
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی          

چهارشنبه 11 اسفند 1400 
28 رجب   1443

02 مارچ  2022
 شماره 3483    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

کدام استان ها بعد از تهران، تسهیالت صادراتی  بیشتری دریافت کرده اند؟

اصفهان در صدر

پروژه راه آهن مبارکه- 
سفیددشت به شهرکرد 
ظرف دو سال آینده به 

بهره برداری می رسد

تکذیب سرقت کاشی های 
بقعه امامزاده اسماعیل 

اصفهان

  کمپ ها و ستادهای هدایت گردشگران 
زیباسازی می شود؛

اجرای طرح خانه تکانی در 
 بیش از 200 محله

 شهر اصفهان

 مدیرکل راه و شهرسازی
 استان خبرداد:

بهارستان؛ رکورددار 
ثبت نامی های 

نهضت ملی مسکن

   بازار نوروز اصفهان،
 زیر ذره بین بازرسان اصناف
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مدیرکل پزشکی قانونی استان:

 تصادف، شایع ترین علت مرگ
 اصفهانی هاست

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد :

 واگذاری زمین به اقشار ویژه
 استان اصفهان

 معاون استاندار  می گوید اصفهانی ها از
 قیمت  متفاوت نان ناراضی هستند؛
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  مروری بر نکات آماری سبزپوشان 
در دیدار ذوب آهن- پدیده؛

طلسم شکنی ذوبی ها 
در فوالد شهر

نرخ به اختیار!

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

ایجاد بیش از 500 مرکز 
نیکوکاری در اصفهان

3
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 09 اسفند  1400 
26 رجب   1443
28 فوریه  2022
 شماره 3482   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان: ذخیره سد زاینده رود جوابگوی سه ماه آب شرب 
اصفهان است؛

دوبـاره دلهـره ...
 معاون اداره کل راه و شهرسازی

استان خبرداد:

پایان اسفند؛ آخرین 
مهلت ثبت نام در طرح 

نهضت ملی مسکن

ساماندهی تردد خودروها 
و موتورسیکلت ها در 
میدان امام اصفهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

امضای یک تفاهم نامه 
برای حمایت از رانندگان 

تاکسی

 سفر به شرط 
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د رحالی که مدیر سد زاینده رود روز گذشته اعالم کردبا افزایش ورودی آب به سد زاینده رود نگرانی زیادی برای تامین آب شرب نخواهیم داشت چرا که بارش ها در 
سرچشمه های کوهرنگ خوب بوده، اما یک مقام مسئول در آبفای استان می گوید ذخیره سد تنها جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است

7
استاندار:

پیگیر بازگشت ۵0 درصد 
حق اصفهان از مالیات های 

پرداختی به کشور هستیم
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  مدیر گروه بهداشت محیط مرکز اصفهان از نظارت 80 تیم
 بر موازین بهداشتی اماکن اقامتی و بین راهی خبر داد؛ 
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انصراف دومین عضو علی البدل از حضور در 
شورای شهر اصفهان؛

ماجرای عضو سیزدهم
حاال که امامی حاضر به عضویت در شــورای شهر 
اصفهان نشــد پانزدهمین نفر انتخابات شورای 
اســالمی شــهر اصفهان یعنی احمد شــریعتی 
کمال آبادی که از اصالح طلبان سرشناس اصفهان 

به شمار می رود وارد شورای شهر خواهد شد.

معاون استاندار تاکید کرد:

لزوم رفع مشکالت انباشته شده اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 

واکاری 2300 اصله درخت در سطح منطقه 10

سالروزفرارسیدنمبعثحضرترسولاکرم)ص(راتبریکمیگوییم
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
سه شنبه 03 اسفند  1400 

20 رجب   1443
22  فوریه  2022
 شماره 3477   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

از وعده های دولت درباره افزایش یارانه ها چه خبر؟

فعال منتظر نباشید!

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 حفاظت از میراث فرهنگی 
محور اصلی همکاری با 
نیروی انتظامی است

فرماندار سامان:

آزادسازی حریم رودخانه 
 زاینده رود در دستور کار

 قرار دارد

کارشناسان روسیه از 
گلخانه های دهاقان 
اصفهان دیدن می کنند

رییس کانون شورای اسالمی کار
 استان اصفهان:

کارگران با دستمزدهای 
فعلی رغبتی برای کار ندارند

بازنگری 
ضوابط 

معماری و 
شهرسازی 
شهر اصفهان

در نشست تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان های 
تاکسیرانی و قطار شهری عنوان شد: 

محیط زیست؛ در صدر اولویت ها
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اختصاص 3۵0 میلیارد ریال برای توسعه 
محالت کم برخوردار استان اصفهان

فعالیت 47 مرکز منتخب غربالگری کرونا 
در استان اصفهان

تدافعی به جای تهاجمی
رییس پلیس راهور استان اصفهان از لزوم تغییر مدل رانندگی می گوید؛

آگهی مزایده حضوری ) حراج( 

روابط عمومی شهرداری گز برخوار  م الف:1282586

شــهرداری گز برخوار در نظر دارد به استناد مجوز شــورای محترم اسالمی شــهر اقالم اسقاطی، 
مستعمل و مستهلک و بال استفاده خود مشتمل بر آهن آالت، پالستیک و غیره را از طریق مزایده 

حضوری )حراج( به افراد واجد به فروش برساند.

  متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافت اســناد و مــدارک  مزایــده، تــا پایان وقــت اداری 

روز شنبه به تاریخ 1400/12/21 به واحد امور مالی شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. 
 ضمنــًا اطالعــات تکمیلــی مزایــده فــوق از طریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. 

نوبت اول
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معاون قضایی دادستان کل کشور در 
بازدید از مجموعه غذایی آرد جرعه:

 تولید کنندگان 
سرداران جنگ 
اقتصادی هستند

   ما ایرانیان بدون ارتباط به شغل، جنسیت و طبقه اجتماعی و 
اقتصادی، به صورت تهاجمی رانندگی می کنیم؛  این در حالی است 
که در بیشتر کشورهای دنیا، مدل رانندگی، رانندگی تدافعی است.  
در مدل رانندگی تدافعی، راننده همواره هوشــیار است تا چنانچه 

شرایط از کنترل او خارج شد بتواند وسیله نقلیه را کنترل کند.

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نوبت دوم آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

سید محمد طباطبایی- مدیر کل م الف: 1285602

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی لنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۱۱ می باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه 

و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه کردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه ۱4۰۰/۱2/۱۱  الی شنبه ۱4۰۰/۱2/2۱ ساعت ۱4/۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4/۰۰  ظهر روز شنبه ۱4۰۱/۰۱/۰6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰9:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱4۰۱/۰۱/۰7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان– خیابان آبشار- حدفاصل پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان اصفهان – تلفن  ۰3۱363۰82۱2

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 273۱3۱3۱  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85۱93768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گزار 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاريخ انتشار: 1400/12/09

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

مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

4۰۰-4-297/2
اجرای پروژه GIS شبکه 
آب و فاضالب منطقه یک 
اصفهان)ارزیابی کیفی(

۱9.984.5۰۰.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت: ۱3:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ ۱4۰۰/۱2/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱4۰۰/۱2/24

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱

)داخلی 338(

نوبت اول

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

  هفته پنجم دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

سپاهان بدون سرمربی، ذوب آهن 
در اندیشه بازگشت

دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با 
سرپرست سازمان صمت استان اصفهان

8

نوبت دوم

نوبت دوم

11

از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر دی امسال، حدود 3۶.5 درصد متقاضیان موفق به دریافت بیش از 45۶5 میلیارد تومان از این تسهیالت 
شده اند و تا پایان آذر ماه، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را به خود اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، طی 10 ماهه امسال بیش از 3312 میلیارد تومان تسهیالت 

در قالب 1۷5 فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده است. 
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آمریکا: 

ایرانناسازگاریکند،وینراترکمیکنیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جلســه توجیهی روزانه این وزارتخانه گفت: واشــنگتن 
آماده اســت تا اگر تهران ناســازگاری بروز دهد، از تالش هــای مربوط به احیای توافق هســته 
ای ۱۳۹۶ با ایران کنــاره گیــری کند.به نقــل از خبرگزاری رویتــرز، پرایس، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریــکا در نشســت مطبوعاتی روزانــه خود در خصــوص مذاکرات غیرمســتقیم 
آمریکا با ایران در وین به خبرنگاران گفــت: »ما آماده ایم در صورتی که ایران در مقابل پیشــرفت 
مذاکرات ناســازگاری بــروز دهد، کنــار برویم.«بنا بــر این گــزارش، وی در ادامــه ادعاهای بی 
اســاس خود افزود: آمریکا و متحدانش در صورتی که ایران »مایل به مشــارکت با حســن نیت 
 نباشــد« »جایگزین هایی« را دنبال خواهند کرد.وی اشــاره ای به جزییــات این جایگزین های 

احتمالی نکرد.
 

ادعایرویترزدربارهتغییرمواضعایراندروین
خبرگزاری رویترز می گوید مواضع علی باقری در بازگشت به وین سخت تر شده و تیم ایرانی حتی 
خواستار بازنگری در برخی از موضوعاتی شده که پیش تر بر سر آنها توافق شده بود.این خبرگزاری در 
گزارشی اختصاصی و به نقل از دو منبع نزدیک به هیئت های مذاکره کننده اظهار می کند تیم ایرانی 
همچنان بر درخواست های خود از جمله حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی 
آمریکا تاکید دارد ضمن اینکه درخواست های تازه ای نیز مطرح کرده است. این منبع که نخواسته 
نامش فاش شود، در این رابطه می گوید: »موضع ایران پس از سفر باقری به تهران بیش از پیش 
سازش ناپذیر شده است. آنها اکنون بر رفع تحریم های سپاه اصرار دارند و می خواهند موضوعاتی 

که قبال بر سر آن توافق شده دوباره باز شود.«
 

سخنگوی وزارت خارجه: 

ایرانبرایتوافقآمادهاست،اماتاابدمنتظرنمیماند
سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا که تهدید کرده بود در صورت 
سختگیری تهران، واشنگتن آماده کنار کشیدن از مذاکرات است، واکنش نشان داد.سعید خطیب 
زاده در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »آمریکا سال هاست که از برجام کنار کشیده است. از 
همین رو باید اطمینان یابیم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود. همه کشورها برای خود »گزینه های 
جایگزین« دارند، هرچند که توخالی بودن گزینه جایگزین آمریکا پیش از این ثابت شــده است. 
درشت گویی و بلوف زنی نتیجه نداشته و نخواهد داشت. این اتخاذ تصمیم است که نتیجه می دهد. 
اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، توافق کامال در دسترس است. ایران برای توافق آماده است، اما 

تا ابد منتظر نمی ماند.«
 

انگلیس: 

کاربرایپایاندادنبهمسائلباقیماندهدروینادامهدارد
مذاکره کننده ارشد انگلیس در مذاکرات وین روز دوشــنبه در توئیتی نوشت: نشست غیررسمی 
مشــارکت کنندگان در برجام پایان یافت و تالش برای بستن مســائل نهایی همچنان ادامه دارد.

استفانی القاق،  همچنین در توئیت دیگری نیز نوشت: نشست تروئیکای اروپایی با علی باقری کنی 
پایان یافت. کار ادامه دارد. این کار )بار دیگر( ادامه خواهد یافت.وی در انتهای توئیت از هشــتگ 
» مرحله پایانی مذاکرات وین« استفاده کرده اســت.همچنین فیلیپ اررا، مدیر کل امور سیاسی 
و مسائل امنیتی وزارت خارجه فرانسه نیز در توئیتی نوشت: تروئیکای اروپایی به زودی مجددا با 

هیئت ایرانی دیدار خواهد کرد .

خبر روز

آکسیوس: درخواست زلنسکی از بایدن و 
ناتو برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع: 

کاخسفید:اینقطعا
تنشزاستومارادردرگیری
نظامیباروسیهقرارمیدهد

یک وبگاه صهیونیســتی دوشنبه شب به وقت 
تهران مدعی شــد که رییس جمهور اوکراین به 
»جو بایدن« رییس جمهورآمریکا و ناتو توصیه 
کرده بر فراز بخش هایی از اوکراین منطقه پرواز 
ممنوع ایجاد کنند.وبگاه »آکسیوس« مدعی شد 
که »ولدویمیر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین 
به بایدن و ناتو توصیه کرده تا منطقه پرواز ممنوع 
را بر روی بخش های مهمی از اوکراین ایجاد کند.
بنا بر ادعای آکسیوس، زلنســکی گفته که اگر 
متحدان غربی وظیفه خودشان را انجام دهند، 
اوکراین می تواند روسیه را شکست دهد.»جن 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت: 
»این مسئله نیاز به اجرا توســط ارتش ایاالت 
متحده دارد و اساسا به این معنی است که ارتش 
ایاالت متحده هواپیماهای روس را ســرنگون 
می کند.«وی ادامه داد: »این قطعا تنش زاست، 
که به طور بالقوه مــا را در جایی قرار می دهد که 
در یک درگیری نظامی با روسیه قرار می گیریم 
و این چیزی نیست که جو بایدن بخواهد آن را 
اجرا کند.«از سویی دیگر، »ینس استولتنبرگ« 
دبیرکل ناتو، روز دوشنبه گفت: »ما هیچ قصدی 
برای حرکت به سمت اوکراین نداریم، نه در زمین 
و نه در هوا. مسئولیت ما این است که اطمینان 
حاصل کنیم این امر از کنترل خارج نشــده و به 
جنگ تمام عیار در اروپا با مشارکت متحدان ناتو 
تبدیل نمی شــود.«این در حالی است که منابع 
خبری دوشنبه از اعزام شماری جنگنده  »اف-

۳۵« آمریکا به منطقه بالتیک برای تقویت جبهه 
شرقی ناتو خبر دادند.به نوشته وبگاه »اوییشن 
ویک«، شــش فروند جنگنده اف-۳۵ نیروی 
هوایی ایاالت متحده روز یکشنبه از پایگاه هوایی 
»الکنهیث« در انگلیس به ســمت اســتونی و 
لیتوانی پرواز کردند تا حضور هوایی ناتو در شرق 
اروپا را در بحبوحه تهاجم روســیه بــه اوکراین 
تقویت کنند. سه فروند از این جنگنده ها در پایگاه 
هوایی »آماریس« در اســتونی مستقر شدند و 
سه فروند دیگر در پایگاه هوایی »سیائولیای« 

در لیتوانی فرود آمدند.

رهبر معظم انقالب:

 آمریکا مقصر بحران در اوکراین است

حضرت آیــت ا... خامنه ای با بیــان اینکه اوکراین قربانی سیاســت 
بحران سازی آمریکا شده اســت تاکید کردند: ما طرفدار توقف جنگ 

در اوکراین هستیم.
گزیده سخنان رهبر انقالب به مناســبت عید مبعث پیامبر)ص( را در 

ادامه می خوانید: 
مبعث رسول اکرم را به امت بزرگ اسالمی و به ملت عزیز ایران و به   
همه آزادگان جهان تبریک می گویم. روز مبعث و شــب مبعث، روز و 
شــبی اســت که بزرگ ترین هدیه عالم وجود که از آن در دعای شب 
مبعث به تجلی االعظم تعبیر شده اســت به نبی مکرم اسالم، برترین 

بنده خداوند اعطا شد. 
البته بعثــت، بعثت نبی مکرم )ص( هدیه  به همه  بشــریت اســت. 
اگر مــا در میان ارزش هــای فراوان اســالم و سلســله  ارزش های 
اســالمی، فقــط دو ارزش را در نظــر بگیریم یعنی عنصر گســترش 
عقالنیــت و عنصــر پــرورش اخــالق -کــه مجموعــه  ارزش های 
 اســالمی خیلی گســترده اســت- این دو عنصــر برجســته از این

 ارزش هاست.
اگر همین دو عنصر را در نظر بگیریم که اســالم نســبت به آنها چه 
تاکیدی کرده، تصدیق خواهیم کرد که اسالم عالی ترین هدیه را و وسیله 
ســعادت را به بشــریت عطا کرده است. این که اســالم به عقالنیت و 
گسترش عقالنیت دعوت می کند،موضوع خیلی مهمی است. در قرآن 
ده ها آیه، ده ها مورد شاید نزدیک به صد مورد اگر کسی بشمارد، وجود 
دارد که با تعابیــر مختلف با تعبیر تعقلون، با تعبیــر تتفکرون، با تعبیر 
یتدبرون، خدای متعال مخاطبان را و آحاد مردم را به اندیشه و تفکر و 

عقل دعوت کردند.
به نظر من اوکراین هم قربانی سیاســت بحران سازی آمریکاست.

آمریکا، اوکراین را به این نقطه کشاند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی 
آن کشــور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت هــا، حرکت مخملی به 
وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن و حضور سناتورهای آمریکایی 
در داخل اجتماعات معارضه، این دولت را برداشــته و دولت دیگری را 
 جایگزیــن  کرد کــه طبعــا این اقدامــات بــه همین جاهــا منتهی 

خواهد شد.
ما البته با جنگ و تخریب در هر جای دنیا مخالفیم، این حرف ثابت 
ماست. با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت ها در هر جای 
دنیا که اتفاق بیفتد،مخالفیم. ما مثل غربی ها نیستیم که چنانچه بمب 
را سر کاروان عروسی در افغانستان بیندازند و عروسی را به عزا تبدیل 
کنند، این را مبارزه با تروریســم بدانیم. اینها منطق شــان این شکلی 

است.آمریکا در افغانستان، در عراق و در شرق سوریه چه 
می کند. چرا نفت ســوریه و پول ثروت ملی افغانستان را می دزدند و 

غصب می کنند؟!
 ما در اوکراین طرفدار توقف جنگ هســتیم و می خواهیم جنگ در 
آنجا تمام شــود منتها عالج هر بحرانی فقط در صورتی ممکن است که 
ریشه بحران شناخته شــود. ریشــه بحران در اوکراین سیاست  های 
آمریکا و غربی هاست. اینها ریشه بحران است. اینها را باید شناخت و 
بر اساس آن قضاوت و داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم، اقدام صورت 

گیرد.
در قضیه  اوکراین دو عبرت وجود دارد؛ یکی این است که پشتیبانی 
قدرت های غربی از کشورهایی که دست نشانده آنها هستند، یک سراب 
است. این را همه دولت ها بدانند. آن دولت هایی که پشت گرمی شان 
به آمریکا و به اروپاست، ببینند. امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم 
رییس جمهور اوکراین، همین چند روز پیش گفت و هم رییس جمهور 

فراری افغانستان چندی قبل بیان کرد. گفت ما اعتماد کردیم به آمریکا، 
اعتماد کردیم به دولت های غربی و ما را تنها گذاشــتند. آن کسانی که 

متکی به آمریکا هستند از این کار درس بگیرند و این را بفهمند.
عبرت دوم اینکه مردم مهم ترین پشــتوانه دولت ها هستند. اگر 
مردم وارد میدان می شــدند ، وضع دولت اوکرایــن و مردم اوکراین 
اینطور نمی شــد. مردم در میدان نبودند چون دولت را قبول نداشتند. 
عینا مثل آن وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع 
نکردند؛ کنار رفتند آمریکا مسلط شد اما در همین عراق وقتی که داعش 
حمله کرد مردم وارد میدان شــدند و داعش را که خطر بســیار بزرگی 
محسوب می شد توانستند به عقب برانند و سرکوب کنند. عامل اصلی 
استقالل کشورها مردم هستند. ما در دفاع مقدس تجربه کردیم. با این 
که همه قدرت ها از صدام حمایت مــی کردند و به او کمک می کردند، 
جمهوری اســالمی به کمک مردم توانســت غلبه پیدا کند و دشمن را 

ناکام بگذارد.

