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در آستانه نوروز  صورت می گیرد؛ ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار در اصفهان

کودکان کار؛ درد کهنه روزگار
رییس پلیس راهور استان:

طرح ترخیص خودرو و 
موتورسیکلت های توقیفی 

ادامه دارد

تجهیز مسیر ارگ جهان نما 
تا سه راه طیب و چهارراه 
تختی به مبلمان شهری

ضرورت روایت صحیح از 
فعالیت ها و دستاوردهای 

فوالد مبارکه توسط 
اصحاب رسانه کشور
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جان انسان ها در قبضه دالالن
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با توجه به دستور معاون دادستان، عدم انجام تکالیف قانونی توسط دستگاه های مشمول آیین نامه به معنی ترک فعل بوده و منجر به پیگیری های قضایی و قانونی برای 
مدیر دستگاه خواهد بود.
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فرمانده انتظامی استان:

فرار مالیاتی 13۶ میلیارد 
ریالی در اصفهان کشف 

شد
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 وقتی صنعت دارو با انواع و اقسام کمبودها و مشکالت دست و پنجه نرم می کند؛

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول )چاپ اول(

شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شــماره 253/ 6/1400 ش مورخ 1400/10/4 شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد2 پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

قیمت کل کارشناسی مساحت/مترمربعشماره پالکردیف
پالک)ریال(

سپرده شرکت 
آدرس محلدر مزایده

142514/590/000/000229/500/000

بلوار امام خمینی)ره(، 
روبروی دبیرستان 

دخترانه خدیجه کبری

244514/590/000/000229/500/000
بلوار امام خمینی)ره(، 

روبروی دبیرستان 
دخترانه خدیجه کبری

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی ازشرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 

درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/1/8 به شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر شده است.

زمان تحویل پیشنهادات: روز پنج شنبه مورخ 1401/1/11
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز  یک شنبه مورخ 1401/1/14

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465

محمد اسماعیل زاده– شهردار محمدآباد

 عزم مدیران شهری برای 
برطرف کردن دغدغه های شهروندان؛

مسیرهای دوچرخه در اصفهان 
استانداردسازی می شود
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مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

منطقه ناژوان مجددا رونق 
می گیرد

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با بیان اینکه عدم 
توسعه عمرانی از جمله مشکالت منطقه ناژوان است، 
تاکید کرد: با ایجاد مباحث اقتصــادی و طرح ویژه 
ناژوان، این منطقه اتفاق رونق بیشتری خواهد یافت.

معاون استاندار:

اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی 
زنجیره ای برای صنایع است

معاون شهردار اصفهان:

 باغ فدک اصفهان به روی مسافران نوروزی 
باز می شود

م الف: 1287212

نوبت اول

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

هفته ششم دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر؛

 میزبانی سپاهان از 
تیم فجرسپاسی
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منبع: ایرنا



سخنگوی کاخ سفید: 

به دنبال منزوی کردن روسیه هستیم
به گزارش نووستی، سخنگوی کاخ سفید گفت که ایاالت متحده کنار گذاشتن روسیه از شورای امنیت 
را بعید می داند.جن ساکی،  طی یک کنفرانس مطبوعاتی هرگونه تالش در این زمینه را تکذیب کرد.

ساکی گفت که روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل اســت و از این رو ایاالت متحده روی 
بحث اخراج روسیه از این شورا تمرکز ندارد.وی تاکید کرد که واشنگتن تالش ها را بر »منزوی کردن« 
روسیه متمرکز کرده است.پیش از این، انگلیس تاکید کرده بود که منشور سازمان ملل امکان حذف 
روسیه از شورای امنیت را نمی دهد.اخیرا ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین خواستار سلب 
کرسی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عملیات نظامی روسیه در اوکراین شد.از سوی 
دیگر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه ای گفت: ایاالت متحده در حال 
باج گیری و ارعاب بسیاری از کشــورهای جهان برای تاثیرگذاری بر روابط شان با روسیه است. وی 
افزود: این کشورها بیش از هر چیز و به هر طریق ممکن مورد ارعاب و باج خواهی واشنگتن قرار دارند.

