایی برای آنان دارد.وی با بیان 
اینکه اصفهان سومین استان از نظر جمعیت سالمندی در کشور است، اظهارداشت: انتخاب این منطقه  
به عنوان دوستدار سالمند با همکاری شورای ملی سالمندان کشور و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
در رفع دغدغه های این قشر موثر بوده است. پورشبانان با بیان اینکه سال ۹۷ دبیرخانه شهر دوستدار 
سالمند در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری این شهر راه اندازی شد، اضافه کرد: امسال اصفهان به 
شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند ملحق شد که این اتفاق به توسعه کیفی خدمات کمک می کند.

 

رقابت بیش از 11 هزار داوطلب آزمون دکتری در استان اصفهان
نماینده سازمان سنجش در استان اصفهان در خصوص جزییات برگزاری آزمون دکتری در استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در شهر اصفهان ۳ حوزه داریم، اظهار داشت: این حوزه ها شامل دانشگاه 
اصفهان، شهید اشرفی و صنعتی بوده که دانشــگاه اصفهان حوزه بانوان و معلوالن است. رضاعلی 
نوروزی،  با بیان اینکه در کل استان نیز ۱۰ حوزه داریم، توضیح داد: عالوه بر ۳ حوزه شهر اصفهان، ۷ 
حوزه دیگر شامل دانشگاه  پیام نور شاهین شهر، دانشگاه های آزاد اسالمی شاهین شهر، شهرضا، 
نجف آباد و لنجان، موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خمینی شهر و همچنین دانشگاه کاشان 
اســت.نوروزی با تاکید بر اینکه برای برگزاری آزمون تمام دستورالعمل های بهداشتی رعایت شده 
است، بیان داشت: در چیدن صندلی ها و ورود داوطلبان تمام نکات رعایت شده و حتی درب حوزه ها 
از حدود ساعت ۶:۳۰ باز شده است تا تراکم ایجاد نشود و تمام حوزه ها این دقت را دارند که قواعد و 
ضوابط بهداشتی رعایت شود.رییس ستاد آزمون اصفهان در خصوص تعداد داوطلبان آزمون دکتری 
در استان خاطرنشان کرد: در کل استان ۱۱ هزار و ۷۸۶ داوطلب حضور دارند که  ۸ هزار و ۲۰۵ نفر از 

آنان مربوط به شهر اصفهان  بوده و ۴ هزار و ۱۱۰ نفر بانوان و ۴ هزار و ۹۵ نفر آقایان هستند.

 
چهارشنبه سوری، نخستین قربانی خود را در اصفهان گرفت :

شروع َشر
سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث استان اصفهان با اشــاره به اولین حادثه 
چهارشنبه آخر سال در اصفهان اظهار داشت: چهارشنبه سوری ،نخستین قربانی قطع عضو خود را در 
اصفهان گرفت. فرهاد حیدری،  با بیان اینکه جوان ۱۸ ساله ای که در قهدریجان در حال بازی با ترقه 
بود بر اثر انفجار ترقه دچار آسیب های شدید دست و صورت شد، افزود: پس از اعالم این حادثه به 
۱۱۵، بالفاصله کارشناسان اورژانس در محل حاضر شدند و ضمن انجام اقدامات فوری مصدوم را به 
بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان فالورجان منتقل کردند.حیدری بیان کرد: مصدوم بالفاصله 
در اتاق عمل تحت عمل جراحی اورژانسی قرار گرفت و متاسفانه جوان ۱۸ ساله دست راست خود 
را از ناحیه ساعد از دست داد.سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث استان اصفهان 
بیان کرد: از همشهریان درخواست داریم جشن سنتی چهارشنبه آخر سال را به حسرتی برای تمام 
عمر تبدیل نکنند و والدین بر فرزندان خود نظارت کنند و ضمن عدم استفاده از مواد محترقه با رعایت 

نکات ایمنی از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری به عمل آورند.

  فضاهای ورزشی برای مهار چاقی در بین دانش آموزان اصفهانی آزاد سازی می شود؛

پیش به سوی ارتقای سواد حرکتی

به دنبال تعطیلی مدارس و مجازی شدن  نرگس طلوعی 
آموزش ها که در پی شیوع ویروس کرونا 
در کشور اتفاق افتاد، دانش آموزان در خانه ها ماندگار شدند و کم تحرکی 
ناشی از خانه ماندن موجب شد تا چاقی در بین دانش آموزان افزایش 
قابل توجهی یابد، مشکلی که منجر به بروز بیماری های مختلف در آینده 
هر فرد می شــود. در نتیجه آموزش و پرورش به فکــر راه حلی در این 
خصوص افتاد و ۲۵ مرداد ســال گذشته وزیر آموزش و پرورش وقت، 
دستورالعمل پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج 
سبک زندگی فعال و سالم را به ادارات  کل آموزش و پرورش استان ها 
ابالغ کرد. وزارت آموزش و پرورش، سیاست ها و برنامه های خود را با 
الهام از آموزه های ســند تحول بنیادین ترسیم کرد. موضوع سالمت و 
توانایی جسمانی دانش آموزان در این سند مورد اعتنای جدی قرار گرفت 
به نحوی که در بیانیه ارزش ها، چشم انداز و هدف های کالن، بر نشاط و 
ســالمت جســمانی دانش آموزان، حفظ و ارتقای ســالمت فردی و 
پاسخگویی به نیازهای جسمی و روانی دانش آموزان از طریق ورزش و 
تفریحات ســالم فردی و گروهی مورد تاکید واقع شــد. در این طرح، 

جمعیت هدف آموزش و پرورش تمام دانش آموزان مدرسه اعم از افراد 
الغر، دارای وزن طبیعی، وزن اضافی و چاق بودند که باید مورد آموزش، 
مشــاوره و حمایت قرار می گرفتنــد. پس از اجرای ایــن طرح وزارت 
آموزش و پرورش نتایج بررســی این طرح را اعالم کرد. بر اساس این 
اعالم ۱۳میلیون و ۲۹۰هزار و ۷۲۰ دانش آموز در طرح کوچ )کنترل اضافه 
وزن و چاقی دانش آموزان( شــرکت کرده اند که از میان این افراد ۳۰.۱ 
درصد دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاقی تشخیص داده شده اند.

آن طور که معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان خبر داده بررســی نتایج این طرح در اصفهان نیز نگران 
کننده گزارش شده است. آذر کیوان امیرپور دراین باره گفت: نتایج طرح 
کوچ که سال گذشته و طرح سواد حرکتی که در ادامه آن و امسال اجرا 
شد، نشان دهنده کم تحرکی دانش آموزان اســت. این طرح ها نشان 
می دهد که آمار دانش آمــوزان دچار چاقی نگران کننده اســت و باید 
فرزندان مان را بیشــتر درگیر فعالیت ها و حرکت های ورزشی کنیم. به 
گفته این مقام مسئول، در دســترس قرار دادن فضاهای ورزشی برای 
استفاده دانش آموزان یکی از عوامل مقابله با چاقی و کم تحرکی در این 

قشر است. از این رو طرح آزادسازی مجموعه های آموزشی و ورزش با 
رویکرد خانواده محوری و دسترســی آسان والدین و دانش آموزان به 
فضاهای ورزشی، ایجاد نشاط، شــادابی و امید آفرینی در خانواده ها، 
غنی سازی اوقات فراغت، پیشــگیری از اضافه وزن و چاقی، اجرای 
فعالیت های ورزشــی جهت ارتقای ســواد حرکتی و ترویج و توسعه 
ورزش همگانی به اجرا در آمد. در همین راستا به گفته سرپرست آموزش 
و پرورش اصفهان ،۵۰ فضای سرپوشــیده و روباز ایــن اداره کل برای 
استفاده ورزشی دانش آموزان و خانواده آنها در استان پیش بینی شده  
که به زودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. محمدرضا ابراهیمی در این 
ارتباط اظهار داشت: آزادسازی مجموعه های ورزشی یکی از طرح های 
خوب در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که 
در این استان شروع شده و ادامه خواهیم داد. وی با بیان اینکه این طرح 
موجب ترویج ورزش و نشاط در سطح جامعه می شود، اضافه کرد: رهبر 
معظم انقالب دانش آموزان را به تحصیل، تهذیب و ورزش ســفارش 
می کنند و برای داشــتن جامعه ای ســالم، دانش آموزی ســالم با 

تحصیالتی متعالی باید به ورزش توجه داشته باشیم.

رهبر معظم انقالب دانش آموزان را به تحصیل، تهذیب 
و ورزش سفارش می کنند و برای داشتن جامعه ای 
سالم، دانش آموزی سالم با تحصیالتی متعالی باید 

به ورزش توجه داشته باشیم

با مسئولان جامعه
شنبه  7   اسفند  1400 / 24  رجب 1443 / 26  فوریه   2022 / شماره 3480
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی 

12/40 آگهی تحدیدحدود عمومی )ماده 14( اداره ثبت اســناد و امالک 
قمصر

پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 14 قانون ثبت ، تحدیدحدود قسمتی 
از امالک بخش یک حوزه ثبتی قمصر در تاریخهای تعیین شده ذیل بعمل 
خواهد آمد . تحدیدحدود راس ساعت 8 صبح هر روز انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف شدن با روز تعطیل عملیات تحدیدحدود به روز بعد موکول 

می گردد :
شماره های فرعی از پالک 16 اصلی فرفهان بخش یک حوزه ثبتی قمصر

300 – خانم فروغ شکوهی پور فرزند سیدحسین –  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 484.25 مترمربع .