سوژه روز

بین الملل رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

درنقطهعطفمذاکراتهستیم
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در نقطه عطف مذاکرات هسته ای قرار داریم و باید تصمیم مهمی گرفته شود، 
گفت: بخش هایی از توافق که برای جمهوری اسالمی بسیار مهم است و با عنوان خط قرمز ما محسوب می شود، باقی مانده ؛ آقای باقری باید در دور جدید مذاکرات 
وین خط قرمزها و  دغدغه های جمهوری اسالمی را بیان کند.وحید جالل زاده در توضیح نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی 
آخرین نتایج مذاکرات وین با حضور امیرعبداللهیان، وزیر خارجه گفت: مجلس به نمایندگی از ملت بزرگ ایران نسبت به موضوع مهم مذاکرات وین دغدغه مندی 
دارد. قانون مترقی مصوب سال ۹۲ با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز محافظ مذاکرات است،بنابراین خطوط قرمز ترسیم شده ای وجود دارد که 
در جلسات متعدد قبلی با باقری، مذاکره کننده ارشد و وزیر خارجه مطرح شده است.وی ادامه داد: در نقطه عطف مذاکرات هسته ای قرار داریم و باید تصمیم مهمی 
گرفته شود. از این رو کمیسیون امنیت ملی از وزیر امور خارجه دعوت کرد و ایشان گزارش صادقانه و سازنده ای ارائه داد و نمایندگان هم نظرها و نقدهای خود را بیان 

داشتند. در نهایت نظرات مجلس به وزیر خارجه منتقل شد و اختالف خیلی چندانی با هم نداشتیم.
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دبیر کمیسیون مشــترک طرح صیانت اعتقاد دارد 
مســائل حوزه فضای مجازی فراتر از قــد و قواره 
وزارت ارتباطات اســت و یک نهاد باالتــر از آن باید 
در این زمینه تصمیم گیــری کند؛ از همین رو وزارت 
ارتباطات تنها مجــری قوانین خواهد بود. »مهرداد 
ویس کرمی«  تاکید کرد طرح صیانت بدون تردید ۳ 

تا ۵ سال آزمایشی اجرا خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در 
واکنش به این دیدگاه که با اجرای این طرح، وزارت 
ارتباطات به حاشــیه می رود و قدرت قانون گذاری 
شــورای عالی مجازی دوچندان می شــود، گفت: 
»برخــی از مســائل ماهیــت حاکمیتــی دارند و 

تصمیم گیری دربــاره آن در غالب یــک وزارتخانه 
نمی گنجد و از آنجایی که فضــای مجازی اهمیت 
ویژه دارد باید کل نظام درباره آن تصمیم گیری کند. 
وزارت ارتباطات یک وزارتخانه فنی است و به تنهایی 
توانایی ورود به مسائل سیاســی، امنیتی و ملی را 
ندارد و در زمینه محتوا نمی تواند ورود کند. از آنجایی 
که محتوا فراتــر از قد و قواره این وزارتخانه اســت 
یک نهاد باالتــر از وزارت ارتباطات باید در این زمینه 

تصمیم گیری کند.«
وی با تاکید بر اینکــه وزارت ارتباطات تنها مجری 
قوانین خواهد بود، افــزود: »در همه دنیا حاکمیت 
و نظام تصمیم هــای کالن برای مصلحت کشــور 

می گیرند. هیچ وزیر یا نهــادی نمی تواند در زمینه 
ادامه مذاکــرات تصمیم گیری کنــد و این وظیفه 

حاکمیتی است.
 تصمیم گیری درباره فضای مجازی نیز یک تصمیم 
حاکمیتی است و چه بخواهیم، چه نخواهیم نیاز به 
تصمیم گیری های حاکمیتی داریم و حاکمیت نیز 

جدای از مردم نیست.«

دبیرکمیسیونمشترکطرحصیانت:

طرح»صیانت«قطعابهطورآزمایشیاجراخواهدشد

وز عکس ر

باقریکنیباشعار»مرگبر
آمریکا«بدرقهوعازموینشد

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه های 
امیرکبیــر و عالمه طباطبایــی همزمــان با 
اعزام علی باقری رییــس تیم مذاکره کننده 
هســته ای کشــورمان به ویــن، در فرودگاه 
امام خمینی)ره( تجمع کردند. دانشجویان 
ضمن سر دادن شــعار »مرگ بر آمریکا« در 
این تجمع بر لزوم رعایت شروط رهبر معظم 

انقالب در مذاکرات تاکید کردند.

ماجرایقابهایمشترکنادرطالبزادهوکاترینشکدم
برترینها:طی روزهای گذشته صحبت درباره کاترین شــکدم نقل محافل سیاسی شده است.در ادامه 
رشته توئیت احســان بداغی را آورده ایم، بداغی در این رشــته توئیت به برخی از قاب های مشترک نادر 
طالب زاده و کاترین شکدم پرداخته است. کاترین شکدم در تایمز اسراییل نوشته که مصاحبه او در سال 
٩۶ با ابراهیم رییسی به واسطه یکی از تبلیغ کنندگان انقالب اسالمی که تحصیل کرده آمریکا بوده، انجام 
شده است. شواهد نشان می دهد نزدیکی شکدم با این فرد بیش از اینها بوده، اما شخصیت مورد اشاره 

شکدم کیست؟
 در میان چهره های نزدیک به رییسی در آن ســال نادر طالب زاده بود که تحصیالت آمریکا داشت؛ رشته 
سینما دانشگاه کلمبیا. وی هنگام نام نویســی ابراهیم رییسی مشایعت کننده اصلی وی در وزارت کشور 

بود.
 کاترین شــکدم شــش ماه بعد در آبان ٩۶ هم به دعوت کنفرانس »افق نو« به راهپیمایی اربعین رفت. 
مجموعه ای که نادرطالب زادهريال دبیر آن است و در ســال های اخیر ده ها چهره غربی را مانند شکدم به 
ایران آورده و یا به راهپیمایی اربعین برده اســت. برخی شــایعات که تایید نشده حاکی از آن است: نادر 
طالب زاده  فرزند سرتیپ منصور طالب زاده اردوبادی است. کسی که گفته می شود از ستون های کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بوده و پس از این کودتا از درجه سرهنگی به درجه سرتیپی در ارتش شاهنشاهی ایران 
ارتقا یافت. طالب زاده البته این موضوع را رد کرده اســت. پدر نادر طالب زاده در سال های پس از انقالب 
در آمریکا ساکن بود و در همان کشــور هم فوت کرد و هیچگاه به ایران بازنگشت. اموال او هم چند سال 

پس از انقالب در ایران مصادره شدند.
 نادر طالب زاده روز ١٣ خرداد ١۴٠٠، در برنامه ای به نام »عصر« از شبکه افق که خودش مجری آن است، 
به معرفی و تمجید سوابق تیمســار منصور اردوبادی پرداخت، بی آنکه به بخش اصلی نام خانوادگی وی 

یعنی »طالب زاده« و نسبت پدر و فرزندی خود با او اشاره کند.
 برادر نادر طالب زاده با نام نوآ مک کی )Noah Mckay( یک پزشک و استاد دانشگاهی معروف در آمریکا 

بود که سال ١٣٨٧ به شکل مشکوکی در ایالت اورگن فوت کرد.
 سایت»دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب« در توضیحی تاکید کرده که کاترین شکدم از طریق برخی فعاالن 
رسانه ای عالقه مند به انقالب اســالمی، مطالب و یادداشــت هایی را در موضوعات مرتبط با ارزش های 

اسالم و انقالب اسالمی ارسال می کرده، در اینجا هم نزدیک ترین گزینه به ذهن، نادر طالب زاده است.
 طالب زاده در سال های اخیر ادعاهایی بعضا عجیب مانند تالش آمریکا برای آلوده کردن آب زمزم جهت 
مسمومیت زائران ایرانی، ترور بیولوژیک، تقاضای غربی ها برای پناهندگی به ایران را مطرح کرده، بی آنکه 

بتواند آنها را اثبات کند. حاال آیا او درباره پدیده شکدم توضیح خواهد داد؟



مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ثبت نام 
٩۴هزار و ۴٢١ نفر در طرح نهضت ملی مسکن شهر 

بهارستان خبر داد.
علیرضا قاری قرآن گفت: مجمــوع ثبت نامی های 
طرح نهضــت ملی مســکن در تمامی شــهر های 
اســتان اصفهان ٢۶۵ هزار و ٨٩٧ متقاضی است و 

شهر بهارســتان با ثبت نام ٩۴ هزار و ۴٢١ ، شاهین 
شهر با ثبت نام ٣٨ هزار و ٧٠٠ نفر و فوالد شهر با آمار 
ثبت نامی ٢۶ هزار و ٨٢٨ نفر  بیشــترین متقاضی 
طرح نهضت ملی مســکن را داشته اند.نام نویسی 
از مردان مجرد باالی ۲۳ سال از اول دی ماه شروع 
شده است و متقاضیان می توانند تا پایان اسفند با 
مراجعه به سامانه saman.mrud.ir در این طرح 
ثبت نام کننــد.وی افزود: تحویل واحــد به مردان 
مجرد بین ۲۳ ســال تمام تا ۴۴ سال تمام پس از 
پایان ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه 
عقدنامه رسمی ازدواج است.متقاضیان می توانند با 

مراجعه به سامانه ثمن برای نام نویسی اقدام کنند.
به گفته مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان، 
در حال حاضر افراد متاهل و یا سرپرســت خانوار 
و مجردان شــامل نخبگان علمی بــا معرفی بنیاد 
ملی نخبگان، مردان مجرد باالی ۲۳ ســال سن، 
)معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ 
سال سن و با معرفی ســازمان بهزیستی کشور(، 
زنان خودسرپرســت باالی ۳۵ سال سن، بیماران 
خاص بر اســاس ضوابط وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی می توانند نســبت به ثبت نام در 

سامانه اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:

بهارستان؛ رکورددار ثبت نامی های نهضت ملی مسکن

خبر روز

واگذاری زمین به اقشار ویژه استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از ۲۹ هزار مترمربع از اراضی ملی استان به منظور 
تامین مســکن گروه های ویژه، واگذار شــد.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: به منظور تامین مسکن 
اقشار ویژه استان، امسال بیش از ۲۹ هزار مترمربع زمین برای ساخت افزون بر ۲۹۰ واحد مسکونی 
واگذار شده است.این اراضی در شهر های آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، بادرود، باغبهادران، بویین 
میاندشت، تیران، خوانسار، داران، زواره، کاشان، گلپایگان، زرین شهر، مبارکه، هرند و ورزنه واگذار 
شده است.خانواده های دارای دست کم دو معلول، خانواده های تحت پوشش دستگاه های حمایتی 

و افراد کم درآمد و محرومان در ردیف اقشار ویژه قرار می گیرند.
 

 آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس مسافربری بین شهری
 در اصفهان 

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: پیش فروش بلیت اتوبوس 
مسافربری بین شهری در اصفهان از ۱۰ اسفند آغاز شده است.محمدعلی صلواتی با اشاره به تمهیدات صورت 
گرفته برای حمل و نقل عمومی و به ویژه ناوگان مسافربری برای ایام نوروز ۱۴۰۱ در استان اصفهان گفت: 
برای این امر پیش فروش بلیت اتوبوس از ۱۰ اسفند آغاز می شود و فروش بلیت به صورت آنالین و حضوری 
صورت می گیرد.شرکت ها با توجه به احتمال شیوع سویه کرونا تا ســقف ۵۰ درصد از ظرفیت خود بلیت 
فروشی کنند.وی با بیان اینکه برای ایام نوروز ۱۴۰۱ یک هزار و ۸۴۳ اتوبوس، ۲ هزار و ۲۵۳ ناوگان مینی 
بوس و ۸۹۵ ناوگان سواری داریم، گفت: حدود ۵ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی برای این ایام فعال است.

 
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

گوشت قرمز کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ هزار تومان عرضه می شود
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت:فعال گوشت قرمز بسته به درجه آن از کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ 
هزار تومان عرضه می شــود.اصغر پورباطنی اظهار کرد: از زمانی که صادرات دام زنده متوقف شد، 
قیمت گوشت هم ثابت مانده ، زیرا قبل از آن در حال افزایش بود، ولی اکنون در همان قیمت باقی 
مانده است. فعال گوشت قرمز بسته به درجه آن از کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ هزار تومان عرضه می شود.وی 
در پاسخ به این پرسش که دلیل گرانی گوشت قرمز در چند ماه اخیر چه بوده است؟ گفت: در اوایل 
سال، کشتار زیادی انجام گرفت. همان زمان هم نسبت به گرانی گوشت در چند ماه بعد، هشدار داده 
شد و در ماه های اخیر هم به دلیل کمبود دام و البته سرما و تلفات دام ها، قیمت ها گران شد.در کل 
قیمت گوشت قرمز به عرضه و تقاضای دام بســتگی دارد. هرچقدر میزان عرضه دام بیشتر باشد و 
بیشتر به دست فروشنده برسد به همان میزان هم قیمت ها تعدیل می شود.پورباطنی در مورد آینده 
قیمتی گوشــت قرمز اظهار کرد: هیچ نرخی را نمی توان پیش بینی کرد، چون قیمت آن وابسته به 

میزان دام زنده است و مشخص هم نیست که تا چه زمانی صادرات دام متوقف باشد.
 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

ضرورت ایجاد میز گل محمدی در کاشان
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی از ضرورت ایجاد میز گل محمدی در 
کاشان جهت ارتقای زنجیره ارزش این محصول خبر داد.حسین زینلی با بیان اینکه کاشان برای ارتقای 
زنجیره ارزش گل محمدی نیاز به میز گل محمدی دارد، اظهار کرد: گردش مالی گل محمدی در کشور ۲۰ 
هزار میلیارد ریال است که نیاز است تا در این زمینه به توسعه بیشتر و ارتقا زنجیره ارزش آن بیندیشیم.

وی با اشاره به اینکه کاشان رتبه یک تولید گل محمدی را در کشور دارد، تصریح کرد: سطح زیرکشت گل 
محمدی در دنیا ۴۵ هزار هکتار است که ۷۰ درصد آن به ایران اختصاص دارد و از ۲۶۵ هزار هکتار سطح 

زیرکشت گیاهان دارویی در کشور، ۳۰ هزار هکتار آن به گل محمدی اختصاص یافته است.

سرمایه گذاری برای طرح های پیشران اصفهاناخبار
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: اجرای ۴۷ طرح پیشران در اســتان به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری نیاز دارد که در 
صورت تامین آن، رشد اقتصادی مطلوبی در شهرستان ها محقق می شود.محمدرضا قاســمی اظهار کرد: ۴۷ طرح پیشران برای استان اصفهان در بخش های 
معدن، صنعت، خدمات و کشاورزی تعریف شــده که تعدادی از آن ها در حال اجرا و برخی مطالعه شده یا در حد ایده است.این طرح ها با ۱۶ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری به منظور تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی احصا شده که اگر تخصیص منابع به سمت این طرح های پیشران باشد، تغییرات خوبی ایجاد می شود 
و می توانیم به سمت رشد اقتصادی هشت درصدی حرکت کنیم.وی افزود: طرح های پیشران با استفاده از اسناد آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای، جدول 
داده ستانده استانی و اسناد آینده نگری تعریف و تدوین شده اند.قاسمی، سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح های پیشران استان اصفهان در بخش خدمات )۲۰ 
طرح( را پنج هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، بخش صنعت )۱۵ طرح( ۹ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان، بخش کشاورزی )۱۰ طرح( ۴۴۰ میلیارد تومان و بخش معدن 
)۲ طرح( ۵۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد.وی ،یکی از طرح های دانش بنیان را ایجاد منطقه نمونه ارگانیک کشور )زراعی، باغی و دامی( خواند و گفت: اجرای این 
طرح به تولید بذر های هیبریدی در داخل کشور و بی نیازی از واردات آن منجر خواهد شد.به گفته سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، طرح های 

پیشران پس از تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به دستگاه های اجرایی مختلف و فرمانداری ها ابالغ می شود.

 برداشت گل نرگس
 در چالوس

گل نرگــس از جمله گل هــای زینت 
بخش سفره هفت سین نوروزی است. 
این گل از اوایل اسفندماه غنچه می کند 
و تا اوایل فروردین زنده مانی دارد و عمر 
این گیاه بسیاراندک است.۱۵ نوع گل 
نرگس وجود دارد. نرگس ها آسان ترین 
و مطمئن ترین پرورش از میان خانواده 
تمام گل ها هستند و برای افراد مبتدی 

درباغبانی ایده آل است .