 

 پیشنهاد میانجی گری »بن سلمان« بین روسیه و اوکراین
 در تماس با رهبران دو کشور

ولیعهد عربستان در گفت وگوی تلفنی با رییس جمهور اوکراین بر حمایت از تالش ها جهت کاهش 
شــدت بحران در اوکراین تاکید کرد.به گزارش الحــدث، بعد از اینکه محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان در تماس تلفنی با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پیشنهاد میانجی گری برای حل 
بحران اوکراین را داد، خبرگزاری عربستان اعالم کرد که محمد بن سلمان تماس تلفنی دیگری را از 
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین دریافت کرده است.محمد بن سلمان در این گفت وگوی 
تلفنی با زلنســکی بر حمایت از تالش ها برای کاهش شدت بحران در اوکراین تاکید کرده و مجددا 
آمادگی عربستان را برای میانجی گری درباره بحران اعالم کرد.محمد بن سلمان گفت: در راستای 

حمایت بشردوستانه، ویزاهای گردشگران و افراد مقیم اوکراینی در عربستان تمدید می شود.
 

ولی عهد سعودی:

  به اسراییل به عنوان یک متحد احتمالی نگاه می کنیم 
نه یک دشمن

ولی عهد ســعودی گفت که به اسراییل به چشــم دشــمن نگاه نمی کند و احتماال در آینده متحد 
عربستان نیز باشد.»محمد بن سلمان« در مصاحبه  ای اختصاصی با وبگاه آمریکایی »آتالنتیک« 
که وبگاه »اخبار ۲۴« عربستان سعودی آن را به صورت کامل منتشر کرد، در پاسخ به سوال خبرنگار 
درباره سفر نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به ابوظبی گفت: »توافق میان کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج ]فارس[ این است که هیچ کشوری هیچ گونه اقدام سیاسی، امنیتی و اقتصادی که 
بتواند به کشورهای عضو شورا آسیب برساند، انجام ندهد. تمام کشورهای این شورا به این پای بند 
هستند. افزون بر این، از نظر من، هر کشوری کامال آزاد است که هر کاری را که تمایل به انجام آن دارد، 

انجام دهد. آن ها این حق را دارند که هر چیزی را که برای امارات مناسب می دانند، انجام دهند«.
 

احتمال حذف بالروس از سوئیفت
پس از قطع دسترسی تعدادی از بانک های روسیه به سوئیفت،   منابع آگاه احتمال چنین اقدامی علیه بانک 
های بالروس را مطرح کرده اند.یک مقام آگاه اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که این نهاد در نظر دارد 
بانک های بالروس را همانند بانک های روسیه از سامانه جهانی پیامرسانی بین بانکی حذف کند.وی ضمن 
اعالم این خبر اذعان کرد که برخالف روسیه، دسترسی به سوئیفت در اقتصاد بالروس اهمیت راهبردی ندارد.

خبر روز

 بایدن وضعیت اضطرار ملی آمریکا 
در قبال ایران را تمدید کرد؛

چماق و هویج آمریکایی!
در حالی که دولت بایدن مدعی اســت با 
حسن نیت و جدیت مذاکرات وین را پیش 
می برد، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران 
را تمدید کرد.رییس جمهور آمریکا شامگاه 
پنجشنبه در بیانیه ای وضعیت اضطرار ملی 
این کشور در قبال ایران را تمدید کرد.در این 
بیانیه آمده است: وضعیت اضطراری ملی 
در قبال ایران که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعالم 
شــد، تا پس از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ نیز پابرجا 
خواهد ماند.در این بیانیه ادعا شده است: 
اقدامات و سیاســت های حکومت ایران 
همچنان خطری فوق العاده و چشــمگیر 
بــرای امنیت ملــی، سیاســت خارجی و 
اقتصاد آمریکا ایجاد می کند.بیانیه رییس 
جمهور آمریــکا می افزاید: بــه این دالیل، 
به این تصمیم رســیده ام که الزم اســت 
وضعیت اضطرار ملی را که در فرمان اجرایی 
۱۲۹۵۷ اعالم شــده، در قبال ایران ادامه 
داده و تحریم هــای جامع علیــه ایران را 
در پاســخ به این تهدید حفظ کنم.فرمان 
اجرایی وضعیت اضطــراری ملی در مورد 
ایران اساس بیشــتر تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ایران است و به رییس جمهور 
آمریکا این اختیار را می دهــد که اموال و 
دارایی های ایران را توقیــف کند. به گفته 
مقامات کاخ ســفید، برخــی فرمان های 
اجرایی که پیرو ایــن وضعیت اضطراری 
ملی اعالم شده اســت، همزمان با عملی 
شدن برجام لغو شــده  اما رؤسای جمهور 
آمریکا هرساله به شــکل کلی این فرمان 
اجرایــی را تمدیــد می کنند.ایــن اقدام 
رییس جمهور آمریکا هم زمان با برگزاری 
دور هشــتم مذاکرات وین انجام شــده 
است. مذاکراتی در راستای احیای توافق 
هسته ای که انجام شدن آن در سال ۲۰۱۵، 
با لغو تحریم های ایــران در ازای محدود 
شدن برنامه هســته ای اش، از تنش ها در 
روابط تهران-واشــنگتن کاســته بود؛ اما 
دولت پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به بهانه 