شماره های فرعی از پالک 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
468 – خانم فاطمه پرآبی قمصری فرزند صفرعلی – ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 760.20  مترمربع . 
1885 فرعی از 181 – خانم زینب احتســاب فرزند علی اکبر – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 368.60  مترمربع .
1887 فرعی از 468 – خانــم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ یکباب حصار طویله  به مساحت 327.70  مترمربع . 
1888 فرعــی از 468 – خانم حمیده عطار قمصری فرزند امیرحســن - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340  مترمربع .
1889 فرعی از 468 – آقای علی توسلی قمصری فرزند حسین - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 349.95  مترمربع .
1890 فرعی از 468 – خانــم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340 مترمربع .
1891 فرعی از 468 – خانــم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 720 مترمربع .
1892 فرعی از 468 – خانــم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1091.50 مترمربع .
1899 – خانم انســیه آذرنوش فرزند شکراله – ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 135.60 مترمربع .
 1401/01/20

شماره های فرعی از پالک 36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
136 – آقای ســید محمدرضا ناصری زاده قمصری فرزند سیدموسی – 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 547  مترمربع .
137 – آقای ســید محمود ناصــری زاده قمصری فرزند سیدحســین - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 350  مترمربع .
138 – اقای سید محمد ناصری زاده قمصری فرزند باقر - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 650.40  مترمربع .
1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - ششدانگ قطعه 

زمین گلستان محصور به مساحت 402.10  مترمربع .
1404 فرعی از 301 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 302.80  مترمربع .
2601 فرعی از 1165 – آقای مســعود اخالقیان قمصری فرزند قاسم - 

ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 402.88  مترمربع .
2602 فرعی از 1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - 

ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 354.20  مترمربع .
1401/01/21

2603 فرعی از 1165 – آقای مســعود اخالقیان قمصری فرزند قاسم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 355.50  مترمربع .

2607 فرعی از 322 – خانم انسیه بخش فرزند علی - ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 176  مترمربع .

2608 فرعی از 322 و 323 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 563.40  مترمربع .

2609 فرعی از 182 – خانم قدســی توکیلی قمصری فرزند غالمرضا – 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 22.40 مترمربع . 

2610 فرعی از 182 – آقای مهدی توکیلــی قمصری فرزند غالمرضا - 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 41.20  مترمربع .

1401/01/22
2611 فرعی از 121 – خانم زهرا ایلیاتی فرزند ابوالفضل – ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 217.25 مترمربع . 
2612 فرعی از 591 – آقای ســیدمحمد جاللی قمصری فرزند آقاجعفر و 
خانم زهرا کدخدا قمصری فرزند علی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 607.45 مترمربع .
2620 فرعی از 1324 فرعی از 134 – آقای احمد آریائی فرزند محمود - 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382.50  مترمربع . 
1401/01/23

شماره های فرعی از پالک 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
1524 – خانم قدسی غفاری قهرودی فرزند حسین - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 415.50 مترمربع .
1687 – آقای محمدحســین صابری قمصری فرزند اسداله - ششدانگ 

قطعه زمین مشجر به مساحت 213.10  مترمربع . 
3325 فرعی از 1659 – خانم لیال فتاح قمصری فرزند مسلم - ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 149.50  مترمربع .
3455 فرعی از 198 – آقای محمدرضا جزاوندی قمصری فرزند رمضان 

- ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  17.25 مترمربع .
3461 – خانم زینب بهرامی قمصری فرزند محمدرضا - ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 440.80  مترمربع .
3462 – آقای امراله میرزایــی فرزند احمد - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 910.50  مترمربع .
3463 – خانم اعظم صادق زاده فرزند نصراله - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 195.39  مترمربع 
1401/01/24

3468 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 430.80  مترمربع .

3469 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 400  مترمربع .

3470 فرعی از 1865 – آقای اکبر وصالی قمصری فرزند اسماعیل نسبت 
به 326.70 سهم مشاع باســتثنای بهای ثمن 54.45 سهم و امیرحسین 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 326.70 سهم مشاع و خانم نرگس 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 163.35 سهم مشاع و محمدامین 
وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 181.50 سهم مشاع باستثنای 

ثمنیه آن و خانم مرجان وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 90.75 
سهم مشاع باستثنای بهای ثمنیه آن از 1089 سهم – ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1089.10 مترمربع.
3471 فرعی از 1865 – آقای وحید قمصری فرزند حسن – ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 270.20  مترمربع .
3472 – آقای بامــداد متقی فرزند آقامحمد - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 354.25  مترمربع .
1401/01/27

3473 – آقای حســن ارکیان فرزند علی اکبر - ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 1250  مترمربع .

3474 – آقای سید محمدرضا ناصری قمصری فرزند سیدعلی - ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 951.93  مترمربع .

3475 – خانم ســحر عباس زاده مقدمی فرزند حسین - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت  2006.31 مترمربع .

3476 – آقای محمد بهنامی فرد فرزند رضا - ششــدانگ قطعه زمین به 
مساحت 1970  مترمربع .

3477 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
به مساحت 82.72  مترمربع .

3478 – آقای مسعود رحمانی فرزند محمدتقی - ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 214.50  مترمربع .

1401/01/28
3479 فرعی از 1854 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 582.75  مترمربع .
3480 – آقای حمید اذانی قمصری فرزند ولی اله - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1028.18  مترمربع .
3481 – آقای امید فخار فرزند امیرحسین - ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 733 مترمربع .
3487 – آقای سیدمحسن نوابی قمصری فرزند آقا ناصر - ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 834  مترمربع . 
3488 – خانم زهرا باقری ده آبادی فرزند علی - ششــدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 408.70  مترمربع .
3491 فرعی از 225 – آقای محمدرضا طبیب زاده قمصری و علی طبیب 
زاده قمصری فرزندان ابوالحســن –بالمناصفه- ششــدانگ قطعه زمین 

مشجر به مساحت 1072.40  مترمربع . 
1401/01/29

3492 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی و آقای علی کثیری فرزند 
محمدآقا و خانم مینا معمارنژاد فرزند مرتضی –بالسویه- ششدانگ قطعه 

زمین مثلثی شکل به مساحت 459.10 مترمربع .
3493 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 445.65  مترمربع .
3494 – آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 638.90 مترمربع .
3495 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 508.80 مترمربع .
3496 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 410.90 مترمربع .

3497 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 517.35 مترمربع .

3498 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 465.50 مترمربع .
3499 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 456.70 مترمربع .
3500 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 498.80 مترمربع .
1401/01/30

شماره های فرعی از پالک 83 اصلی قزاآن بخش یک حوزه ثبتی قمصر
1384 – آقای محمدرضا قزاآن زاده نســبت به دو دانگ مشاع و خانم ها 
فاطمه ، زهره، لیال و نرجس همگی قزاآن زاده فرزندان حســین هر یک 
نسبت به یک دانگ مشاع – ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 

606.70 مترمربع . 
شماره های فرعی از پالک 103 اصلی قهرود بخش یک حوزه ثبتی قمصر

2875 – خانم فرزانه سادات حسینی قهرودی فرزند سیدحسن – ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 102 مترمربع .

1401/01/31
شــماره های فرعی از پالک 180 اصلی نصرآباد جیرویه بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر
1120 – آقای حبیب آرامش فرزند علی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

96.60 مترمربع . 
1149 فرعی از 1120 – آقای محمدتقی آرامش فرزند رضا و خانم طاهره 
باغشــیخی مفرد فرزند علی خان –بالمناصفه- ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 103.65 مترمربع .
1150 – آقای عباس عســگری فرزند حســین و خانم طاهره عسگری 
نصرآبادی فرزند نصراله  به ترتیب نسبت به 4 و 2 دانگ مشاع - ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 1210.95  مترمربع .
1151 – آقای عبداله عسگری فرزند حســین و خانم ماهرخ علیان فرزند 
علی اکبر به ترتیب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع - ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 1202.92 مترمربع .
1401/02/04

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدودحاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حد اظهار شــده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موعد مقررحاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و وطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید .
تاریخ انتشار : 1400/12/07

م الف: 1283905 نرجس نوش آبادی سرپرســت واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک قمصر
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آرتتا:

 آرسنال جوان است و باید خودش را باور کند
آرسنال پنجشنبه شب گذشته دیدار عقب افتاده خود از هفته بیســتم لیگ برتر انگلیس را برابر 
وولوز برگزار کرده و با نتیجه 1-2 در این دیدار به پیروزی رسید. توپچی ها در حالی موفق به کسب 
پیروزی در این بازی شدند که از دقیقه 10 با یک گل عقب افتاده بودند؛ اما نیکالس په په در دقیقه 
82 کار را به تساوی کشاند و ژوزه سا، بازیکن حریف، در دقیقه 95 با یک گل به خودی سه امتیاز 
را به آرســنال هدیه کرد. آرتتا پس از پایان این بازی در پاسخ به این سوال که آیا ترجیح می دهد 
به شکل آسان تری به پیروزی برسد، گفت:» شاید همین ســبک پیروزی که به دست آوردیم را 
انتخاب می کردم چون باعث شد اتحاد، جو و انسجام بسیاری با هواداران شکل بگیرد و ما واقعا 

به چنین چیزی نیاز داشتیم.«
وی با ابراز رضایت از تالش بازیکنانش تا لحظات آخر این بازی اظهار داشت:» ما واقعا می خواهیم 
اتفاقی خاص را در این ورزشــگاه و در این تیم رقم بزنیم و بدون حضور هــواداران قادر به انجام 

چنین کاری نیستیم.
 این تیم باید خودش را باور کند. ما تیمی بســیار جوان هســتیم.«این مربی اسپانیایی درباره 
صحبت هایی که بین دو نیمه با بازیکنانش داشــت ،اضافه کرد:» بین دو نیمه به آنها گفتم که ما 
می خواهیم آنجا باشیم، در رده سوم یا چهارم. می خواهیم در جمع تیم های بزرگ باشیم و باید 
بتوانیم در نیمه دوم قدرت مان را نشــان دهیم و برابر تیم حریف به پیروزی برسیم. روحیه ما از 

ابتدای نیمه دوم همین بود و توانستیم این کار را انجام دهیم.«
 

هرکول بارسا؛ ظریف نه، ولی دقیق مثل »ژاوی« 
وینگر تنومند بارســا با دو پاس گلی که در بازی اخیر داشت، آمار خوب خود در بازگشت دوباره به 
جمع آبی اناری ها را بهتر از قبل کرد.بارسلونا برخالف بازی رفت مقابل ناپولی، کوبنده ظاهر شد و 
در عرض یک نیمه سه بار دروازه این تیم را در ایتالیا باز کرد. در حالی که تصور می شد نیمه دوم با 
حمالت ناپولی برای جبران شروع شود، این شاگردان ژاوی بودند که با از سر گیری حمالت خود، 