وز عکس ر

عکس: فارس

سرپرست سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور :

۴۵ درصد درآمد هر خانوار 
در کشور صرف تامین 

مسکن می شود
سرپرست ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور گفت:به طور متوسط ۴۵ درصد از درآمد 

هر خانوار ایرانی صرف تامین مسکن می شود.
حمزه شکیب در نشست هم اندیشی رییسان 
ســازمان های نظام مهندســی ســاختمان، 
کشاورزی، معدن و رایانه استان اصفهان گفت: 
باید همه تالش خود را بــه کار بگیریم تا تعهد و 
وظیفه خود را به طور مطلوب نســبت به مردم 
انجام دهیم و بتوانیم حافظ سرمایه های مردم 
در زمینه طول عمر مفید ساختمان و حفظ این 
سرمایه در برابر حوادثی از جمله زلزله باشیم و 
فضایی مناســب برای زندگی آرام مردم فراهم 
کنیم.سازمان نظام مهندســی ساختمان هم 
اکنون حدود ۶۰۰ هــزار عضــو دارد و به عبارتی 
بزرگ ترین سازمان غیر دولتی کشور محسوب 
می شود.به گفته وی، هدف از تشکیل سازمان 
نظام مهندسی تولید محصولی به نام ساختمان 
اســت و از زمان شــکل گیری و پیدایش یک 
ساختمان تا پایان عمر مفید آن توسط مهندسان 
طراحی، ساخته، نظارت و نگهداری می شود.سه 
اصل در تجربه ۲۶ ساله سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشــور تعریف می شــود که شامل 
دوران شکل گیری و اثباتی سازمان، اصل آزمون 
استقالل و تاثیر گذاری سازمان و اصل مرجعیت 
این سازمان است.شــکیب افزود:این سازمان 
هیچ بودجه و اعتباری از دولت دریافت نمی کند 
و استقالل مالی دارد که در این شرایط اقتصادی 
بزرگ ترین دستاورد برای این سازمان محسوب 
می شــود. قصد داریم این ســازمان را به یک 
مرجع علمی و حرفه ای در کشــور تبدیل کنیم 
و به دنبال این هســتیم که با ارائه آموزش های 
مستمر، این سازمان به مرجعی برای ارائه راهکار 
علمی با رویکرد های جدید برای طراحی و شیوه 
نظارت و اجرا تبدیل شود.به گفته وی، سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان در زمینه طراحی ها 
در کنار پیشرفته ترین کشــور های دنیا قرار دارد 
و مقررات ملی ساختمان جزو بهترین مقررات 

در دنیاست.

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ / 28 رجب ۱۴۴3 / ۰2 مارچ 2۰22 / شماره 3۴83
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

شهروندان نگران کیفیت میوه شب عید نباشند
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: بهترین و با کیفیت ترین میوه ها برای شب عید 
در سردخانه های استان ذخیره شده است.حسین ایراندوســت اظهار کرد: امسال همکاران ما در 
سازمان تعاون روستایی دقت و نظارت کافی را در خرید میوه ها از جمله پرتقال استان های شمال و 
سیب استان اصفهان به کار برده اند.سال های گذشته شهروندان از بی کیفیت بودن میوه های شب 
عید گله مند بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع بودند.وی گفت: ذخیره سازی میوه شب عید 
توسط سازمان تعاونی روســتایی به منظور تنظیم بازار آغاز شده است؛ پرتقال ها در ۸ سردخانه در 
سرتاسر استان ذخیره سازی و بسته بندی سیب سمیرم نیز شروع شده است.به گفته سخنگوی 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان، توزیع میوه شب عید امسال از طریق بیش از ۴٠ مرکز در شهرستان 

اصفهان و سامانه های هوشمند با ارسال رایگان به منازل، صورت می گیرد.
 

بازار نوروز اصفهان، زیر ذره بین بازرسان اصناف
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح تشــدید نظارت و بازرسی از واحد های 
صنفی تا ۱۵ فروردین در سراسر اســتان در حال اجراست.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: طرح 
تشدید نظارت و بازرسی نوروزی بر عملکرد اصناف و نحوه خدمت رسانی متصدیان واحد های صنفی 
به شهروندان و با هدف رصد و پایش بازار مصرف کاال و خدمات، با حضور ۹۱ بازرس متخصص و ۲۴۶ 
بازرس افتخاری در استان در حال اجراست.بازرسان در صورت مشاهده و دریافت هر گونه گزارش 
تخلف از واحد های صنفی، عالوه بر برخورد قانونی با مخالن بازار، پرونده آنان را با قید فوریت برای 
صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال می کنند.به گفته وی، با توجه به اینکه خرید 
پوشاک در این روز ها رونق دارد فروشندگان پوشاک در پاساژ ها و مراکز خرید موظف هستند عالوه 
بر نصب برچسب روی پوشاک، فقط ۲۰ درصد ســود دریافت کنند.مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد های صنفی، از 
جمله گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت و نصب نکردن نرخ نامه، 
صادر نشدن صورتحساب گزارش های خود را با شــماره تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۳ به 
صورت تلفنی، پیامک به شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا مراجعه به بخش شکایات مردمی 
در نشانی اینترنتی www.bazresiasnafisf.ir ثبت کنند و یا با مراجعه به نشانی اصفهان، خیابان 
اردیبهشت جنوبی، ساختمان اتاق اصناف، طبقه زیرین، به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت 

اصناف استان اطالع دهند.
 

معاون استاندار  می گوید اصفهانی ها از قیمت  متفاوت نان ناراضی هستند؛

نرخ به اختیار!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بیشترین نارضایتی مردم از یکسان نبودن 
قیمت در نانوایی هاســت.امیررضا نقش، در کارگروه گندم، آرد و نان استان اصفهان گفت: مردم از 
یکسان نبودن قیمت نان گله دارند و در این زمینه، نصب تابلوی قیمت و مشخصات متحدالشکل در 
نانوایی ها، ضروری است.بر اساس آمار اتحادیه نانوایان، تابلوی نرخ نان در ۹۷ درصد، بر اساس آمار 
سازمان صمت در ۸۰ درصد و بر اساس آمار بازرسی اصناف در ۵۵ درصد از نانوایی های استان نصب 
شده است.گزارش بازرسی اصناف نشان می دهد در ۵۵ درصد از ۹۰۰ نانوایی بازرسی شده استان، 
تابلوی نرخ، مورد قبول و قابل دید نصب شده اســت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: تنوع طبخ ۱۱ نوع نان در نانوایی های استان، نظارت و بازرسی را دشوار می کند و رفع این 
مشکل، نیازمند کار کارشناسی است.نقش، همزمانی آزادپز و دولتی پزی نان در یک واحد نانوایی 
را غیرمجاز شمرد و گفت: مجوز دوگانه پزی صادر نشده و در صورت مشاهده چنین موردی، تخلف 

نانوا، محرز تلقی می شود.

کدام استان ها بعد از تهران، تسهیالت صادراتی  بیشتری دریافت کرده اند؟

اصفهان در صدر

از آغــاز پرداخت تســهیالت به واحدهــای صادراتی، یعنــی خرداد 
١٣٩٩ تا آخر دی امســال، حدود ۳۶.۵ درصــد متقاضیان موفق به 
دریافت بیــش از ۴۵۶۵ میلیارد تومان از این تســهیالت شــده اند 
و تا پایان آذر مــاه، تهران، اصفهان و آذربایجان شــرقی بیشــترین 
تســهیالت را به خود اختصــاص داده اند.به گزارش ایســنا، طی ۱۰ 
ماهه امسال بیش از ۳۳۱۲ میلیارد تومان تســهیالت در قالب ۱۷۵ 
فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده اســت. البته در این مدت 
۴۰۳ مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تســهیالت انجام شده بود 
 که حــدود ۴۳.۴ درصد متقاضیــان در این مدت موفــق به دریافت

 تسهیالت شدند.  
بر اســاس جزییات اطالعات که در ۹ ماهه امســال منتشر شده نیز، 
از بین استان ها، تهران بیشترین تســهیالت واحدهای صادراتی را به 
خود اختصاص داده است. در مورد استان هایی که کمترین تسهیالت 
را دریافت کردند نیز باید گفت که از بین استان ها، شش استان شامل 
اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیســتان و بلوچستان، کهگیلویه و 

بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.  
البته اطالعــات مربوط به تســهیالت به واحدهــای صادراتی از آغاز 
اعطای آن یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر دی امســال هم منتشر شده که 

نشــان می دهد در این مدت بیش از ۴۵۶۵ میلیــارد تومان در قالب 
۲۴۹ فقره پرداخت شده اســت.  طی مدت یاد شده ۶۸۳ فقره ثبت 
نام برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود که ۳۵۴ مورد از آن ها 
برای دریافت بیش از ۷۴۴۴ میلیارد تومان به بانک ها معرفی شدند، 
اما ۲۴۹ فقره تســهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شــد؛ یعنی 
حدود ۳۶.۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.  
جزییات اطالعات منتشر شده در ۹ ماهه امسال نیز نشان می دهد که 
از خرداد سال گذشته تا آذر امسال، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی 
بیشترین تســهیالت را دریافت کردند، اما به شش اســتان اردبیل، 
خراسان شمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد 

و مازندران هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.

    جزییات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی
بر اســاس گزارش معاونت طــرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( در راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی 
و همچنین تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه 
در گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی، ســامانه یکپارچه اعطای 
تسهیالت بســته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق 

منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین یاب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شده است. 
این اقدام بــرای صادرات محصوالت اولویت دار به کشــورهای هدف 

انجام شده است.
درخواست متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور، به صورت خودکار 
مورد پردازش قرار گرفتــه و پس از تایید به یکــی از بانک های عامل 
)توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورمیانه، کار 
آفرین، تجارت، ملی ایران، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک مشترک 
ایران و ونزوئال، کشــاورزی و پارســیان( جهت تصویــب و پرداخت 
تسهیالت ارسال خواهد شد. منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت 
بســته موصوف به صورت تلفیقی به نســبت ۵۰ درصد منابع صندوق 
توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیالت به 
صورت میانگین نرخ سود تســهیالت صندوق توسعه ملی و نرخ سود 

مصوب شورای پول و اعتبار است.
اولویت هــای اعطــای تســهیالت براســاس اولویت هــای کاالیی، 
اولویت های کشوری، واحدهای تولیدی-صادارتی، اشخاص حقوقی، 
صادرکنندگان کاال از طریق توســعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و 

محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است.

از خرداد سال گذشته تا آذر امسال، تهران، اصفهان و 
آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند، 
اما به شش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران 

هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است

کافه اقتصاد
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 نان قوت غالب اکثر خانواده های ایرانی محسوب می شود و می توان گفت 
در اکثر وعده های غذایی از نان در کنار غذا استفاده می کنند؛اما عموم افراد 
جامعه از کیفیت نان رضایت کافی ندارند.دور ریز نان در مصارف خانگی 
بسیار باالست، افراد معموال نان را با تعداد بسیار زیاد خریداری می کنند، 
نان پس از چند روز نگهداری کیفیت خود را از دســت می دهد، بنابراین 
نانی که قابل استفاده نباشد، دور ریز می شود، قطعا پایین بودن قیمت 
نان یکی از عوامل افزایش دور ریز نان است، زیرا اگر قیمت نان منطقی 
باشد،افراد اقدام به خرید نان مازاد بر نیاز خانواده نمی کنند و اسراف در 
این حوزه کاهش پیدا می کند.قیمت نان پس از کش و قوس های فراوان 
در چهارمحال و بختیاری به صورت مشروط افزایش پیدا کرد، حال باید 
دید نظارت های سازمان جهادکشاورزی که به تازگی مسئولیت دبیرخانه 
شورای آرد و نان اســتان به آن واگذار شده است، چگونه خواهد بود؟ آیا 

می توانند این مصوبه را به درستی اجرا کنند یا نه؟

نارضایتی از پخت نان توسط دستگاه 
نماینده مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری در خصوص بحث کیفیت 
نان در اســتان، اظهار کرد: بازرسی  از نانوایی های ســطح استان از زمان 
شیوع کرونا تشدید شده ، متاســفانه رعایت پروتکل های بهداشتی در 

نانوایی های استان در بین سایر صنوف، بسیار کمتر است.
بیگی ادامه داد: دســتگاه های پخت نانی که در برخــی از نانوایی های 
چهارمحال و بختیاری مورد استفاده قرار می گیرد، دارای تاییدیه نیستند، 
بیشترین نارضایتی در بحث نان در خصوص دستگاه هایی بوده که وارد 
شده اند، کیفیت فدای پول شده و نانوایی ها به سمت تجاری سازی در حال 
حرکت هستند.بیگی با بیان اینکه کیفیت نان در شهرستان کیار و کوهرنگ 
از سایر نقاط استان پایین تر است، بیان کرد: ۳۵۰ نمونه برداری از نان طبخ 
شده از نانوایی های استان انجام شده، مهم ترین مشکل در بحث ph  و 

نمک مورد استفاده در نان است.

اصرار نانوایان بر انجام تخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طی 
۱۱ ماه گذشته ۱۰۰۸ فقره پرونده جهت رسیدگی به تخلفات نانوایی های 
استان تشکیل شده است، اظهار کرد: ۱۰۰۳ مورد از این پرونده ها مختومه 
شده اند.محمدرضا عمرون افزود:بیشــترین فراوانی تخلفات حوزه آرد 
و نان مربوط به رعایت نشدن مقررات بهداشــتی با ۲۸۲ مورد، اجرایی 
نشــدن تکالیف واحدهای صنفی با ۱۶۵ مورد، رعایت نشــدن مقررات 
جاری با ۱۶۶ مورد، تنظم نبودن ساعت کار با ۱۲۶ مورد، کم فروشی با ۹۳ 
مورد، گران فروشی با ۷۱ مورد، درج نشدن قیمت با ۶۱ مورد، عرضه خارج 
از شبکه با ۲۰۹ مورد، تقلب با ۱۰ مورد و خرید و فروش برخالف ضوابط با 

۵ پرونده بود.عمرون با بیان اینکه نانوایان متخلف بر انجام تخلف اصرار 
دارند، گفت: برخی از این افراد بازرســان را نیز تهدید می کنند.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید آموزش نانوایان 
برای رعایت موازین بهداشتی و سایر قوانین در دستور اتحادیه نانوایان 

قرار بگیرد، شاید برخی از افراد از تخلف بی اطالع باشند.

افزایش 100 تومانی قیمت نان، جوابگوی هزینه های نانوایان نیست
رییس اتحادیه نانوایان شهرکرد با بیان اینکه در خصوص کیفیت نان باید 
کارشناسان امر نظر بدهند، اظهار کرد: تعداد نانوایانی که نان بی کیفیت تولید 
می کنند، بسیار محدود است و عموم نانوایان نان باکیفیت طبخ می کنند.

بهرام قاســمی با بیان اینکه افزایش ۱۰۰ تومانی قیمــت نان، جوابگوی 
هزینه های نانوایان نیست، گفت: طی چند ســال اخیر قیمت آرد، خیمر 
مایه، کارگر، مالیات، آب، برق، گاز، اجاره بها، بیمه و ... افزایش یافته است و 
این افزایش اندک قیمت نان پاسخگوی هزینه ها نیست.قاسمی افزود:در 
کیفیت نان، آرد بسیار مهم است، وقتی آرد بی کیفیت در اختیار نانوا قرار 
می گیرد، نیز کیفیت نان نیز کاهش پیدا می کند، همچنین مردم وقتی نان 
را خرید می کنند، باید نان را به صورت صحیح خنک کنند تا نان سریع بیات 
نشود.رییس اتحادیه نانوایان شهرکرد با اشاره به اینکه چهار گروه پنج نفری 
بر فعالیت نانوایی های شهر نظارت می کنند، عنوان کرد: این مسئله برای 
این است که نان باکیفیت به دست شهروندان برسد.وی بیان کرد: عموما 

نانی که در استان مجاور پخت می شود بسیار بی کیفیت بوده و همچنین 
قیمت آن دوبرابر این استان است، به همین دلیل نان چهارمحال و بختیاری 
از استان خارج می شود.قاســمی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد نانوایان 
شهرکرد نان باکیفیت پخت می کنند، تاکید کرد: افزایش هزینه های تولید 
نان موجب بی انگیزگی نانوایان می شود، قیمت خمیر مایه ۱۰ کیلوگرمی از 
۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.رییس اتحادیه 
نانوایان شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه فقط از عملکرد نانوایان 
گالیه می شــود، این افراد در ایام کرونا تالش کردند تا نان به دست مردم 

برسد، اما کسی قدردان زحمات آن ها نیست.

قیمت نان در چهارمحال و بختیاری به صورت مشروط افزایش یافت
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
نیز در این خصوص اظهار کرد: بر اســاس قانون انتزاع، نظارت بر توزیع 
محصوالت کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی محول شده 
است، به دلیل جابه جایی وظایف در بحث نظارت بر آرد و نان مشکالتی 
ایجاد شد، خوشبختانه کارگروه شــورای آرد و نان کار خود را در سازمان 
جهادکشاورزی آغاز کرد.طاهری با تاکید بر اینکه اصالح قیمت نان، یکی از 
مطالبات نانوایان باتوجه به افزایش هزینه های کارگری، بیمه، آب، برق و 
... بود، عنوان کرد: قیمت نان مشروط بر ارتقای کیفیت نان، رعایت قوانین 

در وزن چانه و رعایت زمان پخت، حدود ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

کشف زمین خواری 800 میلیاردی در شهرکرد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف زمین خواری به ارزش ۸ هزارمیلیارد ریال در شهرکرد 
خبر داد.سردار منوچهر امان اللهی، با اعالم این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه 
با زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطالعاتی 
طی یک ماه گذشته یک پرونده با موضوع زمین خواری را در دستور کار خود قرار دادند.وی با بیان 
اینکه در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، زمین خواران با اقدامات غیر قانونی ۶۶ هزار متر 
مربع از اراضی ملی متعلق به یکی از سازمان های دولتی را به تصرف خود در آورده اند، افزود: پس از 
تحقیق و اطمینان از موضوع با هماهنگی مرجع قضایی، سه متهم این پرونده دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، تصریح کرد: کارشناسان 

ارزش این زمین را ۸ هزار میلیارد ریال برآورد کردند.
 

پروژه راه آهن مبارکه- سفیددشت به شهرکرد ظرف دو سال 
آینده به بهره برداری می رسد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پروژه 
راه آهن مبارکه- سفیددشت- شهرکرد به عنوان پروژه  اولویت دار در سفر ریاست جمهوری به استان 
در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: امید داریم این پروژه ظرف دو سال آینده به بهره برداری برسد.

علی حیدری با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه برای استان دارای اهمیت باالیی است، گفت: عمده 
عملیات خاکی این پروژه به پایان رســیده و حفاری تونل های پیش بینی شده در مسیر پروژه، رو 
به اتمام است.حیدری خاطرنشــان کرد: طبق پیش بینی ها پروژه راه آهن مبارکه- سفیددشت به 

شهرکرد در دولت سیزدهم به بهره برداری خواهد رسید.
 

آزادسازی 1۶0 هکتار از اراضی مشرف به رودخانه های 
چهارمحال و بختیاری

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از تخریب و قلع و قمع ۱۱۸۷ مورد تصرفات غیر قانونی 
در حریم رودخانه ها و آزادسازی ۱۶۰ هکتار از اراضی مشرف به حریم رودخانه های استان خبرداد.

احمدرضا بهرامی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه خود را متولی 
حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی می داند، اظهار کرد: عالوه بر این امر دادگستری استان 
بر اساس احکام موردی صادره در محاکم رفع تصرف حدود ۳۴ هکتار زمین های بستر رودخانه ها را 
نیز به انجام رسانده است. رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر این آزادسازی ها در حوزه 
قضایی شهرستان سامان و در بستر رودخانه زاینده رود صورت گرفته است، تصریح کرد: آزادسازی 
در شهرستان سامان از حد فاصل روستای قراقوش تا چمنار و در طول ۶۴ کیلومتر در دو طرف مسیر 
رودخانه زاینده رود انجام شده است.بهرامی، هدف از این آزادســازی ها را عبور ایمن آب و سیالب، 

دسترسی شهروندان به حریم رودخانه و حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانه ها عنوان کرد.
 