ناقص بودن این توافق از آن خارج شد.

رایزنی »بنت« با »گروسی« در آستانه سفر مدیرکل آژانس به تهران؛

 تالش ها و توطئه ها

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه سفر مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران، در گفت وگو با وی بر مواضع این رژیم در قبال مذاکرات 
وین تاکید کرد.صفحه توئیتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در پیامی 
نوشت: نخست وزیر نفتالی بنت شامگاه پنجشــنبه پیش از سفر رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، با او گفت وگو 
کرد.صفحه توئیتر نخســت وزیری این رژیم در ادامه آورده اســت: بنت، 
مواضع اسراییل در قبال مذاکرات هســته ای در وین و انتظارات اسراییل 
مبنی بر این که آژانس به عنوان یک نهاد ناظر حرفه ای و بی طرف عمل کند را 
دوباره مورد تاکید قرار داد.گفت وگوی بنت و گروسی پیش از سفر مدیرکل 
آژانس به تهران هم زمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین انجام شده 
است.مقامات رژیم صهیونیستی که از ســال ۲۰۱۵ مخالف انجام شدن 
توافق هسته ای بوده اند، در مدت برگزاری مذاکرات وین برای احیای توافق 
هســته ای در پی خروج یک جانبه آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ نیز سعی 
در متقاعد کردن متحدان آمریکایی و اروپایی خود برای دست کشیدن از 
تالش ها در راستای احیای توافق و اتخاذ مواضع سختگیرانه از طریق حفظ 
تحریم ها و اقدامات قهری دیگر علیه ایران داشته اند.سفر رافائل گروسی 
به تهران، به دنبال مذاکرات فشرده چند هفته اخیر مقامات سازمان انرژی 
اتمی ایران با آژانس و توافقات کلی حاصل شده، انجام خواهد شد و او قرار 

است با اسالمی، رییس سازمان انرژی اتمی دیدار کند.به نظر می رسد که 
روند تعامالت ایران و آژانس به گونه ای محسوس رو به بهبودی است.بسته 
شدن روند سواالت در خصوص یکی از اماکن چهارگانه مورد نظر آژانس در 
آخرین گزارش مدیرکل این نهاد بین المللی از جمله شواهد بهبودی روند 
تعامالت مورد اشاره است.اگرچه هنوز در خصوص جزییات سفر گروسی 
به تهران خبری منتشر نشده ولی انتظار می رود این سفر با ابتکار مدیرکل 
آژانس برای دستیابی به نقشه راه مشــترک برای حل و فصل موضوعات 
پادمانی مطرح میان ایران و آژانس مرتبط باشــد.بر اساس گزارش های 
دریافتی از وین، مذاکرات میان ایران و آژانس در طول حدود ۱۰ روز گذشته 
بسیار سخت و پرچالش بوده اما حفظ روابط حرفه ای و همکاری مستمر 
میان سازمان انرژی اتمی کشورمان با آژانس در ایام اخیر در کنار ابتکارات 
و خالقیت های سازنده دو طرف، کمک شــایان توجهی به تداوم مفاهمه 
میان ایران و آژانس کرده اســت.موضوعات پادمانی جاری میان ایران و 
آژانس به یکی از اصلی ترین عوامل کندی روند مذاکرات وین مبدل شده 
و اگر سفر گروسی به تهران بتواند در دستیابی به نقشه راه مشترک برای 
حل و فصل موضوعات پادمانی جاری میان ایران و آزانس کمک کند، می 
توان به رفع یکی از موانع مهم حصول توافق در مذاکرات رفع تحریم ها در 

وین امیدوار بود.