گل چهارم را هم به ثمر رساندند.
گل چهارم بارسا روی پاس دیدنی آدام ترائوره به ثمر رسید. او در دقیقه 59 با یک پاس در عرض 
توپ را به داخل محوطه جریمه رساند، دی یانگ با هوشــیاری از روی توپ پرید و اوبامیانگ با 

یک شوت سر ضرب و کات دار گل چهارم را وارد دروازه حریف کرد.
با گل شــدن ضربه اوبامیانگ، تعداد پاس گل های ترائــوره در این دیدار 

به عدد دو افزایش یافت تا بازگشت باشــکوه او به جمع آبی اناری ها، 
باشکوه تر شود. وینگر تنومد بارسا که تا دقیقه 75 مسابقه برای تیمش 

بازی کرد، طی 5 بازی 4 پاس گل داده و یک پنالتی گرفته است.
گل اول بارســا در بازی اخیر هم با پاس ترائوره به ثمر رسیده 

بود؛ او در صحنه گل اول، با تلفیق سرعت باال و قدرت بدنی 
فوق العاده اش، مسیری چند 10 متری را طی کرده و توپ 

را به آلبا رساند.
با آمار فعلی، وینگر 26 ساله بارسا که پیش از مقطع فعلی 

هم ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم های اول و دوم بارســا را 
داشــت به چهره اول پاس گل در تیمی تبدیل شــده که هدایتش 
را ژاوی، ســلطان پاس گل های به یادماندنی در بازی های بزرگ 
به عهــده دارد؛ اتفاقی کــه او را با وجود فیزیــک کامال متفاوت، 
 شــبیه دوران بازی آقای ســرمربی کرده که هر لحظه بوی پاس

 گل می داد.

  محرم نوید کیا ابقا شد؛

سپاهان از بحران خارج می شود؟!

     به دنبال تساوی سپاهان در دربی نصف 
 سمیه مصور

جهان، محرم نوید کیا از سرمربیگری این 
تیم کناره گیری کرد؛ اما مسئوالن باشگاه اصفهانی با انتشار بیانیه ای با 
این کناره گیری مخالفت کردند تا اسطوره طالیی پوشان همچنان مرد 
شماره یک نیمکت ســپاهان باقی بماند.با وجود ناکامی فصل گذشته 
محرم نوید کیا در کادر فنی سپاهان بازهم مدیران این باشگاه تصمیم 
گرفتند باردیگر به این مربی جوان اعتماد کنند تا هدایت ســپاهان در 
فصل بیست و یکم بازهم در دست او باشد، اما آن ها در فصلی که هزینه 
بسیار زیادی برای خرید ستاره های سرشــناس فوتبال کردند، خوب 
نتیجه نگرفتند.تیم ســپاهان که در قالب یک تیم مدعی فصل جاری 
رقابت های لیگ برتــر را آغاز کرده بود، با چند شکســت در دیدارهای 
انتهایی نیم فصل اول  و دو تساوی متوالی مقابل تیم های هوادار و ذوب 
آهن از کورس قهرمانی دور افتاد تا اختالف 13 امتیازی سپاهان با تیم 
صدرنشین و فاصله هشت امتیازی با تیم دوم جدول این واقعیت را به 
اثبات برساند که سپاهان کمترین شانس را برای رسیدن به قهرمانی در 
اختیار دارد، از طرفی همزمان با ناکامی های دنباله دار ســپاهان، سایر 
تیم های تعقیب کننده نیز فاصله امتیــازی خود را با این تیم به حداقل 

رساندند و بعید نیست  طالیی پوشان نصف جهان در هفته های آتی با 
تکرار ناکامی به رده های پایین تر ســقوط کنند تا تــراژدی بزرگی برای 
اصفهانی ها رقم بخورد. نزدیک بودن تحقق این تراژدی سبب شد تا پس 
از تســاوی ســپاهانی ها در تقابل با تیم ذوب آهن، محرم نوید کیا از 
سرمربی گیری این تیم استعفا بدهد. ســرمربی سپاهان درباره علت 
کناره گیری از این تیم گفت: »فکر می کردم می توانم به تیم کمک کنم 
ولی نتوانستم، نمی خواهم هواداران مان را ناراحت ببینم؛ از سپاهان جدا 

می شوم و برای تیم آرزوی بهترین ها را دارم.«
مسئوالن باشگاه سپاهان اما با این اســتعفا مخالفت کردند. هر چند 
پیش بینی می شد مدیران سپاهان پس از این اتفاقات و از دست رفتن 
شانس قهرمانی برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ در مسابقات 
آســیایی به ســمت تغییرات بروند، اما به نظر می آیــد فعال خبری از 
تغییرات در این باشگاه صنعتی نیست. محمدرضا ساکت ،مدیرعامل 
بازنشســته ســپاهان در مصاحبه ای یک روز پس از ناکامی برابر تیم 
هوادار نیز برای چندمین بار از سرمربی تیمش حمایت کرد و مدعی شد 
ما اعتقادی به تغییر نداریم و همچنان از محرم نوید کیا حمایت خواهیم 

کرد؛ چون این سرمربی توانمندی الزم برای خروج از بحران را دارد.

چرخه بی ثباتی سرمربیان ایرانی نشان می دهد با وجود ابقای نویدکیا 
در سرمربیگری تیم ســپاهان، حمایت محمدرضا ســاکت از نویدکیا 
عمر چندانی نداشته باشد و در صورت تکرار ناکامی ها به ویژه از دست 
رفتن امتیاز برابر ذوب آهن در هفته نوزدهم به واســطه حساسیتی که 
میان هواداران و مدیران دو باشگاه وجود دارد، نویدکیا از چتر حمایتی 
مدیرعامل خارج شود و آن ها به سراغ استخدام یک مربی بزرگ خارجی 
بروند.از آنجا که این باشگاه مشــکل مالی چندانی ندارد و به نوعی به 
قول بسیاری از منتقدان به کوهی از پول متصل است و هر زمان که اراده 
کرده بهترین بازیکنان را به خدمت گرفته، بعید اســت برای استخدام 
یک مربی تراز اول معطل بودجــه و پول بماند، از ایــن رو اگر نویدکیا 
نتواند ناکامی های اخیر خود را جبران کند، بدون تردید باید شاهد قطع 
همکاری وی با سپاهان باشیم تا آن ها برای نجات سرمایه هنگفتی که 
خرج اســتخدام بازیکنان بزرگ فوتبال کردند، به این ترتیب وارد عمل 
شوند، در غیر این صورت باید سپاهان را بزرگ ترین بازنده لیگ بیست 
و یکم لقب داد. این در حالی اســت که آن ها در فصل و نقل و انتقاالت 
تابســتان و زمســتان با خرید مهره های گرانی چــون مغانلو، ریگی، 

مظاهری و جهانی قهرمان بازار بودند.

خبر  روز

لیگ بیست و یکم سهمیه آسیایی ندارد!
با اعالم وب سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2023، 
به تقویم پاییز – بهار منتقل شــده و رقابت ها به صورت فصل 2023-2024 و همگام با تقویم اروپا 
و کشــورهایی نظیر ایران برگزار خواهد 
 AFC شد. در اطالعیه رسمی وب سایت
آمده اســت: اصالحات مهمی که اصول 
آن توسط شیخ ســلمان بن ابراهیم آل 
خلیفه، رییــس کنفدراســیون فوتبال 
آسیا در هشتمین جلسه کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نوامبر 2021 
بیان شد، شــاهد انتقال لیگ قهرمانان 
آســیا و رقابت های AFC کاپ از فصل 
بهار و پاییز فعلی به تا پاییز تا بهار خواهد 
بود که هر دو تورنمنت قرار است در ســال های تقویمی دوگانه از فصل 2023-24 برگزار شود.برای 
کشــورهایی که در حال حاضر فصل خود را در قالب فصول پاییز - بهار برگزار می کنند، نتایج فصل 
2021-22 خود را برای کســب سهمیه در لیگ قهرمانان آســیا و AFC کاپ بعدی در نظر نخواهند 
گرفت. در عوض تیم ها بر اساس نتایج فصل 2022-23 در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.این 
بدان معناســت که در لیگ بیســت و یکم و دوره فعلی لیگ برتر فوتبال ایران و جام حذفی، هیچ 
سهمیه آسیایی نصیب تیم ها نخواهد شد و برای مشخص شدن نمایندگان ایران در فصل 2023 – 
2024 لیگ قهرمانان آسیا، باید در انتظار پایان لیگ بیست و دوم ماند.طبق اعالم قبلی وب سایت 
فوتی رنکینگز، ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا فصل 2023 - 2024 دارای سهمیه 1+3 
است. یعنی 3 تیم به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی می شوند و یک تیم نیز راهی دیدار پلی 
آف خواهد شد. این 4 سهمیه در پایان لیگ بیست و دوم و جام حذفی سال بعد مشخص خواهند 
شــد.برای کشــورهایی که در حال حاضر فصل خود را در قالب فصول پاییز - بهار برگزار می کنند، 
نتایج فصل 2021-22 خود را برای کسب سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ بعدی در نظر 
نخواهند گرفت. در عوض تیم ها بر اساس نتایج فصل 2022-23 در این رقابت ها شرکت خواهند 
کرد.این بدان معناست که در لیگ بیست و یکم و دوره فعلی لیگ برتر فوتبال ایران و جام حذفی، 
هیچ سهمیه آسیایی نصیب تیم ها نخواهد شد و برای مشخص شــدن نمایندگان ایران در فصل 
2023 – 2024 لیگ قهرمانان آسیا، باید در انتظار پایان لیگ بیست و دوم ماند.طبق اعالم قبلی وب 
سایت فوتی رنکینگز، ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا فصل 2023 - 2024 دارای سهمیه 
3+1 است، یعنی 3 تیم به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی می شوند و یک تیم نیز راهی دیدار 

پلی آف خواهد شد. 