پذیرش دانشجوی ارشد فراگیر در ۶ رشته در چهارمحال   
رییس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری از جذب دانشجوی کارشناسی ارشد به شیوه ی فراگیر 
در ۶ رشته خبر داد.وی گفت: دانشــگاه پیام  نور شهرکرد، فارسان و بروجن در شش رشته مدیریت 
امور مالی با گرایش امور مالی، ادبیات فارسی با دو گرایش)محض و کودک و نوجوان(، جغرافیا با 
سه گرایش )برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، توسعه اقتصاد روستایی و مدیریت توسعه 
پایدار روستایی(، شیمی با گرایش تجزیه، ریاضی با دو گرایش )جبر و محض( و زمین شناسی با 

گرایش پترولوژی دانشجو می پذیرد.

بام ایرانبا مسئولان

نانی که قصد باکیفیت شدن ندارد!

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۴۷۸۶- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ مریم شاهپری فرزند 
ناصر باستناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی اســت که  تمامت یک دانگ و یک دوم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۳۷۷ فرعی از ۴ اصلی در گلپایگان بخش ۳ که در ذیل صفحه ۹۸ و دفتر 
۱۶ بنام مریم شاهپری فرزند ناصر طبق سند رسمی ۱۲۰۷۲۹- ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ 
انتقال قطعی گردیده و  ثبت و صادر و تسلیم گردید و معامله دیگری هم انجام 
نشده است.  نحوه گم شــدن یا از بین رفتن سند : اســباب کشی از بین رفته 
/ مفقود شده است . چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را 
 نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
 می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار 
این آگهی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خــود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معاملــه تســلیم نماید تــا مراتب صورت 
مجلس و اصــل ســند به ارائــه مســترد گــردد. اگر ظــرف مهلــت مقرر 
اعتراضی نرســد یــا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائــه نشــود المثنی 
 ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
م الف: 1283۶18 محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان

 فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۴۷۰۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ مهردخــت معظمی 
فرزند حسینقلی  باستناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رســما گواهی شــده مدعی اســت که تمامت دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
پالک ۲۱ فرعــی از ۱ اصلــی در گلپایگان بخــش ۲ که در ذیــل صفحه ۴۱۸ 
و دفتــر ۱۴  بنــام مهردخت معظمی فرزند حســینقلی طبق ســند رســمی 
۴۲۱۷۱- ۱۳۵۶/۱۱/۱۶ انتقــال قطعی گردیده و ثبت و صادر و تســلیم گردید 
و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن سند 
: اســباب کشــی از بین رفته / مفقود شــده اســت . چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیــت نامبــرده را نموده طبــق تبصره یــک اصالحی ماده 
۱۲۰ آئیــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام 
معاملــه ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود ســند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مســترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
 نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 1283۶00 محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۴۶۷۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ گوهر خوشنویســان 
فرزند محمد حســن  باســتناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۷۰۴ فرعی از ۳ اصلــی در گلپایگان بخش ۲ کــه در ذیل صفحه ۱۲۴ و 
دفتر ۱۹  بنام  گوهر خوشنویســان فرزند محمد حســن ثبت و صادر و تسلیم 
گردیــد و معامله دیگری هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شــدن یا از بین 
رفتن سند : اســباب کشی از بین رفته / مفقود شــده است . چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲۰ آئیــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام 
معاملــه ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود ســند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مســترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
 نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 1283۶2۶ محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۴۶۸۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷مجید داود وندی فرزند 
محمود و زهره خاکباز فرزند عباسعلی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت 
 و امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی است که تمامت ششدانگ بالمناصفه
 پــالک ۸۳ فرعی از ۴۷۴۸ اصلــی در گلپایــگان بخش ۱ کــه در ذیل صفحه 
۵۱۱ و ۵۰۱ و دفتــر ۲۱۰ و ۲۱۸  بنــام مجیــد داودوندی فرزند محمــود و زهره 
خاکباز فرزند عباســعلی طبق ســند رســمی ۵۹۶۵۷- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ انتقال 
قطعی گردیده و ثبت و صادر و تســلیم گردید و طی ســند شــماره ۸۵۳۳۴- 
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بــه مبلــغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مــدت ۵ ســال در رهن بانک 
ســپه می باشــد  و معامله دیگری هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شدن 
 یــا از بین رفتن ســند : اســباب کشــی از بیــن رفته / مفقود شــده اســت . 
لمثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده  چــون درخواســت صــدور ا
طبق تبصــره یــک اصالحــی مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب 

آگهــی می شــود که هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه ) غیــر از آنچه در 
 این آگهــی ذکر شــده( نســبت به آن یــا وجــود ســند مالکیت مزبــور نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مســترد گــردد. اگر ظرف 
مهلت مقــرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود 
 المثنی ســند مالکیــت مرقوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. 
 م الــف: 1283۶14 محمــد ســلمانی مدیــر واحد ثبتــی حــوزه ثبت ملک 

گلپایگان 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۵۰۲۸ – ۱۴۰۰/۱۲/۰۷فاطمه میرسعیدی فرزند 
سید عباس باســتناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده مدعی است که تمامت ســه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
۵۷فرعی از ۲۲۶اصلی در گلپایــگان بخش ۱که در ذیــل صفحه ۵۰۲ و دفتر 
۵۶بنام فاطمه میرســعیدی فرزند سیدعباس طبق ســند رسمی ۸۶۶۱۷-

۱۳۷۶/۰۹/۰۴ انتقال قطعی گردیده و ثبت و صادر و تســلیم گردید و معامله 
دیگری هم انجام نشده است .

نحوه گم شــدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشــی از بین رفته / مفقود شده 
است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده ( نسبت به آن با وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مسترد گردد. اگر 
ظرف مدت مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار آگهی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱- م الف :1285۶75-محمد سلمانی- اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۰۰۱۴۹۳۹ – ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ الهه ســعیدائی فرزند 
رضاعلی باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که تمامت چهارصدو هشتاد سهم مشاع از سیصدهزار سهم 
ششدانگ پالک۲فرعی از ۴۷۶۸اصلی در گلپایگان بخش ۱که در ذیل صفحه 

۴۴۹۰ و دفتر ۱۷۴ بنام الهه سعیدائی فرزند رضاعلی طبق سند رسمی ۱۷۱۲۹-
۱۳۸۷/۰۱/۲۱ دفتر ۱۳۷ اصفهان انتقال قطعی گردیده و ثبت و صادر و تسلیم 

گردید و معامله دیگری هم انجام نشده است .
نحوه گم شــدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشــی از بین رفته / مفقود شده 
است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده ( نسبت به آن با وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مسترد گردد. اگر 
ظرف مدت مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار آگهی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱- م الف :1285۶80-محمد سلمانی- اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامــه ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۵۰۱۳۵۱۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نظــر بــه اینکــه 
احمدخورســندی  فرزند حیدر با ارائه درخواست شــماره ۲۵۰۴۰۲۰۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و تســلیم دو برگ استشــهادیه شــهود شــماره رمــز تصدیق 
۱۳۱۴۸۹مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دفترخانه ۷۱ اصفهان مدعی مفقود شــدن سند 
مالکیت ششــدانک پالک ثبتی ۱۹۴۳ فرعی از ۱۴ اصلــی واقع در بخش ۱۴ 
اصفهان که در صفحه ۸۶ دفتر ۱۱۳۹ امالک ذیل ثبت ۲۵۱۴۴۱ و تحت شماره 
چاپی ۰۶۳۸۵۸ صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده است .لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل ســندمالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سندمالکیت 
 المثنی طبــق مقررات خواهد شــد. تاریــخ انتشــار آگهــی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱-

 م الف :128۶215-ابوالفضل شهریاری نائینی - رئیس منطقه ثبت اسناد و 
امالک غرب اصفهان گلپایگان  

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: برای ایجاد رونق در 
حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری طرح گردشگری محور گردشگری کوهرنگ تا گاوخونی برای تصویب 
و دریافت اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به هیات دولت ارائه شده است.علیرضا جیالن تاکید کرد: سند توسعه 
گردشگری با استفاده از ظرفیت های دانشگاه شهرکرد به روزرسانی می شود.وی افزود: با توجه به برخورداری 
دانشگاه شهرکرد از ۲ رشته باستان شناسی و گردشگری، این دانشگاه می تواند یک طرح پژوهشی با هدف 

سبقت گردشگری از صنعت و کشاورزی تهیه و ارائه کند.سرپرست دانشگاه شهرکرد نیز گفت: این دانشگاه 
ظرفیت مطلوبی برای سرمایه گذاری در طرح های گردشگری مانند شهرک شــیدا دارد.یاسر پیرعلی تاکید 
کرد: هم اکنون یک نمایشگاه دائمی برای ارائه دستاوردهای دانشــگاه شهرکرد در محل این دانشگاه وجود 
دارد که می توان تولیدات و محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری را در آن به نمایش 
گذاشت.وی یادآور شد: با توجه به قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری بین ۲ قطب صنعتی خوزستان و اصفهان، 

همکاری بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و دانشگاه شهرکرد می تواند به رونق 
گردشگری کمک کند.پیرعلی اظهار داشت: در این راستا فضاهای فیزیکی دانشگاه شهرکرد مانند خوابگاه ها، 
سوئیت ها و ۳۶ واحد مهمانسرای تازه تاسیس در اختیار گردشگری قرار می گیرد.وی خاطرنشان کرد: استفاده 
از ظرفیت علمی استادان دانشگاه شــهرکرد برای توسعه و رونق بخش گردشــگری چهارمحال و بختیاری 

ظرفیت مطلوبی به کارگیری می شود.

طرح گردشگری محور کوهرنگ تا گاوخونی 3 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
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تاکید مسئوالن بهداشتی استان:

مدارس مجازی نمی شود، واکسن بزنید
ضرورت بازگشایی مدارس و افزایش شمار کودکان و نوجوانان مبتال به کرونا با شیوع سویه های 
جدید، سبب شد واکسیناسیون گروه های سنی کمتر هم در دستور کارقرار بگیرد؛ به طوری که در 
آغاز سال تحصیلی جدید از دانش آموزان ۱۲ ســال به باال خواسته شد واکسن های مناسب این 
رده سنی را دریافت کنند و از پنجم بهمن هم واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ ساله آغاز شده است.
با وجود آمار قابل توجه واکسیناســیون در جامعه هنوز افرادی هســتند که قصد ندارند واکسن 
بزنند، باوری که از خانواده نشــأت گرفته و کودک خواه ناخواه مطابق آن عمل می کند. حال سوال 
اینجاست: دانش آموزان واکسن بزنند یا خیر؟آذرکیوان امیرپور معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طرحی را به نام شهدای 
سالمت  اجرا کرد که یکی از اهداف آن، واکسیناسیون سیار دانش آموزان در مدارس بود.ی معتقد 
است؛ نتایج این طرح مثبت بود، چون تا االن ۹۵ درصد از دانش آموزان متوسطه اول و دوم استان، 
دو دوز واکسن را تزریق کرده اند.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ادامه داد: ۳۰ درصد از دانش آموزان استان موفق به دریافت دوز سوم واکسن کرونا هم 
شــده اند.به گفته امیرپور؛ بعد از تعطیالت نوروزی، مدارس فقط در شهرستان های قرمز مجازی 
هستند و در دیگر شهرســتان ها دانش آموزان باید حتما در کالس ها شرکت کنند.وی می گوید: با 
توجه به این تصمیم و اینکه تعطیلی سراسری کرونایی به مدارس ابالغ نمی شود توصیه می شود 
تمام دانش آموزان هر سه دوز واکســن را دریافت کنند.پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان نیز گفت: در هر کالس اگر دو دانش آموز کرونا گرفتند، آموزش در آن کالس تا 
۱۰ روز مجازی می شــود تا پس از این زمان تکلیف مشخص شود.وی افزود: اگر در هر مدرسه دو 
کالس به دلیل ابتالی دانش آموزان به کرونا تعطیل شود، فعالیت حضوری مدرسه لغو و آموزش، 
مجازی می شود.به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،بعد از تعطیالت نوروز آموزش 
حضوری با قوت پیگیری می شود و دانش آموزانی که واکســینه شده باشند می توانند  به صورت 

حضوری در مدارس شرکت کنند.
 

تکذیب سرقت کاشی های بقعه امامزاده اسماعیل اصفهان
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان، سرقت بخشی از 
کاشی های بقعه امامزاده اســماعیل را رد کرد و گفت: این کاشی ها در حال مرمت است.سید مهدی 
موسوی اظهار کرد: مرمت بنای امامزاده اسماعیل از دو ماه پیش آغاز شده و کاشی های ورودی بنا 
نیز برای مرمت، به کارگاه فرستاده شده و پس از تکمیل مرمت در جای قبلی چیده و نصب می شوند، 
اما در قسمت هایی که کاشی کامل از بین رفته، کاشی جدید جایگزین خواهد شد.خبر تخریب گنبد و 
کاشی های بقعه امامزاده اسماعیل اصفهان، چند ماه پیش، رسانه ای شد که پس از آن رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان اعالم کرد این اداره آماده مرمت بنا با نظارت میراث فرهنگی 
است.طی روزهای گذشته عکس هایی در فضای مجازی منتشر شد که منتشرکنندگان ادعا می کردند 

بخشی از کاشی های دیوار یکی از ورودی ها سرقت شده است.
 

مهرو موم هفت خانه مسافر غیر مجاز در شهرستان کاشان
معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: عالوه بر مهرو موم ۷ خانه 
مسافرغیر مجاز، ۲۸ خط تلفن همراه مالکان خانه های مسافر غیرمجاز در شهرستان کاشان نیز مسدود 
شده است.حجت ا... ناصحی پور همچنین از جمع آوری افراد کلید به دست درحاشیه مبادی ورودی 
شهرکه با نصب بنربه خودرو و موتورسیکلت اقدام به جذب مسافر برای خانه های مسافرمی کردند 
خبرداد و گفت: هریک از این افراد کلیددار که اجاره چندین خانه مسافر را در اختیار دارند جمع آوری 

و از آن ها تعهد گرفته می شود و در صورت ادامه با آن ها برخورد و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

ایجاد بیش از 500 مرکز نیکوکاری در اصفهان

اصفهان به پشــتوانه مشارکت مردمی در   حدیث زاهدی
حمایت از نیازمندان، از اســتان های برتر 
کشور است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در نشست خبری به 
مناسبت سالروز تاســیس کمیته امداد و هفته احسان و نیکوکاری در 
جمع اصحاب رسانه با اشــاره به ایجاد ۱۵هزار شغل برای مددجویان 
کمیته امداد در اســتان گفت:  ۵4۰ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال در 
سال جاری اختصاص یافته که حدود ۸6درصد آن جذب شده است.
کریم زارع با بیان اینکه درحال حاضر بیــش از ۱۲۰هزار خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد در استان هستند، بیان کرد: 6۰ درصد افراد تحت 
پوشش کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند.این مقام مسئول 
در ارتباط با مسکن که یکی از مشکالت اصلی مددجویان است، گفت: 
در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵هزار نفر و کمیته امداد اقدامات خوبی 

در سال جاری داشته و حدود ۱۸۰۰پروژه ساخت نیز در استان داریم.

ساخت 600 باب منزل مسکونی برای مددجویان اصفهانی
زارع ادامــه داد: همچنین تاکنون 6۰۰باب منزل ســاخته شــده و به 
مددجویان تحویل داده شده است و بیش از ۹۵ میلیارد تومان در سال 

جاری هزینه شده و ۲6میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیالت به خانواده 
های تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شــده است.مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان افزود:  ۱۲۰۰طرح نیمه کاره نیز تا پایان  نیمه اول 
سال ۱4۰۱ساخته و تحویل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در 
استان می شود.وی با اشــاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره آن در 
اصفهان گفت: امسال به ۸۷۰۰ نفر با هزینه ای بالغ بر ۱۳میلیارد تومان، 
هزینه رهن واجاره به خانواده های تحت پوشــش کمک شده که این 
مبلغ عالوه بر ارائه تسهیالت رهن به خانواده هاست.زارع با بیان اینکه 
یکی از سیاست های کمیته امداد توجه ویژه به ازدواج آسان است، بیان 
داشت: در سال گذشته و امسال نیز به تمام نوعروسان تحت پوشش 
کمیته امداد جهیزیه شامل یخچال، لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی 
و تلویزیون داده شده است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان افزود: 
همچنین تا پایان امســال حدود دو هزار و ۸۵۰سری جهیزیه تحویل 
نوعروسان می شود و هیچ نوعروسی بدون جهیزیه نخواهد بود و توسط 

کمیته نیز به 6۰۰تازه داماد کمک شده است.
وی با اشاره به هزینه سنگین درمان بیماران خاص و صعب العالج گفت: 
6 هزار بیمار خاص و صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد هستند که 

امسال بیش از ۵۰میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

رشد10 درصدی در تامین هزینه های بیماران خاص
این مقام مسئول ادامه داد: امسال  نســبت به سال های گذشته رشد 
بیش از ۱۰درصدی در تامین هزینه های درمــان بیماران صعب العالج 
تحت پوشش کمیته امداد  داشته ایم که این امر به جهت کمک و اعتماد 
مردم و خیریه به کمیته امداد اســت.کریم زارع در خصوص بیمه افراد 
تحت پوشش کمیته امداد توضیح داد: سال گذشته حق بیمه ۵۰۰ نفر 
مستمری بگیران کمیته امداد و امسال نیز 6۰۰ نفر پرداخت شده است. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه کمیته امداد بیش از 
سه هزار و ۷۵۰دانش آموز و دو هزار و ۵۰۰ دانشجو را تحت پوشش دارد، 
گفت: با تفاهم نامه ای که انجام شده اســت هزینه ثبت نام  و شهریه 
دانشجویان به حساب دانشگاه آزاد و پیام نور واریز می شود.زارع با اشاره 
به اینکه توجه به دانشجویان و نخبگان اولویت کمیته امداد است، بیان 
کرد: سال گذشته چهار هزار و ۲۰۰ تبلت به دانش آموزان تحت پوشش 
کمیته امداد اهدا شد و امسال نیز ۸۰۰ تبلت برای دانش آموزان نیازمند 

خریداری شده است.