کافه سیاست

بین الملل کنایه اصول گرایانه به اصالح طلبان پس از جدی شدن توافق: 

 ۳۰ سال انتظار ناکام برای دریافت چراغ سبز آمریکا
عضو هیئت رییسه مجلس دهم گفت: کنار مذاکرات با غربی ها باید ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه را نیز فراموش نکنیم و در دستورکار قرار دهیم.اکبر رنجبرزاده 
اظهار کرد: دولت قبل تمام فرصت ها و توان داخلی کشور معطل برجام گذاشته و منوط به این توافق شده بود.وی افزود: منوط کردن معیشت مردم و اقتصاد کشور به نتایج 
مذاکرات و توافق با کشورهای خارجی کاری اشتباه است و باید اینها هر یک مسیر مستقلی را طی کنند.عضو هیئت رییسه مجلس دهم اظهار داشت: ما نباید فرصت های 
کشور را معطل برجام کنیم و همانطور که به مذاکره با طرف  مقابل می پردازیم در داخل هم به ساماندهی نیروهای توانمند وکارآمد مشغول باشیم.رنجبرزاده خاطرنشان کرد: 
در کنار مذاکرات با غربی ها باید ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه را نیز فراموش نکنیم و در دستورکار قرار دهیم و ارتباطات اقتصادی خود را با این کشورها و کشورهای 
دیگر گسترش دهیم.وی افزود: اصالح طلبان در طول سال های پس از انقالب ۳۰ سال امور اجرایی کشور را در دست داشتند و در طول این ۳۰ سال همواره منتظر چراغ 
سبز آمریکا بودند که هرگز هم چراغ سبزی از سوی آمریکا به آنها نشان داده نشد.عضو هیئت رییسه مجلس دهم اظهار داشت: واقعیت این است که طرف مقابل در برجام 

از طریق این توافق به دنبال تضعیف جمهوری اسالمی است و ما نباید پیشرفت خودمان را منوط به این توافق کنیم و رویه اشتباه سال های قبل را در این باره تکرار کنیم.
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عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
اوکراین بازیچه آمریکا شده اســت، گفت: آمریکا 
اجازه نمی دهد که اوکراین با روسیه به توافق برسد.

اصغر ســلیمی درخصوص نقش رژیــم مافیایی 
آمریکا در بحران اوکرایــن اظهار کرد: آمریکا تالش 
دارد که قــدرت منطقه ای خود در آســیا را افزایش 
دهد، اوکراین هم همسایه روســیه است و آمریکا 
تالش دارد تا با نفوذ در این کشور با روسیه هم مرز 
شود.نماینده مردم ســمیرم در مجلس ادامه داد: 
روســیه نیز با توجه به توافقاتی کــه پس از تجزیه 
شــوروی با کشــورهای عضو اتحادیه داشت، بارها 
اعالم کرده اســت که این کشــورها نباید براساس 
توافق گذشــته خود به ناتو بپیوندند.سلیمی عنوان 

کرد: آمریکا با انقالب مخملی رژیم اوکراین را تغییر 
داده و تالش کرد تا این پیمان بین کشورهای عضو 
اتحادیه جماهیر شوروی شکسته شود و اوکراین به 
ناتو بپیوندد، همین اختالفات موجب ایجاد جنگ 
در اوکراین شد و امروز مردم اوکراین از نظر اقتصادی 
و اجتماعی تبعات این توسعه طلبی را می پردازند.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
اوکراین بازیچه آمریکا شده اســت، گفت: آمریکا 
اجازه نمی دهد که اوکراین با روسیه به توافق برسد 
و در حال حاضر اوکراین به گوشــت قربانی تبدیل 
شده که در دســت قدرت ها جابه جا می شود و این 
مردم هستند که آســیب می بینند.وی با تاکید بر 
اینکه جمهوری اســالمی مخالف با جنگ اســت، 

خاطرنشــان کرد: رژیم مافیایی آمریکا پشت پرده 
همه این درگیری ها و ناآرامی هاست.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس یادآور شد: این 
ماجرا عبرتی بزرگ برای ملت ایران اســت که نباید 
هیچ گاه به آمریکا اعتمــاد کنیم آمریکا تا جایی که 
منافعش تامین شود با کشــورها و دولت ها همراه 
اســت اگر احســاس کند منافعش در خطر است، 

دوستانش را هم کنار خواهد گذاشت.