سربازان استقالل نمی خواهند به ملوان بروند
یکی از مشکالت سربازهای استقالل این است که نمی توانند ادامه فوتبال خود را در تیم های لیگ 
برتری دنبال کنند.در میان تیم های لیگ برتری فقط فجر سپاســی شــیراز تیم نظامی محسوب 
می شود که چون فصل نقل و انتقاالت نیم فصل تمام شده نمی تواند یزدانی و مرادمند را جذب کند.

در میان تیم های لیگ یکی هم ملوان که شرایط جدولی خوبی دارد، محتمل ترین گزینه برای حضور 
سربازهای استقالل است ،اما مرادمند و یزدانی نمی خواهند در لیگ یک و در تیم ملوان توپ بزنند.

به هرحال بازیکنی در سطح ملی باید بیشتر در مقابل دیدگان اهالی فوتبال باشد و طبعا یزدانی و 
مرادمند با حضور در لیگ یک فراموش می شــوند. یزدانی امیدوار است برای بازی با کره جنوبی و 
لبنان هم به تیم ملی دعوت شود؛ اما شانس مرادمند به مراتب کمتر است هرچند که معاون حقوقی 
استقالل مدعی شده بود وزارت ورزش گفته هر دو سرباز استقالل در اردوی آینده تیم ملی حضور 

خواهند داشت ولی وزارتی ها هرگز این مسئله را تایید نکردند.

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی زنان جوان:

 فرصت کمی تا قهرمانی 
آسیا داریم

لیگ برتر والیبال زنان با قهرمانی تیم باریج 
اسانس کاشــان به پایان رســید. با اتمام 
لیگ اردوهای تیم ملــی در حال برگزاری 
اســت تا تیم های رده های مختلف خود را 
برای مسابقات پیش رو آماده کنند.  پدیده 
بلوری زاده، سرمربی تیم ملی زنان جوان در 
مورد کیفیت مسابقات لیگ گفت: با توجه به 
اینکه تیم های شرکت کننده و تعداد بازی ها 
در هفته بیشــتر بود، جذابیت مســابقات 
افزایش پیــدا کرده بــود؛ امــا از آنجایی 
که تیم ها دیر بســته شــده بودند، فرصت  
آماده سازی نداشــتند و گاهی بازیکنان از 
این رفت و آمدها خسته می شدند، با این 
حال لیگ کیفیت خوبی داشــت.  وی در 
مورد وضعیت تیم ملی جوانان و مسابقات 
پیش روی این تیم گفــت: اردوها پیش از 
این انتخابی بود؛ اما اکنون تیم بسته شده 
و اردوی های آماده سازی در حال برگزاری 
اســت.  اواخر فروردین ماه 1401 یک کاپ 
جهانی در ایتالیا داریم که در رده سنی زیر 
19 سال برگزار می شود.  دعوت نامه آن برای 
ایران ارسال شــده و آقای داورزنی و خانم 
محمدیان با اعزام تیم موافقت کردند تا به 
عنوان یک بازی تدارکاتی برای مســابقات 
قهرمانی آسیا در تیرماه باشد. 15 بازیکن را 
به ایتالیا می بریم، بعد از آن تقریبا به ترکیب 
اصلی تیم می رســیم و روند آماده ســازی 
برای مسابقات آسیایی ادامه پیدا می کند.  
بلوری زاده با بیان اینکه فرصت آماده سازی 
تیم برای حضور در قهرمانی آسیا کم است، 
ادامه داد: بازیکنان با تیم هایشان در دسته 
یک و سوپر لیگ قرارداد داشتند و ما هدف 
مان این بود کــه بازی های لیگ هم به آنها 
کمک کند و تا حــدی تجربه بازی در زمین 
پیدا کنند.  البته بازیکنان ســوپر لیگ جز 
یکی، دو نفر از بازیکنان داخل زمین نبودند 
و این یکی از مشکالتی است که داریم؛ اما 
تالش می کنیم تا تیمی منســجم و درخور 

ایران آماده کنیم.  

چرخه بی ثباتی سرمربیان ایرانی نشان می دهد با 
وجود ابقای نویدکیا در سرمربیگری تیم سپاهان، 
حمایت محمدرضا ساکت از نویدکیا عمر چندانی 

نداشته باشد 

فوتبال جهان

وز عکس ر

طارمی؛ متخصص 
گلزنی به ایتالیایی ها

مهدی طارمــی در دیــدار مقابل 
التزیو، بار دیگر موفق شد در اروپا 
گلزنــی کند.تیم فوتبــال پورتو در 
مرحله پلی آف لیگ اروپا به مصاف 
التزیو ایتالیا رفت که در پایان یاران 
طارمی با درخشش ستاره ایرانی، 
به تســاوی 2 بر 2 رســیدند و در 
مجموع با برد 4 بر 3 به مرحله بعد 

صعود کردند.

لیبروی ملی پوش سپاهان:

امکان شگفتی سازی برای تیم ها فراهم است
لیبروی ملی پوش سپاهان پس از پیروزی 3 بر صفر در دیدار دوم مرحله پلی آف مقابل تیم پاس گرگان و صعود به جمع 4 تیم برتر مرحله نیمه نهایی لیگ، اظهار 
کرد: خوشحالم که با تالش توانستیم از مرحله اول پلی آف صعود کنیم و امیدوارم این روندمان ادامه دار باشد تا به هدفی که دوست داریم، برسیم.مهدی مرندی 
در خصوص رقیب سپاهان در مرحله نیمه نهایی، تاکید کرد: در این مرحله همه تیم ها وضعیت یکسانی دارند. هر تیم می تواند شگفتی ساز باشد. این موضوع از 
پیش تعیین شده نیست و به نوعی باید قبل از هر بازی خود را آماده کنیم.  لیبروی ملی پوش سپاهان خاطر نشان کرد: نیاز نداریم که بررسی کنیم با چه تیمی 
باید مواجه شویم. بلکه باید تالش کنیم با آمادگی همیشگی تیم در زمین حاضر شویم.وی اضافه کرد: خدا را شکر می کنم در مجموعه ای هستم که همگی کادر 
فنی و بازیکنان، هدف مشخصی را دنبال می کنند.مرندی در خصوص حضور دوباره اش در تیم ملی برای بازی های پیش رو، گفت: در حال حاضر تمام تمرکز ما 

بر بازی های باشگاهی و رسیدن به نتیجه دلخواه مان است که امیدوارم به آن برسیم.

رییس جدید فدراسیون تکواندو درباره علت برگزاری 
رویدادهــای بین المللی تکوانــدو در تهران به جای 
کیش، اظهار کرد: به علت هزینه های باالی برگزاری 
این رقابت ها در کیش، تصمیــم گرفتیم با توجه به 
شرایط مالی فدراسیون و کمبود وقت، این مسابقات 
را در تهران برگزار کنیم.هادی ساعی افزود: متاسفانه 
هیچ پولی در حساب فدراسیون نیست و فدراسیون 
را با حساب خالی تحویل گرفتم، بنابراین هیچ پولی 
نداریم و برگزاری مسابقات در تهران به جای کیش، 
صرفه جویــی زیادی را بــرای ما به همــراه خواهد 
داشت.وی خاطرنشان کرد: دلیل دیگر این کار بحث 
کمبود زمان بود. ما اگر می خواستیم این 4 رویداد 
را در کیش برگزار کنیم باید از 8 اســفند امکانات و 
تجهیزات فدراســیون را در شــهر کیش مستقر می 

کردیم. برگزاری مسابقات در تهران نیازی به این جابه 
جایی ندارد و با داشتن زمان بیشتر می توانیم برنامه 
ریزی بهتری داشــته باشیم.ساعی در پاسخ به این 
سوال که برگزاری رویدادهای بین المللی جام باشگاه 
های آسیا، جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی 
در کیش، چه میزان هزینه به دنبال داشــت، گفت: 
طبق بررسی هایی که داشــتیم برگزاری این رقابت 
ها در کیش چیزی در حدود 7 میلیارد تومان هزینه 
داشت که با توجه به شــرایط مالی و حساب خالی 
فدراسیون، عمال امکان برگزاری این رویدادها وجود 
نداشت و تصمیم گرفتیم تهران میزبانی مسابقات را 

بر عهده بگیرد.
دارنده دو مدال طال و یک برنز المپیک و دو طال، یک 
نقره و یک برنز جهان، در پاسخ به این سوال که با توجه 

به مشکالت مالی، آیا کار سختی برای پیشبرد برنامه 
های تکواندو دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: به هر حال 
ابتدای هر کاری سخت است و باید این سختی ها 
را پشت سر بگذاریم و امیدوارم بتوانیم بر مشکالت 
موجود غلبه کنیم.وی درباره تعاملش با وزارت ورزش، 
اظهار کرد: ما مشــکلی نداریم و ان شاء ا...مشکلی 
نخواهیم داشت. البته قرار است وزارت ورزش قبل 
از برگزاری مسابقات، مبلغی را به حساب فدراسیون 
واریز کند، هر چند این مبلغ زیاد نیست اما می تواند 

کمک حال فدراسیون در برگزاری رقابت ها باشد.

رییس جدید فدراسیون تکواندو: 

فدراسیون تکواندو را با حساب خالی تحویل گرفتم
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پیشرفت 60 درصدی ایستگاه آتش نشانی شمال شهر
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانی سفت کاری ایستگاه آتش نشانی 
تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: این پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به زودی تکمیل 
می شود. علی اصغر شــاطوری با اشــاره به دیگر پروژه های این منطقه، تصریح کرد: اجرای پاتوق 
ابوریحان و سه راه ملک شهر با هدف ارتقای سطح تعلق شهروندان نسبت به محل زندگی در دستور 
کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه طبق تصمیم مدیران شهری بر آن هستیم در هر محله پاتوق 
محله را ایجاد کنیم تا کهن ســاالن آن منطقه در فضای دوســتانه برنامه های فرهنگی، ورزشــی و 
پزشکی متناسب با سن خود را داشته باشند، ادامه داد: این پروژه با اعتبار سه میلیارد ریال اجرا و 

تکمیل شده است.
 