ایجاد بیش از 500 مرکز نیکوکاری در اصفهان

وی با اشاره به راه اندازی مراکز نیکوکاری در محالت اظهارداشت: بیش 
از ۵۰۰ مرکز نیکوکاری در محالت استان تشکیل شده است که در همین 
راستا استان اصفهان جزو پنج استان برتر کشــور در زمینه کمک های 
مردمی محسوب می شود.این مقام مسئول با اشاره به برگزاری جشن 
نیکوکاری از ۱۲ تا ۱4 اســفندماه در استان گفت: در میادین اصلی شهر 
پایگاه هایی برپا می شــود و در مدارس نیز زنگ احسان و نیکوکاری به 
صدا درمی آید.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به پرداخت 
صدقــه الکترونیکی بیان داشــت: امــکان پرداخت صدقــه از طریق 
بارکدخوان به راحتی از طریق تلفن همراه قابل انجام است تا مردم بدون 
نیاز به پول نقد بتوانند کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند که 

این امر به شفافیت و کاهش هزینه ها نیز کمک می کند.

وجود بیش از 92 هزار حامی در استان اصفهان

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۲هزار حامی در اســتان داریم  که از  
۲۵هزار فرزند یتیم و غیریتیمی که مشــمول طرح اکرام و محسنین 
هستند، حمایت می کنند.کریم زارع با بیان اینکه هرسال بین 6تا ۸هزار 
نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد توانمند می شوند، گفت: بیش از 6 
هزار خانواده های اصفهانی از تحت حمایت کمیته امداد خارج شده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: 6۰درصد از خانواده های 
تحت حمایت کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، که به دالیلی 
ازجمله فوت، طالق و یا زندانی بودن همسر سرپرست خانوار هستند و 
از خدمات کمیته بهره مند می شوند و در قالب مشاغل خانگی و صنایع 

دستی دارای شغل و  توانمند می شوند.

با مسئولان جامعه

جشن سرور 
سرمدی

به مناســبت فرارســیدن عید 
مبعث پیامبر اکرم)ص(، جشن 
»سرور سرمدی« عصر دوشنبه 
با حضور شــهروندان اصفهانی 

برگزار شد.

استفاده از تجربیات کارشناسان مشاوره پلیس در مدارس 
استثنایی اصفهان

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اســتان اصفهان در حاشیه دیدار با معاونت فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اظهار کرد: در زمان پساکرونا زیرساخت های الزم باید فراهم شود و با یک 
برنامه ریزی  از آسیب هایی که ممکن است برای الیه های اجتماعی جامعه اتفاق بیفتد، پیشگیری به عمل 
آید.محسن الماسی با بیان اینکه هزینه نگهداری یک زندانی شاید بیش از ۲۰ برابر هزینه یک دانش آموز 
باشد، افزود: اگر هزینه ها در زمینه آموزش و آگاه سازی دانش آموزان و کالس های پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی صرف شود، قطعا در آینده با کمترین میزان مجرم در جامعه مواجه خواهیم شد.رییس آموزش 
و پرورش استثنایی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه کارشناسان انتظامی بیش از دیگران با انواع 
جرائم و آسیب ها آشنا هستند و می توانند بهترین مشاوره و راهنمایی را به قشر آسیب پذیر جامعه بدهند، با 
این هدف و انگیزه در معاونت فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کردیم تا همکاران ما از تجربیات کارشناسان 
انتظامی بیشترین بهره را ببرند و میزان آگاهی آنها از جرائم و آسیب ها ارتقا پیدا کند.وی با اشاره به تجربیات 
موفق مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان اصفهان در زمینه آسیب شناسی مسائل اجتماعی، 
وجود این مرکز را یکی از الزامات برای جامعه برشــمرد و تصریح کرد: امــروزه دانش آموزان و والدین با 
آسیب های اجتماعی زیادی مواجه هستند و ارتباط مدیران مدارس استثنایی با مرکز مشاوره آرامش پلیس 

استان می تواند به رفع و پیشگیری از این آسیب ها کمک زیادی کند.
 

 پایان سرقت های خشن باند 5 نفره از ساختمان های
 نیمه ساز در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های 
نیمه ساز در شهرستان اصفهان که سارقان در این سرقت ها با استفاده از سالح سرد اقدام به ضرب و جرح 
نگهبان کرده و پس از بستن دست و پای او اموال را از محل به سرقت می بردند، تیمی از کارآگاهان خبره 
پلیس آگاهی استان اصفهان در این خصوص وارد عمل شدند. حسین ترکیان،  افزود: کارآگاهان پس از 
بررسی محل های وقوع سرقت و جمع آوری آثار و مستندات به جامانده از عامالن سرقت سرانجام هویت 
اعضای باندی ۵ نفر از افراد سابقه دار که در این ســرقت ها دست داشتند شناسایی شد.ترکیان گفت: 
کارآگاهان پس از تعقیب هوشمندانه متهمان دریافتند که این افراد در یک منزل نیمه ساز حضور دارند که 
بالفاصله طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وارد عمل شده و آن ها را دستگیر کردند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف مقدار زیادی اموال مسروقه شامل کمپرسور،کلیه قطعات 
آسانسور، کپســول گاز، پکیج، ســنگ فرز و تحویل آن ها به مال باختگان خبر داد و بیان کرد: متهمان 
دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته به ۹ فقره سرقت خشن از ساختمان های نیمه کاره اقرار کردند 
که در این خصوص پرونده تشکیل و این افراد برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

 

مراقب کالهبرداری به بهانه جشن نیکوکاری باشید
رییس پلیس فتای استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و در 
پیش بودن جشن نیکوکاری، برخی افراد سودجو و فرصت طلب با برانگیختن احساسات مردم درصدد 
کالهبرداری از هموطنان برمی آیند.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: هر ساله شهروندان در این 
ایام با پیام هایی در شــبکه های اجتماعی مبنی بر کمک به نیازمندان مواجه می شوند که بسیاری از 
آن ها با هدف کالهبرداری و خالی کردن حساب شــهروندان ارسال می شود.پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با هشدار به مردم درخصوص این گونه کالهبرداری ها بر مراقبت و هوشیاری 
بیشتر کاربران فضای مجازی تاکید و خاطرنشان کرد: از شهروندان می خواهیم کمک های مالی خود 
به نیازمندان را از طریق کانال های اعالمی از سوی کمیته امداد امام خمینی )ره( یا مراکز خیریه معتبر و 
رسمی اعطا کنند و فریب تبلیغات کانال ها، گروه ها و صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی را نخورند.

وز عکس ر

 خبر روزناجا

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

تصادف، شایع ترین علت 
مرگ اصفهانی هاست

مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان در 
رابطه با علل شــایع مــرگ اصفهانی ها طی 
۱۰ ماهه اخیــر، اظهار کرد: نخســتین علت 
شــایع مرگ اصفهانی ها طی ۱۰ ماهه اخیر، 
مرگ های غیرطبیعی مربــوط به تصادفات 
است و دومین علت طبیعی این مرگ ومیر 
مربوط به مرگ بــر اثر بیماری هــای قلبی 
لبته محتمل است که آمار  عروقی اســت، ا
بیماری های قلبی عروقی بــا توجه به اینکه 
شبکه بهداشت و بیمارستان ها متولی صدور 
جواز دفن هســتند، بیش از آمار پزشــکی 
قانونی باشــد.منصور فیروزبخت با اشاره به 
افزایش آمار تصادفات طــی ۱۰ ماه اخیر در 
اصفهان، افزود: آمار مرگ بــر اثر تصادفات 
در ســال قبل، ۸۱۲ فوت را نشــان می دهد، 
این آمار در ۱۰ ماهه سال جاری با ۹/4 درصد 
افزایش به ۸۸۸ نفر رســیده است که از این 

میان ۷۰۹ نفر مرد و ۱۷۹ نفر زن بوده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، در 
خصوص دیگر علل مرگ ومیــر اصفهانی ها 
طی ۱۰ ماهــه اخیر، ادامــه داد: مرگ بر اثر 
سوختگی ۱6۰ فوت داشــته است که از این 
آمــار، ۱۰۱ نفر مــرد و ۵۹ نفــر زن بودند. در 
مورد مرگ بر اثر غرق شدگی نسبت به مدت 
مشابه با کاهش روبه رو بودیم و تنها 4۵ نفر 
بر اثر غرق شــدگی فوت کرده انــد که از این 

میان ۳۸ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.
وی افزود: مرگ بر اثر برق گرفتگی ۳۸ مورد 
بوده اســت که از این آمار یک نفر زن و ۳۷ 
نفر مرد بوده اند. در عین حال، در زمینه مرگ 
بر اثر مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن با 
افزایش روبه رو بودیم کــه از بین 4۹ مرگ 

در این مورد ۳۹ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند.
فیروزبخت درباره دیگر علل احتمالی مرگ 
اصفهانی ها، گفت: در زمینه مرگ های ناشی 
از گرمازدگی، سرمازدگی و گزش نیز آماری 
نداریم زیــرا جــزو آمارهای ما محســوب 
نمی شــوند و آمارهای پزشکی قانونی اغلب 

مربوط به مرگ های شایع است.

مسابقه بین المللی نامه نگاری سال2022اتحادیه جهانی پست
مدیر کل پست استان اصفهان اظهار داشــت : مسابقه بین المللی نامه نگاری سال ۲۰۲۲اتحادیه پســتی جهانی با موضوع »مکاتبه با یک نفر از مسئولین در این 
خصوص که چرا و چگونه باید در مورد بحران آب و هوا اقدام کند «ازابتدای اسفند ماه آغاز شــده و آخرین مهلت برای ارسال آثار تا ۸ فروردین ۱4۰۱ است. حمید 
باقری گفت: کودکان و نوجوانان استان اصفهان می توانند نامه ای به مسئوالن نوشته و در این نامه توضیح دهند که چرا و چگونه باید در مورد بحران آب و هوا اقدام 
کنند.مدیر کل پست استان اصفهان افزود : نامه ها باید به صورت دست نویس و حداقل نامه باید دارای ۸۰۰ کلمه باشد. همچنین درج آدرس گیرنده و فرستنده، 
تاریخ و امضای پایانی، نام و نام خانوادگی و یک شماره تماس ضروری است.باقری بیان داشت  کودکان و نوجوانان رده سنی ۹ تا ۱۵ سال می توانند در این مسابقه 
شرکت کنندو آثار خود را حداکثر تا ۸فروردین ۱4۰۱ به آدرس اصفهان ، اداره کل پست استان اصفهان دفتر روابط عمومی ارسال کنند . وی در پایان گفت :بر اساس 

نظر هیئت داوران در سطح کشور به ۲۰اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و از میان آنها یک اثر به عنوان نماینده کشور ایران به اتحادیه 

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهــان در آیین توزیــع دو هزار بســته تجهیزات 
ورزشی بازی های بومی محلی و افتتاح زمین چمن 
مصنوعی شهید مسعود استکی گفت: یکی از ظرفیت 
های خوبی که نیروهای مسلح و بسیج دارند، این 
است که اماکن و امکانات ورزشی خود را در اختیار 
عموم مردم قرار می دهند. سردار مجتبی فدا با بیان 
اینکه تقویت ورزش همگانی اراده، پشــتکار، ایمان 
و آمادگی جسمانی جوانان مختلف کشور را تقویت 
می کند، عنوان کرد: در شــرایطی که ویروس کرونا 

وجود دارد، تقویت روحیه نشاط و شادابی و تحرک 
در آحاد مردم نیاز است و باید اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان را به ویژه در شرایطی که مدارس تعطیل 
است، پر کنیم.فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان اظهار کرد: باید امکانی فراهم 
شود که نخبه های ورزشی بتوانند استعدادسنجی و 
استعدادیابی شوند.سردار فدا افزود: در مناطقی که 
به واســطه دوری از مراکز استان، کم برخوردار بودن 
و دیگر شرایط امکان تجهیز و فراهم کردن وسایل و 
تجهیزات ورزش های جمعی و گروهی وجود ندارد، 
ما باید در قالب بازی های بومی محلی و روستایی 
جمعیت های مختلف را گرد هم آورده و با استفاده 
از ظرفیــت آنها، تیم های ورزشــی بومی محله ای، 
روستایی، شهری، شهرستانی، استانی، ملی و حتی 

جهانی را تشــکیل دهیم و عزت و سربلندی و مدال 
های قهرمانی برای کشــورمان به ارمغان آوریم.وی 
تصریح کرد: این حرکت حاصل مشارکت و همکاری 
دســتگاه های مختلفی بود که امروز برای اولین بار 
دو هزار بسته ورزشی و تجهیزات ورزشی بازی های 
بومی محلی در اختیار پایگاه های بســیج و مناطق 

روستایی کم برخوردار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به اینکه امکانات ورزشی بسیج 
و سپاه در اختیار مرد قرار دارد، گفت: درحال حاضر فاز 
اول این مجموعه به بهره برداری رسیده و در آینده در 
فاز دوم زمین ساحلی فوتبال، والیبال و هندبال و در 
فاز سوم در ماه های آینده سرای ورزشکاران احداث 
و در اختیار بسیجیان، خانواده های نیازمند و عموم 

مردم قرار خواهد گرفت.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(:

امکانات ورزشی بسیج در اختیار مردم قرار دارد
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تعویض »توخل«، سوژه اینستاگرامی مربی یووه 
مربی دروازه بان های یوونتــوس تصمیم توخل برای تعویض ادوارد مندی با کپا آریســاباالگا در 
فینال جام اتحادیه را مورد بحث قرار داد.چلسی دوشنبه شــب در فینال جام اتحادیه انگلیس 
برابر لیورپول قرار گرفت و در نهایت در ضربات پنالتی برابر حریف خود شکست خورد. در طول 120 
دقیقه هر دو تیم موقعیت های زیادی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما درخشش تیلو کلهر 
و ادوارد مندی باعث شد که در جریان بازی گلی به ثمر نرسد و کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

درست مثل دیدار سوپرجام اروپا بین چلســی و ویارئال توماس توخل در لحظات پایانی ادوارد 
مندی را از زمین بیرون آورد و به جای او به کپا آریســاباالگا را به زمین فرستاد. با این حال نه تنها 
دروازه بان اسپانیایی نتوانســت هیچ یک از 11 پنالتی لیورپولی ها را مهار کند بلکه ضربه پنالتی 
خودش را هم از دست داد تا چلسی شکست بخورد و یک تعویض کابوس وار به نام توماس توخل 
ثبت شــود.کلودیو فیلیپی، مربی دروازه بان های یوونتوس در صفحه اینستاگرام خود واکنش 
جالبی به این تصمیم توخل نشــان داده است. او در این باره نوشــت: »انتخاب دروازه بانی که 
بهترین توانایی در مهار پنالتی ها را دارد، انتخاب خوبی است؟« با نگاهی به آمار، واضح است که 
چرا توخل »کپا« را به جای »مندی« انتخاب می کند، حتی اگر دروازه بان ســنگالی در مجموع 
بهتر باشد. بدون احتساب ضربات پنالتی)بعد از 120 دقیقه(، این گلر اسپانیایی 7 پنالتی از 24 
پنالتی را که در دوران حرفه ای خود با آن روبه رو شــده مهار کرده که آمار سیو 29.2 درصدی را به 
نام او ثبت کرده است. در حالی که مندی از 32 موردی که با آن روبه رو شده تنها دو پنالتی را مهار 

کرده و آمار سیو 6.25 درصدی را از خود به جای گذاشته است.
 

ستاره ناپولی؛ گزینه یونایتد برای جانشینی »رونالدو«
منچستریونایتد در حال بررسی شرایط جذب ویکتور اوســیمن، ستاره ناپولی، برای فصل آینده 
است.بازگشت رونالدو به منچســتریونایتد به آن اندازه که تصور می شد موفقیت آمیز نبود و این 
بازیکن نتوانست درخشــش دوران اول حضورش در این تیم را تکرار کند. همین موضوع باعث 
شده که هم این بازیکن و هم یونایتد به فکر جدایی از هم در پایان فصل باشند و مدیران یونایتد 
بازیکنان مختلفی را به عنوان جانشین رونالدو در ترکیب این تیم در نظر دارند. یکی از این بازیکنان 
اوسیمن است که موفق شده آماری درخشان برای ناپولی به ثبت برساند و در 22 بازی 11 گل به 
ثمر برساند، این در حالی اســت که او دو ماه را نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه استخوان صورت 

دور از میادین سپری کرده اســت. این بازیکن اهل نیجریه پس 
از بازگشــت به میادین در ماه ژانویه تا به حال دو گل در شش 
بازی به ثمر رسانده و با درخششــی که در لیگ ایتالیا داشته 

توانسته توجه رالف رانگنیک را به خود جلب کند. 
دیلی میل خبر داده که این بازیکن 22 ســاله گزینه اصلی 

یونایتد برای جانشــینی رونالدو در تابســتان پیش رو 
اســت؛ اما ناپولی حدود 100 میلیون یورو برای فروش 
این بازیکن درخواســت کرده، مبلغی که شــاید باعث 

شود یونایتد بیش از پیش به بررسی شرایط بپردازد. 
با این حــال اگر دو طرف برای انتقــال این بازیکن 

به اولدترافورد به توافق قطعی برسند، باید 
کار جدایــی رونالدو از یونایتــد را قطعی 
دانســت. هرچند این بازیکن شخصا در 

چند هفته اخیر بارها به صورت غیرمستقیم 
به این موضوع اشاره کرده و آن را چندان دور از ذهن 

ندانسته است.

  مروری بر نکات آماری سبزپوشان در دیدار ذوب آهن- پدیده؛

طلسم شکنی ذوبی ها در فوالد شهر

     هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
 سمیه مصور

کشور با برد سبزپوشــان اصفهانی همراه 
بود. تیم ذوب آهن در شرایطی آماده برگزاری پنجمین دیدار خود در دور 
برگشت مسابقات لیگ می شد که شاگردان مهدی تارتار برای خروج از 
بحران و سروسامان دادن اوضاع نامناسب این تیم نیاز مبرمی به کسب 
تمام امتیازات این دیدار خانگی داشتند. ذوبی ها با برتری مقابل تیم 
پدیده مجموع امتیازات شــان را به عدد 22 رساندند؛ اما به دلیل نتایج 
سایر دیدارها همچنان در رده دوازدهم باقی ماندند تا چشم انتظار هفته 
های آتی برای ارتقای رتبه در جــدول رده بندی باقی بمانند. در گزارش 
پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات آماری دیدار تیم های ذوب 

آهن اصفهان و پدیده مشهد.