نماینده سمیرم:

 آمریکا اجازه نمی دهد که اوکراین با روسیه به توافق برسد

وز عکس ر

اعزام نظامیان 
فرانسوی به رومانی

یک دسته از نظامیان فرانسوی 
بــرای تقویت ناتــو وارد رومانی 

شدند.

تفاوت موضع رسمی دیپلماسی ایران با عملکرد رسانه های 
حکومتی درقبال جنگ اوکراین

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار در یادداشتی تلگرامی تفاوت مواضع دیپلماتیک و عملکرد رسانه های رسمی 
کشورمان در قبال جنگ بحران را نقد کرد.رای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، نگاه جامعه جهانی نسبت 
به لشکرکشی روسیه علیه اوکراین را کامال روشن کرد. روسیه در این لشکرکشی تنها و منزوی شده و در تمام 
جهان، فقط چهار کشور از اقدام تجاوزکارانه آن حمایت می کنند.قاعدتا روس ها باید پیش از رای گیری در 
مجمع، برای جلب نظر کشورهای دوست و نزدیک خود، دست به البیگری زده باشند و یکی از طرف های آنها 
در این البیگری احتمالی، جمهوری اسالمی بوده است. اینکه جمهوری اسالمی در رای گیری مجمع عمومی 
حاضر نشد خود را در کنار رژیم هایی مانند کره شمالی و سوریه و بالروس قرار دهد و عمال با کشورهایی نظیر 
هند و عراق و پاکستان و کنیا همراه شد، بی ارتباط با مطالبه افکارعمومی در این باره نیست و از این جهت، 
رای ممتنع آن به سهم خود، گامی در جهت مثبت به شمار می رود.حال که جمهوری اسالمی به قطعنامه 
ضد روسی مجمع عمومی رای ممتنع داده است، طبعا باید سیاست تبلیغاتی خود را نیز بر همین مبنا جهت 
دهد. متاسفانه بسیاری از رســانه های حکومتی یا نزدیک به حکومت، اخبار و تحلیل های خود را در مورد 

جنگ اوکراین به گونه ای جهت می دهند که تفاوت چشمگیری با تبلیغات رسانه های حزب توده ندارد!
 

ادعای آژانس درباره میزان اورانیوم غنی سازی شده ایران
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارشی مدعی شــد میزان ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران به پانزده برابر بیشــتر از سقف تعیین شده در توافق هســته ای )برجام( رسیده است.به نوشته 
خبرگزاری »اسوشیتد پرس«، ایران حدودا ۳۳.۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا غنای ۶۰ درصد ذخیره 
کرده که نسبت به ماه نوامبر ۱۵.۵ کیلوگرم افزایش یافته است.در این گزارش ادعا شده، آژانس به خاطر 
محدودیت هایی که تهران از سال گذشته برای ناظرانش در تاسیسات هسته ای ایران ایجاد کرده قادر 
نیست میزان دقیق این ذخایر را برآورد کند.آژانس همچنین مدعی شده که تا نوزدهم فوریه سال جاری 
میالدی )دو هفته  قبل( کل ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران به ۳۱۹۷.۱ کیلوگرم رســیده که افزایشی 
۷۰۷.۴ کیلویی همراه بوده است.به نوشــته »خبرگزاری فرانسه« در این گزارش آمده است که میزان 

اورانیوم غنی شده توسط ایران، به پانزده برابر حد مجاز در برجام رسیده است.
 

وقتی نمی دانند چه چیزی امضا کرده اند!
دو تن از نمایندگان امضاکننده طرح مجلس موسوم به »صیانت از فضای مجازی« می گویند اطالعی 
درباره جزییات این طرح ندارند! بهروز محبی نجم آبادی و حســین جاللی این دو نماینده هستند و 
اظهارات این دو نماینده هم گواهی بر این مدعاست که چندان اطالعی درباره آنچه امضا کرده اند، ندارند؛ 
چراکه محبی درباره جزییات این طرح، به »انتخاب« گفت: »تسلطی بر این موضوع ندارم، باید مطالعه 
کنم. کلیات را امضا کرده ایم، ولی جزییاتش را باید بررسی کنیم.« وی حتی در مورد جرم تلقی شدن 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی هم اظهار کرد که اطالعی ندارد.جاللی هم همچون محبی در گفت و گو 
با »انتخاب« عنوان کرد که از جزییات طرحی که امضا کرده است چندان اطالعی ندارد و کسب اطالعات 

بیشتر را به بیژن نوباوه وطن، عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس، واگذار کرد.
 