پیشرفت 30 درصدی فاز نخست بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به وســعت ۱۹ هکتار در بلوار ارغوانیه اصفهان در حال 
انجام است.امیرحسین ماه آورپور با اشاره به اینکه این پروژه در ابتدای بلوار ارغوان قرار دارد، افزود: 
بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز طراحی و اجرا می شــود که فاز اول این مجموعه شامل سالن 
گل های سرشاخه، سالن نهاده های کشاورزی، سالن باغ و باغچه و سالن گل های آپارتمانی است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در فاز اول عالوه بر سالن های ذکر شده پارک آموزشی کودکان و مکان های استراحت بازدید کنندگان 
طراحی شده است.ماه آورپور ، از پیشرفت ۳۰ درصدی فاز نخست بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان خبر 
داد و گفت: فاز دوم مجموعه شامل سالن پرندگان و ماهی های زینتی در حال طراحی است و پس 

از انجام آن، اقدامات عملیاتی انجام خواهد شد.
 

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

اقدامات موثر مهندسان برای اعتالی فرهنگ ایران
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان ضمن تبریک فرارســیدن روز مهنــدس به تمام 
مهندسان فعال و تالشگر، اظهار کرد: پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی »خواجه 
نصیرالدین طوسی« یکی از بزرگ ترین چهره های علمی جهان اسالم که به نام »روز مهندس« در 
تقویم ملی ایران آمده است، یادآور خالقیت ها، نوآوری ها و خودباوری های مهندسان این سرزمین 
است.وحید مهدویان ادامه داد: بی شــک نقش بی بدیل مهندسان در زندگی مدرن امروز بر کسی 
پوشیده نیســت و بر این باوریم شــهری که در آن بناهایی تاریخی با قدمت طوالنی ساخته شده، 
مهندسان بزرگ و نامداری در آن شــرف حضور داشته اند.معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه مهندس در اندیشه و تاریخ ارزنده ایران اسالمی یادآور و تداعی کننده ابتکار، 
نوآوری و خالقیت است که زمینه ساز رشد و پیشرفت کشــور خواهد بود، تصریح کرد: مهندسان با 
وقوف به قوانین جهان هســتی و ترکیب موثر آن و نیز با در نظر گرفتن قوه تخیل و قدرت تحلیل و 
استفاده بهینه از عناصر و عوامل موجود و نیز طراحی آن جهت راه اندازی نیازهای حال و آینده بشر 
تالش می کنند.وی گفت: مهندسان ضمن گسترش بازدهی و افزایش بهره وری، موجب گسترش 
دانش بشر می شوند و در ارتقای سطح زندگی انســان ها موثر هستند؛ آنها با آگاهی کامل از نقش 
و تاثیر مهندسی در سازندگی و توســعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از 
آلودگی های زیســت محیطی و تامین شــادی پایدار و درازمدت خود و دیگران می کوشند دانش 
مهندسی و تجربه حرفه ای خود را به اشتراک بگذارند.مهدویان افزود: بدون تردید غرورانگیز است 
که مهندســان امروز، به عنوان میراث داران دانش و تمدن ایرانی، پای در راه این بزرگان نهاده اند تا 
هرچه در توان دارند برای ساختن و پرداختن این سرزمین کهن به میدان آورند و فرهنگ و تمدن 

غنی ایرانی اسالمی را با دنیای امروز در آمیخته اند تا شاهد نوآوری و رشد این حرفه باشیم.

  صحبت های صریح شهردار اصفهان در دیدار با نمایندگان خبرگزاری های کشور:

دوره تمجید از مدیران به پایان رسیده است

شــهردار اصفهان در جمع نمایندگان خبرگزاری های کشور در اصفهان به 
بیان نکاتی درباره تغییر در روند انتقال اخبار به مردم پرداخت و با مطرح 
کردن دیدگاه های خود در خصوص ضرورت شکســتن ســاختارهای 
نادرست در این زمینه اظهار کرد: باید نســبت به تغییری که در نوع نگاه 
و انتظارات مردم از مسئوالن و مدیران ایجاد شده حساس باشیم.علی 
قاســم زاده افزود: اخیرا در جامعه ما اتفاقاتی رخ داده که قدری نگران 
کننده است؛ مردم نسبت به برخی از مسائل بی حس و بی تفاوت شده اند 
که به نظر می رسد این امر، پیامی در خود دارد و باید از سوی ما دریافت 

و منجر به ایجاد تغییر در رویه اطالع رسانی و سبک کار رسانه ها شود.

باید کلیشه های رایج در عملکرد رسانه ها شکسته شود
شهردار اصفهان با بیان اینکه عملکرد فعلی رسانه ها و نوع نگاهی که به 
انعکاس اخبار دارند، نمی تواند شکاف و گسلی که میان مردم و مدیران 
ایجاد شــده را کاهش دهد، تاکید کرد: باید کلیشه های قبلی شکسته 
شود تا مردم باور کنند که قرار است واقعا اقدامات تازه ای صورت گیرد؛ 
چرا باید مســتمرا عکاسی همراه مسئولی همچون شــهردار باشد و از 
کارهای عادی او مانند نشستن در مترو و رفت و آمدهای کاری، برگزاری 

جلساتی که وظیفه او به شمار می رود عکس و خبر تهیه کند؟!
قاســم زاده افزود: این کار، معنایی جز پایین تصور کردن ســطح فهم 
عموم ندارد، بنابراین باید بدانیم که مردم از نمایش و بازی و فیلم خسته 
شده اند، اگر به معنای واقعی کاری کردیم، وظیفه داریم آن را به اطالع 
مردم برســانیم ولی اتفاقات عادی و معمولی چرا باید به اطالع مردم 
برســد؟، به گمانم اینها دیگر ارزش خبری ندارد و باید غربال و شــیوه 
انتخاب اخبار را تغییر بدهیم و بعضــی روزها حتی اگر خبری که دارای 

ارزش خبری است در اختیار نداریم، هیچ خبری به مردم ندهیم.

بت سازی در رسانه ها را کنار بگذاریم
وی، پرهیز از قطب سازی و بت سازی در حوزه رسانه را ضرورت دیگری 
برای فعاالن حوزه خبر دانست و تاکید کرد: من در رسانه های شهرداری 
اصفهان، این مســئله را پیگیری کرده ام چرا که معتقدم شهردار نباید 
تافته جدا بافته تصور شود و خبر باید بر اساس ارزش خبر نه بر اساس 

جایگاه اداری افراد تنظیم شود.
وی اضافه کرد: نمی دانم چقدر می شود این تغییرات را در روند فعالیت 
رسانه ها ایجاد کرد، اما باید به سمت یک انقالب خبری و رسانه ای پیش 

برویم تا این ســاختارها کم کم شکسته شــود، به خصوص که در حال 
حاضر فضای مجازی، گستردگی زیادی پیدا کرده است و برای به دست 
آوردن اعتماد عمومــی در جامعه باید مبانی کار خبری عوض شــود تا 
دیدگاه مردم تغییر کند؛ ارزش گذاری باید بر اســاس ارزش خبری نه 

جایگاه و موقعیت افراد باشد.

باید باب نقد و انتقاد را باز کنیم
شهردار اصفهان خطاب به اهالی رسانه، با تاکید بر لزوم باز شدن باب نقد 
و انتقاد در رسانه ها، گفت: مطمئنا همه اقدامات شهرداری صحیح و قابل 
قبول نیست و ایراداتی هم در کار وجود دارد، بنابراین باید این ایرادات در 
رسانه های خودمان به نقد کشیده شود، نباید فقط از کارشناسان موافق 
نظرخواهی شود بلکه باید نظر مخالفان هم شــنیده و منتشر شود.وی 
تاکید کرد: نباید در یک دایره بسته قرار بگیریم که فقط خودمان را تایید 
کنیم. چراکــه در این صورت رفته رفته باور می کنیم کــه تافته جدا بافته 
هستیم! این توهم برای مان ایجاد می شــود که خیلی خوب هستیم و 
کم کم مردم را تحویل نمی گیریم و ژن برتر می شویم!قاسم زاده، نقش 
رسانه ها را در شکستن چنین ساختار نادرستی بسیار مهم ارزیابی کرد و 
افزود: باید رســانه ها انعکاس دهنده واقعی مسائل باشند تا مشکالت 
از نگاه مان پنهان نماند؛ رسانه ها خیلی خوب می توانند این نقش را ایفا 
کرده و باب نقد و انتقاد را باز کنند، البته شاید این اقدامات در ساختار ملی 
قدری دشوارتر باشد، اما در حوزه رسانه های محلی روند راحت تری دارد.

نباید کسی که پول بیشتری دارد، بیشتر دیده شود

وی با بیان اینکه در دوره ای از عملکرد روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
مالک سنجش رسانه ها بر اســاس تعداد خبرهایی بود که از شهردار و 
مسئوالن منتشــر می کردند، اظهار کرد: برخی دستگاه ها کمک هایی را 
به رســانه ها ارائه می کنند و آنها نیز اخبار مدیران آنها را به میزان زیادی 
پوشــش می دهند که معنای این عملکرد این اســت که کسی که پول 
بیشتری داشته باشد، بیشتر دیده می شــود و این تفکر، بنیان و بنای 
غلطی دارد.شهردار اصفهان افزود: هرکس در این شهر، کار مفیدی انجام 
می دهد، باید اقدامش در رسانه ها منعکس شود؛ خواه یک پاکبان، یک 
معلم، یک فروشنده یا شخص عادی باشد که عمل زیبای او به دیگران 
خیر می رساند.وی با اشاره به نوع و شــیوه بازتاب اخبار مربوط به رهبر 
معظم انقالب در رســانه ها، تصریح کرد: همه ما می دانیم مقام معظم 
رهبری کارهای روزانه بسیار متنوعی دارند که شامل جلسات خصوصی، 
دیدار با خانواده شــهدا و کوهنوردی می شود. اما انعکاس این اتفاقات 
در جایی دیده نمی شــود و بخش مختصری از آنها منتشــر می شود؛ 
درحالی که خبر شام و ناهار خوردن بعضی از مدیران در رسانه ها منتشر 
می شود؛ چرا زندگی عادی مدیران باید در رسانه منعکس شود؟! این 
مسائل را باید مردم باور و روایت کنند نه اینکه ما راوی استخدام کنیم و 
از آنها بخواهیم این مسائل را انعکاس بدهند. آنقدر در این مسئله افراط 

کرده ایم که مردم دیگر حد اعتدال در این ماجرا را هم باور نمی کنند.