 ذوب آهن بعد از 6 هفته ناکامی در کسب پیروزی در مقابل تیم پدیده 
مشهد قرار گرفت و توانست یک برد شیرین را برای هواداران این تیم در 
ورزشگاه فوالد شهر به ارمغان بیاورد. ذوب آهن برِد به موقعی به دست 
آورد؛ سبزپوشــان اصفهانی پیش از این بازی هفته ها بود که در ورطه 
ناکامی و بدشانســی های عجیب و غریب دســت و پا می زدند و برای 

بازگشت دوباره به لیگ، به 3 امتیاز این بازی نیاز داشتند. این پیروزی 
با ارزش می تواند شــرایط ذوب آهن را برای ادامه فصل بهبود بخشیده 
و سبزپوشان اصفهانی را از نظر روانی به اوج آمادگی برساند. ذوب آهن  
در این دیدار بازی باکیفیتی را به نمایش گذاشت و مزد برتری خودش 
را گرفت. ذوبی ها طی چند هفته اخیر از نظم تاکتیکی و انسجام تیمی 
بهتری برخوردار شده اند و ضرب آهنگ حرکتی ذوب آهن در طول بازی 
بهبود یافته و بازیکنان تیم با تفکرات تارتار به همخوانی الزم رسیده اند. 
شاگردان تارتار در هفته های اخیر با نظم و برنامه بیشتری بازی می کنند 
و روند حرکتی این تیــم در طول بازی هدفمندتر شــده و مجموع این 
عوامل در کنار آنالیز دقیق از شــیوه بازی پدیده، به پیروزی مقابل تیم 

پدیده انجامید.

10
ذوبی هــا در حالی در دیدار مقابــل تیم پدیده موفق به گلزنی شــدند 
که مهاجمان این تیم طی شش هفته گذشــته نتوانسته بودند دروازه 
حریفان را باز کنند؛ اما سرانجام پس ازچند حمله در دقیقه 33 محمد 
قریشــی روی ارســال ضربه  کرنر و اشــتباه میالد فراهانی سنگربان 
شهرخودرو، موفق به گلزنی برای تیمش شــد و دقایقی بعد از گلزنی 

قریشی، اشــتباه عجیب دروازه بان عنابی پوشان مشهدی فرصت گل 
دوم را برای سعید باقرپسند فراهم کرد و مهاجم ذوب آهن با ضربه ای 
دقیق تیمش را با برتری دو گله به رختکن فرســتاد. آمار بازی نشــان 
می دهد که بازیکنان ذوب آهن  در این دیدار 17 بار به سمت دروازه پدیده 
شوت زده اند که از این تعداد 7 شوت آنها درون چارچوب بود و 2 گل به 
ثمر رساندند. بازیکنان پدیده نیز 15 بار به سمت دروازه ذوب آهن شوت 
زدند که از این تعداد تنها 3 شوت آنها درون چارچوب بوده و یک گل به 

دست آوردند.

4
یکی از بهترین بازیکنان ذوب آهن در دیدار با تیم پدیده محمد قریشی 
بود. مدافع سبزپوشان که توانست بعد از 565 دقیقه ناکامی ذوبی ها 
در گلزنی، اولین گل این تیم را در این بازی به ثمر رسانده و نوار گل نزدن 

های گاندو را پاره کند. 
قریشی در این دیدار پرتالش ظاهر شد و بارها مانع تهاجم بازیکنان تیم 
پدیده شــد و دو کارت زرد دریافت کرد تا در دقیقه 90 به دلیل دریافت 
 کارت قرمز از میدان مســابقه خارج شــده و دیدار ذوبی هــا مقابل با

 فوالدی ها را از دست بدهد. 

خبر  روز

استقالل و ناکامی در ضربه های نهایی!
ایمان عالمی، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره  تساوی بدون گل آبی پوشان پایتخت مقابل 
نساجی مازندران در هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد:  بازی پرفشاری بود. دو تیم از 
نظر تاکتیکی 3 دفاعی بازی کردند. استقالل به دنبال پیروزی بود که بتواند صدر جدول را به طور 
مســتحکم نگه دارد.وی ادامه داد: دو تیم موقعیت های خوبی داشــتند و استقالل چند فرصت 
خوب داشت؛ اما نساجی توانست دفاع خوبی ارائه دهد. استقالل تعویض های به موقعی داشت؛ 
اما نساجی نمایش خوبی داشت و مانع از گلزنی آبی پوشان پایتخت شد. با این وضعیت به نظر 
من  بازی های لیگ برتر در ادامه جذاب تر می شود و امیدوارم استقالل بتواند مسیر خوبی را پیش 

بگیرد تا در نهایت عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.
عالمی در پاســخ به این ســوال که علت موفق نبودن اســتقالل در گل زدن به نساجی چه بود؟ 
خاطرنشان کرد: همه بازیکنان ســعی و تالش خود را کردند. خط هافبک و خط دفاعی استقالل 
وظیفه خود را انجام داد؛ امــا مهاجمان در ضربات نهایی بی دقت بودند. در بازی های پر فشــار، 
گاهی اوقات باعث می شود فرصت های تیم به ثمر نرســد. علیرضا حقیقی هم در چند موقعیت 

واکنش های خوبی داشت.
 

ستاره پرسپولیس، معمای جنجالی استقاللی ها را حل کرد!
یکی از بازیکنانی که هواداران اســتقالل روی نرفتن او به خدمت سربازی مانور می دهند، مهدی 
ترابی بوده است.پس از سرباز شدن محمدحسین مرادمند و سیاوش یزدانی و هشدار سازمان 
نظام وظیفه، طرفداران استقالل دست روی چند ستاره پرسپولیسی گذاشتند.اولین بازیکنی که 
استقاللی ها روی نرفتن به خدمت ســربازی اش مانور دادند، وحید امیری بود. ستاره چپ پای 
تیم ملی که ظاهرا چند ســال پیش معافیت پزشکی گرفته است که هنوز هم اعتبار دارد. سازمان 
نظام وظیفه هم این معافیت را تایید و اعالم کرد جزییات آن محرمانه است.یکی دیگر از بازیکنانی 
که سربازی آنها برای استقاللی ها تبدیل به عالمت ســوال و معما شده، مهدی ترابی است. این 
بازیکن 27 ساله که یکی از ســتاره های پرسپولیس در دیدار با مس رفســنجان بود پس از این 
مســابقه معما را حل کرد. مهدی ترابی عنوان کرد که 27 ساله اســت و تا سال 1402 مجوز دارد. 
ستاره پرسپولیس مدعی شد در رشته کارشناسی تربیت بدنی مشغول تحصیل است و دانشجو 
محسوب می شود.بنابراین هافبک ستاره و ملی پوش پرســپولیس تا سال 1402 مشکلی برای 
همراهی تیمش یا بازی در لیگ برتر نداشته و به نظر می رسد اعتراض استقاللی ها به این بازیکن 

وارد نباشد!
 

ورزشگاه مشهد؛ آماده میزبانی از بازی ایران و لبنان
ورزشگاه امام رضای مشهد که امروز میزبان بازی استقالل و نساجی بود، نهم فروردین ماه میزبان 
بازی تیم ملی اســت.بازی ایران و لبنان که آخرین بازی تیم ملی در مرحلــه نهایی رقابت های 

انتخابی جام جهانی به شمار می رود، در مشهد برگزار می شود.
ورزشــگاه امام رضای مشــهد که در حال حاضر به دلیل آماده نبودن زمین چمن ورزشگاه شهید 
وطنی قائمشهر تبدیل به ورزشــگاه خانگی نساجی شــده و همین امروز میزبان بازی این تیم 
مقابل استقالل بود، نهم فروردین ماه سال آینده محل برگزاری بازی ایران و لبنان خواهد بود.تیم 
ملی ایران چهارم فروردین ماه میهمان کره جنوبی اســت و سپس در آخرین بازی که تشریفاتی 
محسوب می شود، از لبنان پذیرایی می کند. تصمیم بر این است که بازی ایران و لبنان در مشهد 
برگزار شود.تیم ملی از آخرین روزهای ماه جاری که واپسین روزهای سال 1400 است، وارد اردو 
می شود و سپس همزمان با عید نوروز برای بازی 4 فروردین 1401 مقابل کره جنوبی به این کشور 
ســفر می کند. بعد از پایان بازی با کره نیز ملی پوشــان فوتبال ایران به تهران برمی گردند و برای 

بازی با لبنان عازم مشهد می شوند.

مستطیل سبز

واکنش رسانه اروپایی به 
بدهی نماینده والیبال ایران

رسانه اروپایی world of volley به موضوع 
بدهی باشگاه والیبال شــهرداری ارومیه به 
بازیکن و مربی خارجــی این تیم پرداخت.

باشگاه والیبال شــهرداری ارومیه در سال 
1395 با لئوبومیر تراویسا، مربی سرشناس 
صربســتانی و پســرش دراگان تراویسا به 
توافق رسید؛ اما مشکالت مالی و کسب نتایج 
نامطلوب باعث شد این مربی صربستانی به 
همراه پســرش زودتر از نیم فصل ارومیه را 
ترک کنند.مدتی بعد و در حالی که هواداران 
والیبال و مسئوالن باشگاه منتظر بازگشت 
تراویسا بودند، او از باشگاه شهرداری ارومیه 
شکایت کرد و خواســتار پرداخت غرامت از 
سوی این باشگاه شد. با طرح این شکایت در 
فدراسیون جهانی والیبال، باشگاه شهرداری 
ارومیه تا زمــان مطالبه پرداخت تراویســا 
از حضور در مســابقات بین المللی محروم 
 world of volley شد.حال رسانه اروپایی
به این موضوع پرداخته و نوشــت: نبرد پدر 
و پسر مقابل باشــگاه ایرانی تیم شهرداری 
ارومیه برای به دست آوردن آنچه متعلق به 
آنهاست، حتی با گذشت بیش از 5 سال نیز 
به پایان نرسیده است!  ارومیه ای ها از  سوی 
FIVB از فعالیت های بین المللی محروم 
شدند. نایب قهرمان فعلی والیبال ایران که 
در این فصل در مسابقات قهرمانی کشور از 
پلی آف حذف شد، پیش از این در سال 2019 
به دلیل پرداخت نکردن معوقات سرمربی 
سابق خود و پسرش  بابت به خدمت گیری 
آنها در فصل 17-2016 محروم شــده بود. با 
این حال، اکنون FIVB مجازات شدیدتری 
را اعمال کرده است. محرومیت به این معنی 
اســت که ارومیه نمی تواند در مســابقات 
قهرمانی باشگاه های آسیا 2022 شرکت کند 
یا حتی میزبان این رقابت ها باشد. باید دید 
که آیا ایرانی ها مجبور خواهند شد حقوق این 
دو را پرداخت کنند یا خیر؟درحالی که  ارومیه 
به عنوان میزبان جام باشــگاه های آسیا در 
سال 2022 انتخاب شده بود، این تیم به دلیل 
مشکالت مالی به راحتی حضور و میزبانی در 

این رقابت ها را از دست داد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور دستیار ایتالیایی 
استقالل در حرم رضوی

اســتقالل در بــازی مقابل نســاجی 
میهمان بود و در ورزشگاه امام رضای 
مشهد به مصاف قائم شهری ها رفت.

کادر فنــی اســتقالل هم بــا غنیمت 
شــمردن فرصت، برای زیارت به حرم 
امام رضا )ع( رفتند.نکته ای قابل توجه 
این بود که »گابریل پین« هم در حرم 

حضور داشت .

فدراسیون جهانی، شطرنج بالروس و روسیه را نقره داغ کرد
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط موجود در جهان بعد از حمله روسیه به اوکراین، فدراسیون جهانی شطرنج طی اطالعیه ای اعالم کرد که چهل و چهارمین المپیاد 
جهانی که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین رقابت های تیمی در شطرنج به حساب می آید در روسیه برگزار نخواهد شد. این مسابقات که در آن تیم های 190 کشور به 
مدت دو هفته به رقابت می پردازند، قرار بود از 26 جوالی تا ۸ آگوست در مسکو برگزار شود. فدراسیون جهانی درحالی این بیانیه را صادر کرد که آرکادی دورکویچ 
رییس فدراسیون این رشته، فردی روس و صاحب نفوذ است. در جدیدترین اقدام فیده )فدراسیون جهانی شطرنج( روسیه و بالروس از میزبانی تمام مسابقات 
و رویدادهای رسمی شطرنج منع شده اند. همچنین بازیکنان روسیه و بالروس اجازه به نمایش گذاشتن پرچم ملی در رویدادهای رسمی و پخش سرود ملی 
خود را نخواهند داشت.فیده اعالم کرده است که تمام قراردادهای مالی با شرکت های تحریم شده دولت روسیه یا بالروس را فسخ خواهد کرد. فیده همچنین 

بیان کرد که هرگونه بیانیه عمومی از سوی هر عضو جامعه شطرنج که از اقدام نظامی غیرموجه حمایت می کند را محکوم خواهد کرد.

ذوبی ها در حالی در دیدار مقابل تیم پدیده موفق به 
گلزنی شدند که مهاجمان این تیم طی شش هفته 

گذشته نتوانسته بودند دروازه حریفان را باز کنند

سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد پس از اتمام رقابت 
های جام یاشاردوغو که با کسب 3 مدال طال و یک 
مدال برنز بــرای ایرانی ها همراه بــود، گفت: جام 
یاشــاردوغو با توجه به اینکه مســابقات رنکینگ 
اتحادیه جهانی نیز بود، ســطح کیفی باالیی داشت 
و آزادکاران مــا نیز به صورت رســمی بعد از جهانی 
نروژ اولین حضور بین المللی بود خود را داشــتند. 
قهرمانان و تیم های زیادی رغبت داشتند که در این 
مسابقات که رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می 
شد، شــرکت کنند و برخی از قهرمانان جهان هم در 
این مسابقات شکست خوردند. پژمان درستکار در 
مورد ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات عنوان کرد: 
با ترکیبی از با تجربه ها و جوان ها راهی ترکیه شدیم 
که البته تعداد جوان ها بیشــتر بود. برخی نفرات 

نتوانســتند انتظاری که از آن ها داشتیم را برآورده 
کنند و برخی نفرات جوان را هم انتظار و پیش بینی 
این را داشتیم که جو سنگین مســابقات سنگین 
مسابقات روی آن ها تاثیر بگذارد. در مجموع کشتی 
گیران ما درخشش خوبی داشتند و ما 3 مدال طال 
و یک مدال برنز در این رقابت ها کســب کردیم که 
اگر آسیب دیدگی فیروزپور هم نبود تعداد مدال ها 

بیشتر می شد.
ســرمربی تیم ملی ادامه داد: با توجه به مسابقاتی 
که برگزار شد و تعداد مدال طالهایی که تقسیم شد، 
ترکیه میزبان 3 طال گرفت، ما نیز 3 طال به دســت 
آوردیم و روس ها ، آمریکایی ها، قرقیزها و هندی 
ها نیز هرکدام یک مدال طــال گرفتند. امیدوارم که 
کسب 3 نشان طال شــروع خوبی باشد برای سال 

2022 و برآیند و تجربه این مســابقات به تیم ملی 
کشورمان در مسابقات پیش رو کمک کند.

درستکار در مورد برنامه های تیم ملی گفت: روزهای 
11 تا 13 اسفندماه مسابقات انتخابی جام تختی را 
به عنــوان یکی از مراحل چرخــه انتخابی تیم ملی 
خواهیم داشــت. پس از رقابت های انتخابی جام 
تختی، بالفاصله اردوی ما از روز شنبه 14 اسفندماه 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کمپ تیم 

های ملی آغاز می شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

 برخی نفرات انتظارات مان را برآورده نکردند



چهارشنبه 11 اسفند 1400 / 28 رجب 1443 / 02 مارچ 2022 / شماره 3483
شهردار اصفهان مطرح کرد:

مشکالتی که مردم نصف جهان را فراری می دهد
شهردار اصفهان گفت: روزی که مسئولیت شهرداری اصفهان برای بنده قطعی شد قرار داشتم نطق 
کوتاهی داشته باشــم و گفتم که من خود را متعهد می دانم تا از شــخصیت اصفهان صیانت کنم و 

اصفهان هویتی دارد کــه به نظر می آید 
شــخصیت آن را در معرض آسیب قرار 
داده است.به گفته علی قاسم زاده، عناصر 
هویتی مانند تاریخ، میراث، مردم، زبان 
و ادبیات و دین اگر در معرض آســیب 
قرار بگیرند به مرور زمان شخصیت شهر 
را عــوض می کنند، اما به نظر می رســد 
در معرض آسیب هســتیم و باید نگران 
باشیم.شــهردار اصفهان معتقد اســت 
اصفهان حدود ۲ میلیون جمعیت و ۸۰۰ 

هزار نفر مهاجر دارد که ۲۰۰ هزار نفر از آنان اتباع هستند. اصفهان مهمان پذیر است و از یک طرف دیگر 
اصفهانی های اصیل نیز درحال کوچ کردن به شهر های دیگر هستند که اگر جابه جایی جمعیت صورت 
بگیرد شخصیت شهر در معرض آســیب خواهد بود.یکی از اصلی ترین ظرفیت های شهر اصفهان 
رودخانه آن است که فراوانی نگرانی مردم درمورد مسائل زیست محیطی است، اما همه ما می دانیم 
درمان فرونشست راهی جز جریان دائم زاینده رود ندارد.قاســم زاده ادامه داد: اگر امانت دار های 
خوبی نباشیم ممکن است این سرمایه اصفهان که نســل به نسل به دست ما رسیده است آسیب 
ببیند پس درحد توان باید کمک کنیم آب وهوای اصفهان قابل تحمل تر شود که بخشی از آن حریم 
صنایع است، اما در بلندمدت باید به سمتی برویم که منابع آالینده صنعتی را از اصفهان دور کنیم و 
اگر اکنون قبول کردیم که اصفهان تحمل کارخانه و آلودگی ندارد مجوز جدیدی در این خصوص صادر 
نمی کنیم.به گفته وی، ما در شهرداری ســعی کردیم یکی از منابع آلودگی را که به شهر برمی گشت 
تدبیر کنیم و ۳۷ درصد کل بودجه اصفهان را به حوزه حمل ونقل اختصاص دهیم تا شاهد کاهش 

آلودگی در شهر اصفهان باشیم.
 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مطرح کرد:

کاشت و محافظت مردمی از درختان؛ راهبرد سازمان پارک ها
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشــاره به تجربه موفق کاشت و 
نگهداری مردمی درخت در بســیاری از کشــورها و باغ خاطره های ۱ ناژوان در سال گذشته، اظهار 
کرد: با آماده ســازی »باغ خاطره های ۲ ناژوان« در زمینی به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع، درختان 
پالک دار به شهروندان متقاضی تحویل داده می شــود تا در این باغ بکارند، البته شهروندان متعهد 
می شوند که به صورت هفتگی از درخت کاشته شده، مراقبت کنند.مجید عرفان منش تصریح کرد: 
با توجه به خشکسالی های پی درپی، کمبود آب و مستقر نشدن حجم زیاد درختان کاشته شده در 
روز درختکاری، پویش درخت بانی به جای درختکاری را در نظر گرفتیم.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان این که امســال در روز درختکاری درخت به صورت عمومی 
توزیع نمی شود، افزود: هدف از پویش درخت بانی محافظت از درختان کاشته شده به ویژه درختان 
کهنسال شهر است.وی تاکید کرد: در پویش درخت بانی ضمن ارائه آموزش های الزم به شهروندان 
برای محافظت از درختان از طریق محتواهایی در فضای مجازی، از آنان خواســته می شود که در 
صورت مشاهده هرگونه آسیب به درختان با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند تا عوامل سازمان 
پارک ها مانع از این اقدامات شــوند.عرفان منش ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در 
حیاط منزل خانواده های شــهدای شــهر اصفهان که امکان کاشــت درخت وجود دارد، این اقدام 

پسندیده انجام شود.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: در آستانه سال ۱۴۰۱ طرح 
خانه تکانی از پنجم تا ۲۰ اسفندماه در بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان اجرا 
می شود.مهدی بقایی اظهار کرد: برای اجرای طرح خانه تکانی، نیروهای 
این معاونت بسیج شــده اند و با تجهیزات کاملی شــامل بیش از ۳۰۰ 
واحد خودروی نیسان، ۵۷۰ واحد کامیون، ۲۱۸ واحد تراکتور و مشارکت 
بیش از ۲۸۰۰ نفر نیــروی آماده خدمت، تالش می کنند شــهر را برای 
سال جدید آماده سازی کنند.وی با بیان اینکه معاونت خدمات شهری 
دستورالعملی را برای آماده سازی شهر در آستانه سال جدید صادر کرده 
است، افزود: از همه شهروندان می خواهیم همراه با مدیریت شهری، 
به سهم خود در اجرای این طرح همگانی مشارکت کنند.معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان با تشریح خدمات این معاونت برای اجرای طرح 
خانه تکانی در ایام اسفندماه، گفت: ساماندهی سیما و منظر شهری به 
ویژه ورودی های شهر، رنگ آمیزی المان های سطح شهر شامل جداول، 
نرده ها، عالئم ترافیکی و مبلمان پارک ها، امحای برچسب ها و آگهی های 
تبلیغاتی غیرمجاز، پاک ســازی مادی ها، جوی ها و انهار، جمع آوری 
هرگونه خاکروبه و امحای کلیه دیوارنوشــته های غیرمجاز از جمله این 
اقدامات است.وی از پاکسازی رفیوژها و باغچه های طولی سطح شهر 

خبر داد و افزود: از دیگر اقدامات طرح خانه تکانی می توان به جمع آوری 
نخاله های بدون صاحب و پیگیری جمع آوری نخاله های دارای صاحب 
از طرف مالک آنها، شناسایی اماکن و عناصر خطرساز و رفع خطر از آنها، 
جمع آوری ویژه اقالم حجیم، کاشت گل های مناسب فصل در باغچه ها و 
فالورباکس ها، هرس و فرم دهی اشجار در مناطق، ساماندهی و بازسازی 
فضاهای سطح شهر و ساماندهی فضاهای پیرامون مساجد و ورودی 

محالت، مراکز تجمع و مراکز مورد بازدید گردشگران اشاره کرد.
بقایی ،اجرای طرح های شاخص و بدیع گل کاری در باغچه ها و میادین 
و چهارراه های سطح شهر و فالورباکس ها، پاکسازی انهار و ساماندهی 
فضای سبز اطراف این انهار را از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری در 
راستای اجرای طرح خانه تکانی دانست و تصریح کرد: نظارت بر وضعیت 
سرویس های بهداشتی عمومی در سطح پارک ها و معابر، رفع نواقص 
و خطرات تجهیزات الکتریکی در سطح پارک ها، رفع نواقص فواره ها و 
آب نماها در سطح شهر، رسیدگی به وضعیت نظافت و نورپردازی نمادها 
و تندیس ها با هماهنگی سازمان زیباسازی، رسیدگی دائم به وضعیت 
روشنایی پارک ها، میادین و پل ها، تعمیر نیمکت و ادوات مبلمان شهری 
در پارک ها همچون سطل های زباله، رفع نواقص آبخوری ها، آذین بندی 

عمومی در سطح مناطق با همکاری سازمان زیباسازی و تکمیل و رفع 
نواقص تابلوهای شــماره گذاری معابر از دیگر اقداماتی است که برای 

اجرای طرح خانه تکانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: رنگ آمیزی تابلوی اسامی خیابان ها، ترغیب شهروندان 
برای پاکسازی نماها، بالکن ها و تراس منازل و مغازه ها، اصالح و ترمیم 
تابلوهای راهنمای شهری و رســیدگی به وضعیت سایه بان مغازه ها با 
همکاری واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری مناطق ۱۵ گانه شماری 
از دیگر اقدامات معاونت خدمات شــهری در ایام پایانی سال به شمار 

می رود.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، زیباسازی کمپ ها و ستادهای 
هدایت گردشگران را از دیگر بخش های طرح بزرگ خانه تکانی دانست 
و گفت: جمع آوری نخاله های ســاختمانی از معابر و ورودی های شهر، 
بازگشــایی پیاده روهایی که به علت عملیات ســاختمانی و سد معبر 
مسدود شده است، پاکســازی زمین های بایر، جمع آوری خودروهای 
اوراقی و اسقاطی، رفع خطر از ساختمان های مخروبه، حذف کلیه بنرها، 
پالکاردها و تبلیغات تاریخ گذشته فرهنگی و تجاری غیرمجاز و مقابله 
با تکدی گری در معابر به همت ماموران پیشگیری و نظارت بر تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان، از دیگر اقدامات این معاونت در آستانه سال 

جدید است.
وی از ارائه دستورالعمل هایی برای ســایر حوزه ها خبر داد و گفت: این 
معاونت برای حوزه عمران دســتورالعملی را شامل رفع خطر در معابر و 
رعایت موارد ایمنی در کارگاه های عمرانی، لکه گیری آسفالت معابر اصلی 
و فرعی و اتمام ترمیم ترانس های حفاری در شرکت های خدماتی تهیه 

و تدوین کرده است.
بقایی افزود: در حوزه حمل ونقل و ترافیک نیز تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی از قبیل گل میخ ها و نرده های مسیر BRT، شناسایی گلوگاه های 
ترافیکی و برنامه ریزی جهت کاهش معضالت ترافیکی، تکمیل و اصالح 
تابلوهای راهنمای شهری، رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و پل های 
عابر پیاده با هماهنگی سازمان زیباسازی، رفع عیوب پل های عابر پیاده، 
خط کشــی ترافیکی خیابان های اصلی و برنامه ریزی جهت استفاده 
از ظرفیت پارکینگ های ســطح شهر برای مســافران نوروزی از جمله 

اقدامات پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: ایجاد آمادگی جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز برای 
ایام پایانی سال، رفع نواقص ماشین آالت سازمان خدمات موتوری و 
نوسازی ناوگان جمع آوری پســماند، پیش بینی اقدامات پایان سال 
در مدیریت پسماندهای خشــک و تر و رفع نواقص فنی و فضاسازی 
بیرونی ماشین آالت جمع آوری پسماند از جمله آیین نامه هایی است که 
برای بخش های مختلف حوزه خدمات شهری ارائه شده است.معاون 
خدمات شهری شــهردار اصفهان از رنگ آمیزی جداول سطح شهر به 
متراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر خبــر داد و گفت: رنگ آمیزی ۲۱۰ هزار 
متر نرده نیز با تونالیته جدید از دیگر اقدامات این معاونت در اجرای طرح 

خانه تکانی است.

با مسئولان

با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت؛

 بهره برداری از مرکز خدمات جامع سالمت شهرک
 شهید کشوری

به مناسبت عید سعید مبعث و با حضور فرماندار اصفهان، مرکز خدمات جامع سالمت شهرک شهید 
کشوری مورد بهره برداری قرار گرفت.فرماندار اصفهان در حاشیه این بهره برداری و در جمع ساکنین 
شهرک گفت: توسعه زیرساخت ها در راستای ارتقای سالمت شهروندان نقش موثری دارد و بر این 
پایه، مرکز خدمات جامع سالمت شهرک شهید کشوری با پیگیری ها و تالش های مستمر مسئولین 
و همکاری و همراهی شرکت عمران شهرک در این ساختمان استیجاری مناسب تجهیز و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. به گفته احمدی؛ با ادامه روند این تالش هــا و پیگیری ها و همچنین همراهی 
خوب مردم شاهد رضایتمندی کامل ساکنین از توسعه خدمات خواهیم بود. قابل ذکر است جمع 
کثیری از اهالی شهرک شهید کشــوری با حضور در محل مرکز خدمات جامع سالمت، ضمن ابراز 
خوشحالی و رضایت از بهره برداری این مرکز و سایر پیگیری های صورت گرفته در راستای آسایش و 
رفاه ساکنین شهرک، خواستار ادامه فعالیت ها برای توسعه این شهرک شدند.مرکز خدمات جامع 
سالمت شهید کشوری در ساختمان استیجاری دوطبقه با ۱۸۰ متر مربع با مشارکت مرکز بهداشت 
شماره ۲ و شرکت عمران شهرک شهید کشوری و خدمات دهی ۶ روز در هفته و مجهز به بسیاری از 
امکانات بهداشتی درمانی به بهره برداری رسید.همچنین در آینده ای نزدیک کلنگ احداث ساختمان 

مرکز خدمات جامع سالمت در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع به زمین زده خواهد شد.
 

ویترین تولیدات یک ساله اصفهان در جشن فیلم کوتاه 
چهارمین جشــن فیلم کوتاه اصفهان بهار ۱۴۰۱ برگزار می شود.  مجتبی اســپنانی، از اعضای شورای 
سیاست گذاری این رویداد با اعالم این خبر گفت: سه دوره این جشــنواره طی سال های گذشته در 
اصفهان برگزار شده و چهارمین دوره آن بهار ۱۴۰۱ برگزار می شــود. وی ادامه داد: این جشن ویترینی 
از محصوالت فیلم کوتاه اصفهان در ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اســت که پس از داوری و انتخاب به نمایش 
درمی آیند و طی آن ارزیابی از فیلم کوتاه اصفهان، فعالیت ها و دستاوردهای آن انجام می شود.عضو 
شورای سیاست گذاری چهارمین جشن فیلم کوتاه اصفهان با بیان اینکه این جشن مخصوص شهر 
اصفهان نیست و استان اصفهان را شامل می شود، اظهار کرد: هنرمندان از تمامی شهرستان ها می توانند 
آثار خود را برای داوری در این جشن ارسال کنند.  وی گفت: همچنین این آیین فرصت مغتنمی است 
تا عالقه مندان، تولیدکنندگان و مخاطبان فیلم کوتاه اصفهان تولیدات استان در سال گذشته را به تماشا 
بنشینند.اسپنانی با اشاره به انتشار فراخوان این جشنواره در صفحه پاتوق فیلم کوتاه اصفهان افزود: 
فخری هدایت، مجتبی اسپنانی، صادق داوری، محمد پسران رازق، سید مهدی سجادزاده، احمدرضا 
سیستان و امین قشقاییان اعضای شورای سیاست گذاری این دوره از جشن فیلم کوتاه اصفهان هستند 

که توسط سیدمحمد طباطبایی، دبیر چهارمین جشن فیلم کوتاه استان اصفهان معرفی شده اند.
 

 حمایت از فعاالن گردشگری اصفهان، محور اصلی
 فعالیت  نوروز 1401

محور اصلی فعالیت های ستاد خدمات ســفر اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در نوروز ۱۴۰۱ 
حمایت از فعاالن گردشگری است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در اولین نشست ستاد اجرایی خدمات سفر با اشاره به مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبتنی بر 
برقرار بودن سفر های نوروزی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی گفت: با توجه به رکود سنگین دوساله 
در صنعت گردشگری، در نوروز ۱۴۰۱ حمایت ویژه و همه جانبه از همه فعاالن این عرصه با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی می شود.علیرضا ایزدی افزود: در ایام نوروز نمایشگاه های صنایع دستی و سوغات 
فاخر اصفهان نیز در مجموعه های شاخص تاریخی و گردشگری تحت نظارت این اداره کل بر پا می شود.

خبر روزخبرخوان

در سال جدید؛

مبلمان شهری خیابان 
سپاه و چهارباغ 

یکپارچه سازی می شود
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
در خصوص مبلمان شهری، اظهار کرد: مبلمان 
شهری نصب شده در چهارباغ عباسی، یکی از 
مبلمان های شهری  موفق طی چند سال اخیر 
در سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان است.

حمید قنادنیا ادامه داد: طراحی مبلمان شهری 
چهارباغ عباســی در حوزه شــهرداری حدود 
دو سال طول کشــید و با توجه به اهمیت این 
گذر، مطالعات وســیعی در حوزه زیباسازی، 
شهرسازی و نوسازی و بهســازی انجام شده 
است.سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: مبلمان شهری که در 
گذشته در محور چهارباغ عباسی وجود داشت، 
برای احیای آبراه میانی این گذر حذف شــد و 
طی بررسی های انجام شده، سازمان زیباسازی 
متولی ساخت و نصب مبلمان جدید شد.وی با 
بیان این که در جلساتی در کمیته عالی چهارباغ 
عباسی با حضور کارشناسان، معاون شهرسازی 
و مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی و دیگر 
مدیران شــهری، چند طــرح در خصوص نوع 
مبلمان شهری چهارباغ برگزیده شد، تصریح 
کرد: مواردی از جمله قابل حمل بودن، استفاده 
از ســنگ و چوب، تجمیع مبلمان و استاندارد 
ارگونومی در ســاخت مبلمان شهری چهارباغ 
عباسی در نظر گرفته شده است.قنادنیا اضافه 
کرد: چند مدل مبلمان شهری به صورت پایلوت 
برای چهارباغ ساخته شد و پس از بررسی تمام 
نمونه ها در این محور تاریخی و فرهنگی، ساخت 
نمونه برگزیده آغاز شد.وی ادامه داد: در محور 
چهارباغ عباسی چهار نوع مبلمان شهری نصب 
شده اســت و تابلوی جهت نما، فالور باکس و 
تابلوی راهنمای شــهری در ادامه برای تکمیل 
مبلمان شهری چهارباغ عباسی در نظر گرفته 
خواهد شد.سرپرســت ســازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در نظر داریم 
سال آینده برای مبلمان شهری خیابان سپاه 
از نمونه مشابه مبلمان شهری چهارباغ عباسی 

استفاده کنیم.

مراسم تکریم و معارفه 
فرمانده پایگاه بسیج 

شهرداری اصفهان
مراســم تکریم و معارفه »محمدعلی 
خبوشــانی« فرمانده پایگاه بســیج 
شــهرداری اصفهان با حضور شهردار، 
رییــس ســازمان بســیج ادارات و 
کارمندان سپاه صاحب الزمان )عج( 
و جمعــی از مدیران شــهری اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

محوطه سازی سقف پارکینگ وحید برای افزایش نشاط شهروندان
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: فضاهای محلی باید عملکرد چندگانه داشته باشد تا با ارائه خدمات در پاتوق محله ها و با اجرای برنامه های متنوع 
به ویژه برای جوانان و سالمندان محله مثمرثمر باشد.احمد رضایی با بیان این که مراکز خدماتی و فرهنگی در کنار پارک های محلی، موجب تردد شهروندان در 
آن نقطه می شود و به افزایش پویایی و نشاط مردم کمک می کند، ادامه داد: احداث این مراکز باعث می شود آن فضا حالت خانوادگی به خود بگیرد و از بروز و 
ظهور آسیب های اجتماعی در آن محدوده جلوگیری کند.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث مبلمان شهری و محوطه سازی بر روی سقف 
پارکینگ خیابان وحید به منظور افزایش پویایی و نشاط مردم انجام شده است، تصریح کرد: این فضا چندین سال بدون کاربری بود که در قالب طرحی در فضایی 
به مساحت بالغ بر ۱۲۰۰ مترمربع شامل کف فرش با آجرهای ۲۰ در ۲۰ سانتی متری و با هزینه ۲۳ میلیارد ریال، به محلی برای ارائه برنامه های فرهنگی تبدیل شد.

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان در جمع اهالی 
خیابان صمدیه لباف، اظهار کرد: در مدت کوتاه آغاز 
مســئولیت با حضور در محافــل و مجالس محلی 
منطقه ســعی کردیم نواقص و مشکالت محالت را 
شناســایی کنیم.محمد صیرفی نژاد افــزود: بزرگ 
ترین ســرمایه ما در منطقه مردم مومن، شــریف و 
همراه اســت، به طوری که ۵۴۰ شــهید و بیشترین 
خانواده شهدا را در سطح مناطق شهرداری اصفهان 
دارد.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهــان تصریح 
کرد: رویکرد جدید شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهــان، ارتقای کیفــی بر مبنــای محله محوری، 
محرومیت زدایی، توســعه پارک ها، فضای ســبز و 
مدیریت فرهنگی است که برای این منظور دو محله 
دهنو و محله ولدان برای ســال آینده انتخاب شده 
اســت.وی با بیان اینکه پیاده روســازی و آسفالت 

معابر در این دوره مدیریت شــهری در دســتور کار 
قرار گرفته اســت، اما بعضی اقدامات کیفی نیاز به 
امور زیربنایــی دارد، تصریح کــرد: ۳۰ درصد اراضی 
این منطقه توســط سازمان جهاد کشــاورزی اجازه 
ساخت وســاز ندارد، اما در زمین ها کشــت و زراعت 
نمی شود که همین امر موجب آلودگی زیست محیطی 
شده و باید تعیین تکلیف شــود.صیرفی نژاد اضافه 
کرد: در همین راســتا جلســه ای پیرامون معضالت 
موزائیک سازان محله ولدان با حضور معاون عمرانی 
اســتاندار جهت رفع مشکالت زیســت محیطی در 
منطقه برگزار شده است.وی با بیان این که پیشنهاد ما 
برای خروج و بالتکلیفی زمین های کشاورزی، توجه 
به کاربری مرتبط با امور کشــاورزی و باغ ویالست، 
گفت: رفع معضالت موزاییک سازان نیاز به اختصاص 
بودجه امور عمرانی و عزم مســئوالن اســتانی دارد.