با مسئولان

جایزه ادبی »کتاب اردیبهشت« تا 13 اسفند تمدید شد
مهلت ارسال آثار جایزه ادبی »کتاب اردیبهشــت«، تا ۱۳ اسفندماه تمدید شد و نویسندگان می توانند 
داستان و ناداستان های کوتاه فارسی خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.سیاوش گلشیری، دبیر 
این جایزه در خصوص آثار ارســال شده 
گفت: تا این لحظه ۱۱۰۰ اثر شامل ۷۰ درصد 
داستان و ۳۰ درصد ناداستان به دبیرخانه 
ارسال شــده و با تمدید مهلت ارسال آثار، 
احتمال می رود ۲۰۰ تا ۳۰۰ اثر دیگر ارسال 
شود.به گفته وی، تهران با حدود ۳۰ درصد 
و اصفهان با بیش از ۲۰ درصد، بیشترین 
آثار ارسالی ایرانی را داشته اند و همچنین 
تاکنون ۱۰ اثر هم از خارج از کشــور ارسال 
شده و به رقابت ها راه یافته است.گلشیری 
افزود: داورهای ابتدایی مشخص شده اند و طی چند روز آینده اســامی آنها اعالم خواهد شد، در حال 
حاضر داوری ابتدایی در حال انجام اســت و طبق روال، برنامه ها در حال اجرا و پیشروی هستند.دبیر 
جایزه »کتاب اردیبهشت« گفت: تا اواسط اســفندماه داورهای نهایی معرفی خواهند شد و جشنواره 
در اردیبهشت اجرا خواهد شد.جایزه کتاب اردیبهشت، یک رقابت ادبی است که هیئت امنای آن علی 
خدایی، محمدرضا تخت کشیان، سروش صحت، حمید صحت و سارا ساالر هستند و دبیر نخستین دور 
آن، سیاوش گلشیری است. عالقه مندان به شرکت در این رقابت، می توانند یک اثر در هر بخش داستان 
  /https://prize.ordibeheshtbook.com و ناداستان را تا ۱۳ اسفندماه به سایت دبیرخانه به نشانی
ارسال کنند.گفتنی است؛ آثار ارسالی نباید قبال در جایزه و یا جشنواره ای شرکت داده یا در کتاب، نشریه و 
سایتی منتشر شده باشند.به برگزیدگان نفر اول در هر دو بخش داستان و ناداستان کوتاه، پنج میلیون، 
نفرات دوم چهار میلیون و نفرات سوم، سه میلیون تومان اهدا خواهد شد و برگزیدگان دیگر نیز ۱۰ بن 

۵۰۰ هزار تومانی برای خرید از کتاب اردیبهشت دریافت خواهند کرد.

برگزاری پویش »حکیم نظامی گنجوی«
پویش »حکیم نظامی گنجوی« به مناســبت بزرگداشــت و با هدف معرفی این شاعر بزرگ، از 
ســوی اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان در حال برگزاری اســت.این پویش که از 
سوم اسفندماه جاری آغاز شده است، تا ۱۹ اســفندماه ادامه دارد و عالقه مندان از سراسر کشور 
می توانند در آن شرکت کنند.عالقه مندان برای شرکت در این پویش، ابتدا باید در سامانه مسابقات 
الکترونیک کتابخوانی به نشانی www.samakpl.ir ثبت نام و ســپس فایل بازخوانی یکی از 

اشعار نظامی گنجوی را که قالب آن می تواند فیلم یا فایل صوتی باشد، بارگذاری کنند.
 

پیشرفت 20 درصدی پروژه بازیکده حصه
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان از ادامه عملیات احداث بازیکده حصه خبر داد.مجید 
طرفه تابان  اظهار کرد: بازیکده حصه، از دی ماه سال جاری در منطقه ۱۴ شهرداری و در مرکز محله حصه 
شمالی که یکی از مناطق کم برخوردار است با هدف بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت فضاهای شهری 
در این نقطه پر رفت و آمد در دستور کار قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه امکاناتی همچون بازی های 
چندمنظوره، بازی های ماز، کارگاه نجاری، مبلمان شــهری و آالچیق برای بازیکده حصه طراحی شده 
است، افزود: این بازیکده ۸۴۰۰ مترمربع مســاحت دارد که با صرف اعتباری معادل ۲۴۰ میلیارد ریال 
احداث خواهد شد.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان در تشریح روند عملیات اجرایی 
در سایر بخش های پروژه از پیشرفت ۲۰ درصدی عملیات احداث این پروژه خبر داد و تصریح کرد: کارکنان 

تالشگر سازمان عمران با تالش بی وقفه در جهت تکمیل و بهره برداری این پروژه مشغول به کار هستند.

خبر روزخبرخوان

در مراسم گرامیداشت شهید غازی 
مطرح شد:

سبک زندگی شهدا درس 
امروز ماست

یکی از فرماندهان ســال های دفاع مقدس با 
بیان اینکه نصب تصاویر شهدا در اداره ها و مراکز 
ورزشی و علمی اقدام ارزشمندی است، گفت: 
نباید شهدا در این حد خالصه شوند بلکه الزم 
است سبک زندگی و شیوه رفتاری آنها درسی 
برای امروز ما باشــد.محمد علــی فالحت در 
مراسم گرامیداشت سردار حسن غازی افزود: 
اگر رهبر معظم انقالب می فرمایند گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست برای 
آن است که باید از مکتب آنها درس بگیریم.وی 
به نمونه هایی از اخالص و تســلط بر نفس در 
سیره شهدا اشاره کرد و افزود: اگر گلستان شهدا 
امروز محل راز و نیاز مردم و محلی معنوی است 
به واسطه همین روحیات اخالقی شهداست که 
برای خدا از همه چیز خود گذشتند.این فرمانده 
ســال های دفاع مقدس، اتکا به توان داخل و 
خودکفایی را درس دیگری از سیره شهدا عنوان 
کرد و ادامه داد: امروز جوانان این ســرزمین 
در حوزه های مختلف علمی از قبیل پزشــکی، 
هسته ای، نظامی و صنعتی، محصوالتی بی نظیر 
تولید کرده اند.وی بــا بیان اینکه عزت و آبروی 
ایران اسالمی درس دیگری از سیره شهداست، 
اضافه کرد: یک روز آمریکایی ها در این کشور 
جوالن می دادند ولی امــروز جوانان این مرز و 
بوم با شــلیک ده ها موشک یکی از مهم ترین 
پایگاه های نظامــی آنها را در هــم می کوبند.
سردار شــهید حســن غازی، اولین فرمانده 
گروه موشــکی ١۵خرداد نیروی زمینی سپاه، 
در سال ۱۳۳۸ در شــهر اصفهان متولد شد.با 
شروع جنگ تحمیلی شهید غازی، مسئولیت 
یکی از آتشبارهای توپخانه را عهده دار شد و به 
واسطه درایت و کاردانی خود به عنوان فرمانده 
گردان توپخانه انتخاب و پس از چندی از سوی 
فرمانده کل سپاه مسئولیت ایجاد اولین گروه 
توپخانه سپاه به وی واگذار شد و بعد از مدتی 
یگان های مستقل توپخانه در سپاه با همفکری 
او به وجود آمد.شــهید حسن غازی در مراحل 
عملیات خیبــر در ۱۱ اســفند ۱۳۶۲ در منطقه 

طالئیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سی و پنجمین سالگرد 
 شهادت سردار حسین
 خرازی در اصفهان  

به یاد فرمانده
مراسم سی و پنجمین سالگرد شهادت 
سردار شــهید حاج حســین خرازی 
فرمانده لشکر امام حسین)ع( اصفهان 
با حضور مســئوالن و مردم شهیدپرور 
این شهر در خیمه حســینی گلستان 

شهدای شهر اصفهان، برگزار شد.

وز عکس ر

بهره برداری از فاز اول پارکینگ طبقاتی مجموعه اداری امیرکبیر تا پایان بهار 1401 
فرماندار اصفهان از روند احداث پارکینگ طبقاتی مجموعه اداری امیرکبیر بازدید کرد.محمدعلی احمدی در حاشــیه این بازدید، با اشاره به اهمیت تسریع در 
تکمیل پارکینگ مجموعه اداری امیر کبیر، اظهار داشت: باتوجه به اســتقرار تعداد زیادی از ادارات و مراکز خصوصی در مجموعه اداری امیر کبیر و حضور باالی 
ارباب رجوع در این مجموعه و اهمیت رفاه مراجعین، احداث و تسریع در تکمیل این پارکینگ بسیار حائز اهمیت است.فرماندار اصفهان با تاکید بر لزوم توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: اگر بتوانیم ناوگان حمل و نقل عمومی را بیش از پیش توسعه دهیم، مردم، استفاده از خودروی شخصی را کاهش می دهند 
و عالوه بر کاهش آلودگی هوا، به احداث پارکینگ های بیشتر نیز نیازی نخواهیم داشت.وی تصریح کرد: با همکاری خوب و مجدانه دستگاه های ذی ربط و 
بخش خصوصی، فاز اول پارکینگ طبقاتی مجموعه اداری امیرکبیر تا پایان بهار ۱۴۰۱ با ظرفیت نزدیک به ۲۵۰ خودرو آماده بهره برداری خواهد بود.گفتنی است؛ 

روند احداث پارکینگ طبقاتی مجموعه اداری امیرکبیر با مشارکت شهرداری اصفهان و بخش خصوصی انجام شده است.