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: خواستار 
یاری شــهروندان در زمینــه طرح هــای فرهنگی، 
تفریحی و ورزشــی هستیم و از پیشــنهادهای آنها 
استقبال می کنیم.در ادامه این دیدار حجت االسالم 
والمسلمین محمدجواد اســماعیلی، امام جماعت 
مســجد امام موســی بن جعفر )ع( گفــت: مردم 
شــهیدپرور این منطقه انتظار دارند ارتقا و پیشرفت 
محالت منطقه همانند سایر مناطق شهری باشد، در 
حالی که میزان پیشــرفت و توسعه در این منطقه به 
کندی صورت گرفته و سود چندانی به حال مردم به 

عنوان سرمایه های انقالب، نداشته است.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

رویکرد جدید اداره شهر بر مبنای محرومیت زدایی است

کمپهاوستادهایهدایتگردشگرانزیباسازیمیشود؛

اجرای طرح خانه تکانی در بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان
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یکی از کارهای اشــتباهی که بیشتر ما انجام می دهیم این 
اســت که وقتی زندگی سخت می شود، ســریع انگشت 
اتهام را به سمت فرد دیگر نشــانه می رویم. سرزنش کردن 
الگویی نادرست است. این رفتار آســیب زا اوضاع را به هم 
می ریزد، روابط مان را دچار مشکل می کند و باعث اختالل 
در زندگی و کار ما خواهد شد. در این مقاله، علت سرزنش 
کردن را توضیح می دهیم و روش های مقابله با آن را معرفی 

می کنیم. با ما همراه باشید.
 برای توضیح اتفاقی که رخ داده اســت: وقتــی افراد به ما 
صدمه می زنند، اشتباهاتی رخ می دهد یا روابط به تعارض 
می رسند، ذهن ما به روشی هوشمندانه متوسل می شود تا 
درد روانی ناشی از این رویداد منفی را انکار کند. بیشتر مواقع، 
ساده ترین راه برای جلوگیری از بروز چنین دردی این است 
که دیگران را مســئول بدانیم و فرد دیگری را به خاطر اتفاق 
رخ داده ســرزنش  کنیم.این فرآیند می تواند آن قدر سریع 
باشد که حتی متوجه انجام آن نشویم. برای بسیاری از افراد 
برون سازی آن قدر غریزی است که به نوعی روش عملیاتی 

استاندارد تبدیل شده است.
پیش فرض ما این است که همیشه باید دنبال دلیل اتفاق ها 

باشیم. دوست داریم روایت هایی داشته باشیم که توضیح 
دهند چرا این اتفاقات رخ داده انــد. به جای اینکه به نقش 
خودمان در یک اتفاق توجه کنیم، با نسبت دادن آن به دیگران 

مسائل را سریع تر و راحت تر توضیح می دهیم.
 برای اینکه رفتار بد کسی را تالفی کنیم:  انداختن تقصیر به 
گردن دیگران راهی ظریف برای حمله به آنهاســت. گاهی 
ممکن اســت ناخودآگاه این کار را انجام دهیــم، اما اگر به 
دالیلی از کسی کینه داشته باشیم و فرصتی برای سرزنش او 
پیش بیاید، استفاده از این فرصت برای انتقام گرفتن بسیار 

وسوسه انگیز خواهد بود.
 سرزنش کردن: ســرزنش کردن دیگران بهترین راه برای 
جلوگیــری از انعــکاس رفتــار خودمان یا بررســی دقیق 
روان خودمان است. با ســرزنش کردن دیگران می توانیم 
کاســتی های خود را نادیده بگیریم، پس برای مان نوعی 
مکانیســم دفاعی عالی خواهد بود. چون سرزنش کردن 
دیگران کار راحت تری اســت. وقتی می توانیــم تقصیر را 
گردن شــخص یا چیز دیگری بیندازیم، چرا باید این همه 
خودتحلیلی و اقداماتی برای اصــالح یک موقعیت انجام 
دهیم؟ گاهی اوقات خودمان را متقاعد می کنیم که مقصر 

شــخص دیگری اســت، اما گاهی هم می دانیم که دروغ 
می گوییم.البته بیشــتر اوقات در لحظه تصمیم می گیریم 
که دروغ گفتن آسان تر از مقابله با پیامدهای حقیقت است. 
می ســنجیم که دروغ گفتن آسان تر اســت یا کنارآمدن با 
عواقب مسئولیت پذیری و گزینه آسان تر را انتخاب می کنیم.

چگونه با سرزنش کردن دیگران مقابله کنیم؟
دالیلی که ذکر کردیم برای شــما هم صادق  هستند؟ اولین 
قدم برای تغییر رفتارتان »پذیرفتن« است، پس این واقعیت 
که در حال خواندن این مقاله هستید نشانه فوق العاده ای 
است. این یعنی شما به خاطر خود و اطرافیان تان مایلید در 
درون خود تغییراتی ایجاد کنید و به فرد بهتری تبدیل شوید. 
در ادامه چند راهکار مفید مطرح کرده ایم برای ترک عادت 

سرزنش کردن و انداختن تقصیر به گردن دیگران.
 نفس عمیق بکشید: وقتی اتفاقی می افتد که می دانید منجر 
به واکنش منفی و تدافعی شما خواهد شد، سعی کنید قبل از 
اینکه واکنشی نشان دهید یا چیزی به کسی بگویید، چند نفس 
عمیق بکشید و احساسی را که باعث می شود بخواهید دیگران را 
سرزنش کنید، شناسایی کنید. با صرف چند لحظه برای ارزیابی 

موقعیت، می توانید هوشمندانه تر واکنش نشان دهید.

آشپزی

پیتزای گوجه فرنگی 
مواد الزم : شیر یک فنجان ، روغن یک قاشق غذاخوری، 

خمیر مایه فوری یک قاشق چای خوری، تخم مرغ یک عدد ، شکر 
یک قاشق چای خوری، نمک یک قاشق چای خوری، آرد به مقدار کافی ، 

گوجه فرنگی 4 عدد، آویشن یک قاشق غذاخوری، پنیر چدار به مقدار دلخواه 
طرز تهیه : برای تهیه پیتزای گوجه فرنگی ابتدا خمیر مایه فوری را به همراه شیر درون یک کاسه 
مناسب می ریزیم و اجازه می دهیم خمیر مایه عمل بیاید، سپس روغن را به همراه تخم مرغ، 

شکر و نمک به مواد اضافه می کنیم.در این مرحله مواد را ترکیب می کنیم تا یکدست شوند، سپس 
آرد را کم کم اضافه کرده و با لیسک مواد را مخلوط می کنیم تا خمیری نرم که دارای کمی چسبندگی 

باشد، ایجاد شود. در ادامه کاسه خمیر را با کمی روغن چرب می کنیم. حاال خمیر را روی سطح 
کار 10 دقیقه ورز می دهیم، سپس درون کاسه قرار می دهیم و روی آن را می پوشانیم. در ادامه 
اجازه می دهیم خمیر در دمای محیط استراحت کند تا حجمش تقریبا دو برابر شود. پس از 
اینکه خمیر حجم گرفت، آن را به سطح کار منتقل کرده و کمی روز می دهیم، سپس درون 

سینی فر به صورت یکدست با دست یا وردنه پهن می کنیم. در ادامه فر را با دمای 1۹0 
درجه سانتیگراد روشن می کنیم و اجازه می دهیم گرم شود.در این مرحله گوجه 

فرنگی ها را به صورت ورقه ای نازک خرد می کنیم، سپس به ترتیب 
روی خمیر پیتزا می چینیم. آویشن را به صورت پخش روی 

گوجه فرنگی ها می پاشیم، سپس پنیر چدار را 
روی مواد پیتزا می ریزیم. 

سرزنش کردن دیگران؛ چرا این کار را می کنیم؟

آخرین بازی »سیروس گرجستانی« در 
سینما مجوز نمایش گرفت

نشان ویژه کارگردان موفق جشنواره 
ترکیه به »نرگس آبیار« رسید

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، در جلسه اخیر با صدور 
پروانه نمایش برای فیلم سگ بند به تهیه کنندگی محمدحسین 
قاسمی و کارگردانی مهران احمدی موافقت کرد.»سگ بند« آخرین 
بازی سیروس گرجستانی در سینما و دومین ساخته مهران احمدی بعد 
از »مصادره« است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: هیچ وقت گول 
اسم و ظاهر آدم ها رو نخورید؛ لشکر هیتلر با اون عظمت، اسمش نازی بود.

نشان ویژه کارگردان موفق در جشنواره بین المللی فیلمسازان زن 
ازمیر و با انتخاب انجمن کارگردانان زن ترکیه به نرگس آبیار فیلمساز 
سینمای ایران، اهدا شد.همچنین در این جشنواره برخی از آثار نرگس 
آبیار به نمایش در می آید و جلسه ورکشاپ تخصصی با حضور وی برگزار 
شد.پنجمین جشنواره بین المللی فیلمسازان زن ازمیر از تاریخ 27 فوریه 
تا 8 مارس 2022 برابر با 8 تا 17 اسفند در حال برگزاری است.

آیین رونمایی از فیلم مســتند همکار پرتالش مدیریت نــت مکانیک )پرویز 
شــهریاری( با حضور این پوالدمرد پیشکســوت، مهرداد توالئیان معاون بهره 
برداری، محمد رضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات 
نت مکانیک و جمعی از مدیران حوزه بهره برداری و مسئولین ذوب آهن اصفهان 
دوشنبه نهم اسفندماه در تاالر آهن برگزار شد.مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان در این آیین ضمن تبریک عید مبعث به همکاران ذوب آهنی 
گفت: روزهای پایانی سال 1400 را سپری می کنیم، سالی که همه ما شرایط کاری 
سختی را در کارخانه تجربه کردیم. از روز اول فروردین ماه تا اواخر شهریورماه به 
شدت مشکل  کمبود آب داشتیم و در کنار آن برای تامین برق هم دچار مشکل 
بودیم و در فصل زمستان هم چالش گاز به عنوان یک گلوگاه دیگر مطرح شد.وی 
در ادامه به تامین مواد اولیه پرداخت و اظهار داشت: تامین مواد اولیه چند سالی 
است که به عنوان یک محدودیت تاثیر گذار بر تولید ذوب آهن اصفهان مطرح است 
و امسال در این بخش شرایط سخت تری را نسبت به گذشته تجربه کردیم. امسال 
در کنار تامین سنگ آهن برای تامین زغال داخلی هم به شرایط بحرانی رسیدیم؛ 
اما جای خوشحالی دارد که شرایط تولید خوبی داریم. بهترین رکورد کوره بلندهای 
ذوب آهن در سال ۹3 با دو میلیون و هفتصد و سه هزار تن ثبت شد و من نوید می 
دهم که امسال از این رکورد عبور می کنیم.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
خاطر نشان کرد: حاصل حدود یک سال تالش و کوشش کارکنان در بخش های 
مختلف کارخانه در همین روزهای پایانی سال نهفته است تا امسال بتوانیم ان 
شاءا... یک رکورد خوب را ثبت کنیم.توالئیان گفت: ذوب آهن اصفهان با وجود 
چالش ها و محدودیت های فراوان که بخشی از آن ها را عنوان کردم، با پشتکار و 
تالش عزیزانی مانند آقای پرویز شهریاری توانست از دل این سختی ها، روزهای 
پر امیدی را بسازد. ایشان واقعا سمبل خستگی ناپذیری در ذوب آهن اصفهان 
هستند. فرهنگی در این کارخانه جاری است که نشان می دهد، در روزهای سخت، 
کارهای غیرممکن، شدنی است و این عزم و جدیت سبب شده است ذوب آهن 
در جایگاه امروز قرار بگیرد.وی از مدیریت های نت مکانیک و روابط عمومی که 
در ساخت فیلم مستند کارنامه کاری پرویز شهریاری تالش بی وقفه ای داشتند 
تشــکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که چنین روندی برای مستندسازی 
همت پوالد مردان شرکت جهت نسل آینده همچنان ادامه داشته باشد.محمدرضا 

یزدان پناه، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات کارخانه نیز گفت: 
همکار پرتالش مان آقای پرویز شهریاری 200 نفر را در ذوب آهن اصفهان آموزش 
داده و تربیت کردند و همیشه می گویند هر چه را در حین کار در کارخانه فرا گرفتم، 
همواره آموزش دادم.وی افزود: پرویز شهریاری مرد روزهای سخت و کارهای پر 
ریسک ذوب آهن اصفهان بوده و هستند وان شاءا... هفتادمین سال تولد ایشان 
و چهل و هشتمین سال فعالیت شان را در اردیبهشت ماه جشن می گیریم. ایشان 
با تمام وجود چند شیفت در کارخانه تالش کردند و پنج مرتبه به عنوان کارگر نمونه 
در سطح استان انتخاب شدند و همچنین در 43 پروژه و رکورد تعمیراتی از جمله؛ 
تعویض بالک های فوالدسازی، تعویض مخروطی های سه کنورتور برای اولین بار 
در کشور، باالنسی های جرثقیل 16، اسکلت فلزی طرح توسعه کنورتور، بازسازی 
اسکلت فلزی کارگاه سرباره فوالدسازی، تعویض سیستم های بارگیری کوره بلند، 
تعویض شوت کوره دو و ســه و ... نقش داشتند که همه این موفقیت ها به مدد 
پشتکار ایشان و سایر همکاران به ثمر نشسته است. مدیر برنامه ریزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات کارخانه تصریح کرد: تعدادی از همکاران پر تالش ما، در کارگاه 
های تعمیر تجهیزات عنوان می کنند، می خواهیم مانند پرویز شهریاری باشیم و 
در مسیر ایشان گام بگذاریم. برای سخت کوشان این کارگاه، کار نشد وجود ندارد 
و تا کاری را به پایان نرسانند به خانه برنمی گردند بنابراین این رویکردها نشان می 
دهد فرهنگ سازی خوبی در ذوب آهن اصفهان انجام شده است.شایان ذکر است 
در این آیین با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از همکار پرتالش مدیریت نت مکانیک 
)پرویز شهریاری( تجلیل شد.پرویز شهریاری ،اول آبان ماه 1353 به استخدام 
ذوب آهن درآمد و 47 ســال است که به صورت مســتمر در این مجتمع عظیم 
صنعتی فعالیت می کند. وی ابتدا به مدت 5 سال در کوره بلند شماره 2 فعالیت 
کرد و بعد از آن به کارگاه تعمیر تجهیزات در کارگاه 51 منتقل شد تا در تعمیرات و 
پروژه های مهم شرکت با انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، گره گشای خط تولید 
باشد. کارهایی که به گفته بسیاری از ذوب آهنی ها، کسی حاضر به انجام آن نمی 
شد و بسیار سخت و حتی پرخطر بود .شهریاری، راز موفقیت و تحمل فشار کار را 
در عالقه بسیار به شغل و خدمت به نظام جمهوری اسالمی می داند و می گوید: 
همانطور که سردار سلیمانی مرد میدان دفاع بود، ما هم باید مرد میدان صنعت 

باشیم و بدانیم کار و تالش برای نظام و میهن اهمیت ویژه ای دارد .

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در صورت رعایت مصرف بهینه تا سه پله 
از پرداخت گازبها معاف شــدند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
اصفهان، سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: در راستای حمایت از 
اقشار کم درآمد جامعه، گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بر اساس 
بند»ی« تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی هیئت وزیران، 
مشــترکین گاز طبیعی تحت پوشــش کمیته امداد و ســازمان بهزیستی با 
رعایت الگوی مصرف، حجم گاز مصرفی آنها در سه پله اول قرار داشته باشد، 

از پرداخت گازبها معاف هستند.
ابوالقاسم عســکری افزود: بر اساس این قانون مشــترکین گاز طبیعی که 
اطالعات محل اســکان،کد ملی و کد اشتراک آنها توســط کمیته امداد و یا 
بهزیستی تایید و ارسال شده باشد، در صورت مصرف متعارف و قرار گرفتن در 
محدوده مصرفی سه پله نخست، از پرداخت هزینه گازبها معاف هستند.وی 
بیان کرد: این معافیت به مددجویان کم مصرف تعلق گرفته و در صورت عبور 
از میزان مصرف تعیین شده و قرار گرفتن در پله های چهارم و باالتر، مشمول 
این قانون نخواهند بود.عســکری، گفت: هم اکنون جلسات و مکاتبات الزم 
از سوی شرکت گاز استان اصفهان با کمیته امداد و اداره کل بهزیستی استان 
برای دریافت اطالعات انجام شــده و پس از بررســی اطالعــات دریافتی، 
برنامه ریزی شــده تا در صورت رعایت الگوی مصرف و قرار گرفتن در سه پله 

نخست گازبهای آنها رایگان شود. 
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان اظهار داشت: به صورت همزمان از ابتدای 
ابالغ طرح مذکور، بسترســازی الزم در ســامانه های صدور صورت حساب 

شرکت ملی گاز و ســایر سامانه های اســتانی برای اجرای این قانون فراهم 
شده است. عسکری با بیان اینکه، بخشی از مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد و اداره کل بهزیستی استان مســتاجر هستند و محل زندگی آنها تغییر 
می کند، گفت: در صورت جابه جایی مددجویان، بایستی سریعا کد اشتراک 
گاز، کدپســتی و آدرس جدید را به ادارات بهزیســتی و کمیته امداد سطح 
استان تحویل دهند.گفتنی است؛ در حال حاضر ۹۹.5درصد جمعیت استان 
معادل 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ساالنه 
22میلیارد متر مکعب گاز در ســه بخش خانگی، صنعتی و عمومی در سطح 

استان توزیع و به مصرف می رسد.

تجلیل از فوالد مردی در آن سوی مرزهای ترس و خستگی سرپرست شرکت گاز استان:

مددجویان از پرداخت گاز بها معاف شدند

بــا توجــه بــه اینكــه شــهرداری نیاســردرنظر داردنســبت 

بــه انجــام عملیــات روكــش آســفالت بخشــی ازبلوارخلیــج 

فــارس نیاســر شــامل)پخش،پخت،پخت بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر  8/500/000/000 ریــال از محــل اعتبــارات شــهرداری زیر نظر 

دســتگاه نظارت از طریق شــركت هــا و متقاضیان واجد شــرایط 

 اقدام نماینــد : فلــذا متقاضیان میتوانند بر اســاس شــرایط ذیل

 اقدام نمایند

١- مهلت دریافت اسناد و امالك، ١٠ روز پس از درج نوبت اول آگهی

٢-مهلت تحویل اسناد١٠ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

٣- شرایط مناقصه

٤- سپرده شركت در مناقصه ٥٪ مبلغ اعتبار كه به صورت ضمانتنامه 

بانكی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ٠١٠٢٨٤٧٩٢٤٠٠٣ نزد 

بانك صادرات بنام شهرداری نياسر

 ٥- در صورتیكه برنده مناقصه اول ، دوم و سوم به ترتیب هر یك ظرف 

مدت  یك هفته از ابالغ، حاضر  به واریز وجه و مســیر قانونی و انعقاد 

قراردادنشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 

٦- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است

٧- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد

٨- ســایر اطالعات و جزییات مربوط به  ناقصه در اســناد مناقصه 

مندرج گردیده است

اگهی مناقصه عمومی- مرحله دوم- نوبت دوم

احسان كوزه گر آرانی- شهردار  نیاسرم الف:١٢٨٦٤٣٨
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