فراخوان ملی طراحی لوگوی برند گردشگری استان 
اصفهان اعالم شــد. عضو هیئت علمی گروه موزه و 
گردشگری دانشــگاه هنر اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: بهمن ماه ســال ۹۸ در نمایشگاه بین المللی 
گردشگری از برند ملی گردشگری کشور که نشان 
سیمرغ با شعار »ایران باشکوه، تجربه ای متفاوت« 
بود، رونمایی شــد. محمد تقی طغرایی  ادامه داد: 
هدف این برند ملی که شورای عالی برند گردشگری 
کشور و دبیرخانه ذیل آن ایجاد شدند، ساماندهی، 
هماهنگی، توزیع گردشگر در کشور و ارتقای ارزش 

برند گردشگری کشور بوده است.
 مجری طرح برند گردشگری استان اصفهان با اشاره 
به اینکه امروز کشــورها بر مبنای ارزش برند خود 
دسته بندی می شوند، اظهار کرد: پس از رونمایی از 
برند کشور و برای شکل گیری قطب های گردشگری 
به اســتان ها ماموریت داده شــد که متناســب با 

ظرفیت ها و جذابیت های استانی برند گردشگری 
خود را طراحــی کند.طغرایی ادامــه داد: بهمن ماه 
سال ۹۹ طی اعالم اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان و تصویب برند گردشــگری، دانشگاه هنر 
به عنوان مجری این طرح، مطالعات آن را آغاز کرد 
که طی یک سال گذشــته تحقیقات کامل پیرامون 
ظرفیت های گردشگری اســتان انجام و راهنمای 
طراحی لوگوی گردشگری اصفهان تدوین شد. عضو 
هیئت علمی دانشــگاه هنر با بیان اینکه تعدادی از  
دانشــجویان آثار خود را در این زمینه ارائه کرده اند، 
اظهار کرد: بــا وجود دریافت آثاری از دانشــجویان 
دانشگاه هنر، به علت اهمیت و جایگاه اصفهان و با 
هدف شرکت همه افراد عالقه مند و خالق، فراخوان 
به صورت ملی اعالم شد. طغرایی با اشاره به قواعد 
و مقررات طراحی لوگو تاکیــد کرد: با توجه به اینکه 
راهنمای طراحی با مطالعات عمیق و جامع یک ساله 

تدوین شده، طراحی لوگوی برند گردشگری اصفهان 
باید با مطالعه این راهنمــا و رعایت قواعد آن انجام 
شود و هنرمندان در فرآیند طراحی به اصالت طرح، 
شــأن و جایگاه اصفهان و مســئله حقوق مالکیت 

فکری و معنوی اثر توجه داشته باشند. 
 مجری طرح برند گردشــگری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه برای هر برنــد دو هویت بصری و کالمی 
قائل هســتیم، اظهار کرد: در بخش هویت بصری 
برند گردشــگری اصفهان، با مطالعات انجام شده 
چهار مفهــوم مهم و پرتکرار در جاذبه های اســتان، 

شناسایی شده است.

فراخوان ملی طراحی لوگوی برند گردشگری استان اصفهان 
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روش دوم: نگرش خود را به روز کنید
هر روز روی نگرش خود کار کنید تــا تمام زندگی خود را 
سرشار از رفتارهای خوب و پسندیده کنید. این امر موجب 
می شود تا حال و هوای هر روز شما بهتر شود و هم چنین 
نگرش تان به زندگی مثبت خواهد شــد. هر شب قبل از 
این که بخوابید، 3 موردی که می توانید بابت آن قدردان 
باشید را روی کاغذ بنویسید. به عالوه، این نگرش مثبت 
خود را به افرادی که در زندگی تان وجود دارد بگویید، این 
کار را با تشکر کردن از آن ها انجام دهید.برای مثال، شما 
می توانید چیزهایی مانند این را بنویســید : »من بابت 
این که امروز طلوع آفتاب را دیدم، خدا رو شکر می کنم«.

 ســعی کنید در زندگی تان به »یــادآوری های مثبت« 
عادت کنید. یادآوری های مثبت بــه جمله های کوتاه و 
ساده ای گفته می شود که شما به عنوان یادآوری در طول 
روز از آن ها اســتفاده می کنید. با اســتفاده از آن ها می 
توانید به مرور زمان اعتماد به نفس خود را افزایش دهید 
که در نهایت زمانی که می خواهید ســال جدید را شروع 
کنید، بسیار حس بهتری خواهید داشت. برای این که با 

این روش کار کنید و آن را در خود پرورش دهید، عبارتی 
را بیابید که به بهترین وجه برای شــما کاربرد دارد، مانند 
»من بسیار ارزشمند هستم«، یا » من از پس چالش ها 
و ســختی ها بر می آیم«. هر روز صبح این گونه جمالت 
را به خود بگویید و در طول روز نیز زمانی که دچار شک و 

تردید می شوید، با خود تکرار کنید.
سعی کنید این یادآوری های مثبت را جزوی از زندگی و 
حوادث روزانه تان قرار دهید. برای مثال، اگر شــما روی 
خودتان کار کنید تا یک دوست خوب و پشتیبان باشید، 
این یادآوری مثبت به این ترتیب خواهد بود »من وفادار 

و شوخ طبع می باشم«.
 تا جایی که امکان دارد، فعالیت هــای خیرخواهانه ای 
انجام دهید. این فعالیت های خیرخواهانه گاه و بی گاه 
به کارهای کوچک و دلخواهی گفته می شود که به منظور 
شــاد کردن افراد دیگر صورت می گیرد. این فعالیت ها 
را بدون این که انتظار جبران شــدن داشته باشید، انجام 
دهید و سعی کنید بیشــتر قصدتان شادتر کردن زندگی 
مردم باشــد. به این روش می توانید سال نوی خود را با 

دیدگاه مثبت و با حس دلسوزی و مهربانی آغاز کنید.
شما می توانید کارهایی را مانند تعریف کردن از اطرافیان 
، لبخند زدن به غریبه ها و داوطلب شــدن برای کمک به 
خیریه ها انجام دهید.می توانید سطل آشغالی را در یک 
طرف خیابان قرار دهید، می توانید به افراد مســن و پیر 
کمک کنید تا از خیابان رشد شوند و یا می توانید به افراد 
بی خانمان غذا بدهید.شــما هم چنین مــی توانید پول 
قهوه کسی را در کافی شاپ حساب کنید و یا به یک پیش 

خدمت انعام خوبی بدهید.

 روش سوم: محیط اطراف خود را مرتب و تمیز کنید
خانه تکانی بهاری خود را زودتر شــروع کنید تا به محیط 
اطراف خود سر و سامان بدهید. با نزدیک شدن به سال 
نو، ســعی کنید اتاق ها، آشــپزخانه، حمام، زیر زمین و 
انباری خانه تان را مرتب و تمیز کنید. هر چیز که نامنظم 
و نامرتب است را سازمان دهی کنید و اجازه دهید که در 
ســال نو هر بخش از منزل یا محیط اطــراف تان تمیز و 

مرتب باشد.

آشپزی

خورشت به آلو
مواد الزم : به )درشت(یک عدد، رب گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری، 

نمک به مقدار الزم، زردچوبه به مقدار الزم، آلو قیسی15 عدد، گوشت گوسفندی 
چهارصد گرم، فلفل سیاه به مقدار الزم، آب  لیمو ترش تازه یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه: برای شروع، یک قابلمه بردارید و روی شعله گاز قرار دهید. کمی روغن و زردچوبه و 
کمی فلفل به آن اضافه کنید و اجازه دهید زردچوبه کمی سرخ شود. سپس، پیازهای خرد شده 

را اضافه کنید و شروع به تفت دادن آن کنید تا رنگ شان طالیی شود.رب گوجه فرنگی را اضافه کنید 
و دو دقیقه دیگر تفت دهید. گوشت را در قابلمه بریزید و با پیاز تفت دهید. دو لیوان آب به گوشت و 
سایر مواد درون قابلمه اضافه کنید و در قابلمه را ببندید تا با حرارت کم بپزد.به را در قطعاتی درشت تر 
از اندازه آلوها، خردکرده و سرخ کنید. بعد از این  که یک ساعت از پخت گوشت گذشت، آن ها را به 
قابلمه اضافه کنید. در این مرحله، سه ساعت وقت استراحت دارید تا گوشت ها خوب پخته شوند. 

آلوها را به مدت 15 دقیقه بخیسانید. بعد از این که گوشت به مدت سه ساعت پخته شد، 
آب لیمو، آلوی خیس خورده و نمک را به خورش اضافه کنید و بگذارید 30 دقیقه دیگر 

هم روی حرارت بماند تا خوب جا بیفتد.برای این  که خورشت شما خوش طعم 
شود، باید در انتهای پخت، مقدار آب آن خیلی کم باشد.می توانید در تهیه 

خورشت به آلو از ادویه هایی مانند: هل، ادویه کاری و یا جوز هندی 
نیز استفاده کنید.خورشت را می توانید به  جای گوشت 

گوسفندی با ران مرغ  هم بپزید.

چگونه سال جدید را با انگیزه و هدفمند شروع کنیم )2(

 اکران »وقت چیغ انار« در لیدز 
انگلستان

»مهمونی« ایرج طهماسب، بیرون از 
تلویزیون آغاز شد

فیلم سینمایی »وقت چیغ انار« ساخته  گراناز موسوی، در نهمین حضور 
بین المللی  خود، در جشنواره  فیلم کارگردان های مستقل »لیدز« به 
نمایش در خواهد آمد.برگزاری این جشنواره از 2۹ بهمن در انگلستان آغاز 
شده و تا 28 اسفند ادامه خواهد داشت.فیلم سینمایی »وقت چیغ انار« 
پیش از این در جشنواره های توکیو، سائوپولو، سیدنی، شب های سیاه تالین، 
جشنواره هند ، باستائو قزاقستان،   و منار صوفیه به نمایش در آمده است.

ایرج طهماسب کار ساخت مجموعه عروسکی جدید خود را با نام 
»مهمونی« آغاز کرد.این مجموعه عروسکی که برای بهار سال آینده 
آماده می شود، از عروسک های مختلفی تشکیل و تاکنون حدود 2 
قسمت از آن ساخته شده است.هوتن شکیبا و سهیل مستجابیان از 
صداپیشه های »مهمونی« بوده و صداپیشه های دیگر آن از هنرجویان 
کالس های طهماسب انتخاب شده اند. 

شــرکت گســترش صنایع ریلی ایران )ایرید( با ظرفیت تولید ۹00 دستگاه 
سوزن در سال یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان سوزن در خاورمیانه به شمار 
می رود و خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده  می کند. در جهت ارتقای 
سطح دانش فنی تولید سوزن در کشور و همچنین بومی سازی آن، اقدامات 
موثری از طرف شرکت ایرید در سنوات اخیر برای خودکفایی سوزن شروع و 
به نتایج خوبی رسیده است. در حالی که کشورهای تولید کننده سوزن بنا به 
دالیل مختلف در حدود یک قرن گذشــته ایران را به خود وابسته نگه داشته 
بودند و به بهانه های مختلف از جمله تحریم هــا و ...، انتقال دانش فنی به 
معنای واقعی صورت نگرفته بود. اهتمام شــرکت ایرید برای بومی ســازی 
ســوزن با حمایت راه آهن جمهوری اســالمی ایران و همکاری شرکت های 
بزرگ از جمله ذوب آهن اصفهان، منجر به این شــد که امروز کشور از جهت 

سوزن به خودکفایی برسد.
منصور یزدی زاده، رییس هیئت  مدیره ذوب آهن اصفهان درباره تولید سوزن 
ریلی گفت: کامال روشن است امکان و فرصتی در شرکت ذوب آهن اصفهان 
برای تولید ریل و به تبع آن هر آنچه که مشــتقات ریل یا صنعت ریلی است، 
فراهم شده است. از آنجا که امکان تولید فوالد ریل در ابعاد مختلف آن در این 
شــرکت وجود دارد، در نتیجه نیاز صنعت پایین دست از جمله سوزن ریلی و 
تولید ریل زبانه سوزن، مورد توجه قرار گرفته است که تولید آن در ذوب آهن 

از سال گذشته آغاز شد و بخش قابل توجهی نیز تحویل داده شده است.
یزدی زاده در ادامه با اشــاره به اقدام شــرکت گســترش صنایع ریلی ایران 

)ایرید( در زمینه خودکفایی ســوزن ریل اظهار کرد: طــی بازدیدی که ما از 
کارخانه ایرید در تبریز داشتیم، مشاهده کردیم، اقدامات بسیاری در خصوص 
خودکفایی و تولید انجام شده و برنامه های استراتژیک و خوبی در حال دنبال 
شدن اســت. تا پیش از این، این محصوالت از اروپا وارد می شد و هم اکنون 

این محصول داخلی شده است.
وی در ادامه تاکیــد کرد: طبیعی اســت شــرکت های بزرگــی مانند ذوب 
آهن اصفهــان اگــر از ایــن صنایــع حمایت بــه عمــل آورنــد، نتایج آن 
هم می تواند در قطع وابســتگی بــه خــارج از کشــور و واردات، به ویژه در 
شــرایط تحریم اثرگذار باشــد. از ســوی دیگر می تواند در بعد اقتصادی و 
ملی نیز اثرگذار بــوده و از خــروج ارز جلوگیری کند و عالوه بــر این قیمت 
تمام شــده کاال و زمان تحویل را کاهش و ســرعت به بهره برداری رســیدن 
 پروژه ها را افزایش  دهــد و می توان نتایــج و تبعات آن را در ســطح ملی

 مشاهده کرد.
رییس هیئت  مدیره ذوب آهن اصفهان در ادامه یادآور شد:  میانگین مصرف 
ساالنه ذوب آهن، بسته به سفارش گذاری هایی است که برای این مجموعه 
انجام می شود؛ اما در هر صورت هیچ محدودیتی برای ذوب آهن وجود ندارد 
و اگر تقاضای هزار تن تا 50 هزار تن نیز وجود داشــته باشــد، هیچ مشکلی 
برای تولید این محصول از ســوی ذوب آهن وجود نــدارد. یزدی زاده افزود: 
امیدواریم ذوب آهن متناســب با نیاز صنعت ریلی نسبت به تولید انواع ریل 

اقدام کند.

محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه با حضور در دفتر تهران 
گروه مالی توسعه توکا، از فعالیت این شرکت بازدید کرد.گروه مالی توسعه توکا 
)سهامی عام( به عنوان یکی از واحد های فرعی توکای فوالد در حال حاضر متولی 
انجام کلیه امور مرتبط با بازار ســرمایه، هلدینگ سرمایه گذاری توکای فوالد در 
حال فعالیت است.این گروه با دارا بودن شرکت های کارگذاری باهنر ، سبدگردان 
آتیه توکا و صندوق بازارگردانی توســعه فوالد خدمات متنوعی به شرکت های 
زیرمجموعه فوالد مبارکه ارائه می دهد.همچنین این شرکت در تالش است که 
بتواند مجوزهای الزم جهت فعالیت در زمینه های عرضه و پذیرش، تامین سرمایه 
تخصصی در زمینه صنعت فوالد، مشاوره سرمایه گذاری و سهام و… را کسب کند.

رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان:

»ایرید« در تولید سوزن های ریلی موفق عمل کرده است

 بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از گروه مالی توسعه توکا

رییس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان به دلیل اشتغال زایی در مجموعه 
اقامتی - گردشگری حاج سلیمان به عنوان بانوی کارآفرین شهرستان تیران 

و کرون معرفی شد.
پوپک جعفری که به عنوان رییس اداره کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان 
مشــغول به فعالیت اســت، خانه ای تاریخی با قدمت 400 سال را با کمک 
جمعی از دانشــجویان دانشگاه هنر اصفهان بازســازی و مرمت کرده است.

این بانوی هنر دوست پس از بازســازی و مرمت این خانه قدیمی با سرمایه 
گذاری شــخصی، آن را به اقامتگاهی ســنتی و باســتانی تبدیل کرده که با 
استقبال گردشگردان مواجه شده اســت.وی با احیا و مرمت خانه تاریخی 
حاج سلیمان متعلق به دوره زندیه، زمینه اشتغال 6 نیروی کار در شهرستان 
تیران و کرون را فراهم کرده و به همین دلیل از سوی شهرداری و شورای شهر 

شهرستان تیران و کرون به عنوان بانوی کار آفرین معرفی شد.

سیدجالل نور موســوی در مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشــاره به اینکه برخی از الزامات مصرف گاز، توســط مصرف کننده ها 
رعایت نمی شــود ،گفت: برقراری جریان پایدار گاز جزو انتظارات امسال بود که 
کمتر برای صنایع محقق شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه قوانین باالدستی 
برای رعایت الگوی مصرف وجود دارد ؛اما به طور کامل عملیاتی نشده است، ادامه 
داد: ماده 26 قانون اصالح الگوی مصرف که در سال ۹3 ارائه شد ، به دلیل مقاومت 
برخی صنایع و بخش های تولیدی تاکنون کامال اجرایی نشــده است.وی،با بیان 
اینکه درحال حاضر برخی از صنایع گاز ارزان را بــرای محصولی که ارزش تولیدی 
باالیی ندارد، مصرف می کنند گفت: انتظارات باید به گونه ای ســاماندهی شود که 
همه بخش های تولیدی و صنعتی حتی واحدهای تولید کننده تجهیزات گازسوز 
نیز پاسخگو باشند.نورموسوی، با بیان اینکه متاسفانه ماده 17 قانون هوای پاک 
رعایت نمی شــود، اضافه کرد: با وجود اینکه مجری این قانون، مجموعه دیگری 
است، شرکت ملی گاز در این حوزه اقدامات موثری داشته است.مدیرهماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، تاکید کرد: بر اساس ماده 17 قانون هوای پاک، همه 
بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالینده ها 
در موتورخانه ها و سامانه های احتراقی خود هستند و تا سال 1401 همه واحدهای 
مصرف کننده عمده باید الزامات قانون هوای پاک را رعایت کنند در غیر این صورت، 
مشمول جرائم خواهند شد.نور موسوی با اشــاره به اینکه تاکنون حدود 18 هزار 
موتورخانه در کشور با هزینه وزارت نفت بهینه سازی شده، افزود: این طرح به صورت 
رایگان برای موتورخانه ها انجام شده  و در آینده هم استمرار خواهد داشت.مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات به 
همکاری و تعامل درون و برون سازمانی نیاز است، خاطرنشان کرد: یافتن بهترین 
راه برای این تعامالت از مهم ترین انتظارات شــرکت گاز در استان هاست و انتظار 
داریم که همه دستگاه ها در این زمینه همکاری الزم را به منظور اجرای ابالغیه ها و 
اجرای طرح ها برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشند.وی، با اشاره به 
عبارت»گاز محور توسعه« به عنوان شعار شرکت ملی گاز ایران، افزود: امروز توسعه 

گازرسانی در کشور به انتها رسیده است اما نیازمندی های دیگری در این سازمان 
وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش های مهندسی و جانبی به ویژه بخش 
بهینه سازی باید در این زمینه طرح های خود را ارائه دهند.نورموسوی خاطرنشان 
کرد: شیوه ارائه خدمات در شــرکت گاز به سمت الکترونیکی شــدن رفته ؛ اما تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهیم که 
رضایتمندی مردم بیش از پیش محقق شود.مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران با اشاره به اینکه پیش بینی های الزم در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی 
به شهروندان انجام شده است، گفت: انتظار داریم که در این زمینه با درایت مدیریت 
جدید به این موضوع پیش از پیش پرداخته شود و رویه ای برای ارائه خدمات به 
طور کامال الکترونیکی به شهروندان ارائه شــود.وی اضافه کرد: انتظارات باالیی از 
مدیریت جدید شرکت گاز استان اصفهان وجود دارد و باید جهشی در زمینه بهینه 
سازی انجام شود و طرح مانیتورینگ که در این مجموعه به بهره برداری رسید، زمینه 

الزم را برای این کارها فراهم می  آورد.
در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان از سید مصطفی 
علوی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تجلیل و ابوالقاسم عسکری برای تصدی 

این مسئولیت معرفی شد.

رییس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان؛ کارآفرین نمونه 
شهرستان تیران و کرون شد

مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

تمامی الزامات مصرف گاز، باید توسط مصرف کننده ها رعایت شود
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