اولیانوف:

 مسائلی باقی مانده اند که باید حل شوند
»میخائیل اولیانوف«، سرپرست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین گفته مسائل »نسبتا کوچکی« 
در این گفت وگوها باقی مانده اند که باید حل شــوند.اولیانوف گفته که ممکن است نشستی با حضور وزیران 
خارجه برگزار شود، اما هنوز مشخص نیست که چنین نشستی شنبه، یکشنبه یا دوشنبه برگزار شود.وی گفت: 
»بعضی مسائل هستند که الزم است نهایی شوند، مسائل باقی مانده   کوچک هستند؛ اما هنوز حل نشده اند.«

یک منبع آگاه:

  موارد اختالفی با آمریکا 
هنوز باز است

درحالی کــه اظهارنظرهایی دربــاره پایان مذاکرات 
ویــن مطرح شــده ، یــک منبع آشــنا بــا فضای 
گفت وگوها اظهار داشت که موارد اختالفی با آمریکا 

هنوز باز است.
وی پنجشــنبه شــب با این مطلــب تکــرار کرد تا 
زمانی که همه چیز مورد توافق قــرار نگیرد، توافقی 

نمی شود.
همچنین به گزارش تســنیم، یک منبــع نزدیک به 
تیم مذاکره کننده ایــران در وین تاکیــد کرد توافق 
نهایی به حل وفصل موضوعات باقی مانده، از جمله 
موضوعاتی که در ســفر مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی به تهران مــورد بحث قــرار می گیرد، 

بستگی دارد.
پیش تر رییــس هیئــت مذاکره کننده روســیه و 
فرانسه با انتشار پیام هایی در توئیتر تلویحا از اتمام 
مذاکرات ویــن گفتــه بودند.میخائیــل اولیانوف، 
مذاکره کننده ارشد روسیه نوشــته بود: یک ماراتن 
طوالنی و طاقت فرسا، اکنون تقریبا تمام شده است

رییس هیئت فرانسه هم با انتشار تصویری از هیئت 
مذاکره کننده ســه کشــور اروپایی از آنچه او تالش 
»طاقت فرســا« آن ها طی ۱۱ ماه گذشــته خوانده 

بود، تشکر کرد.
مذاکرات رفع تحریم ها که از ششم دی ماه آغاز شده 
به مرحله ای رسیده است که موفقیت یا شکست آن 
صرفا به تصمیمات سیاسی طرف های غربی بستگی 
دارد. اگر طرف های غربــی تصمیم های الزمی را که 
به آن آگاه هستند، اتخاذ کنند، می توان چند موضوع 
باقی مانده را حل کــرده و ظرف چنــد روز به توافق 

نهایی دست یافت.
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

 عرضه کاالی مصرفی و سرمایه ای در اصفهان براساس
 درج قیمت تولید کننده است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان از عرضه کاالی مصرفی و سرمایه ای براساس درج قیمت تولید 
کننده از در کارخانه خبر داد و گفت:کاالهای مصرفی با ۳۰ درصد ســود و سرمایه ای با ۲۰ درصد سود باید 
به فروش برسد.حسین ایراندوست افزود: افزایش قیمت تحت هر عنوان اضافه تر تخلف است؛ چه آن کاال 
تولیدشده استان چه از سایر استان ها باشد، میزان سود در همان ۳۰ یا ۲۰ درصد لحاظ شده است.سخنگوی 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه عرضه گوشت مرغ گرم، برنج و روغن در استان 
اصفهان کمبودی نیست ، افزود: ما آمادگی کافی برای عرضه توزیع گوشت قرمز و مرغ  در استان اصفهان را 
داریم.وی، یکی از محورهای مهم این نشست را قیمت و فراوانی کاال در ایام پایانی سال برشمرد و تصریح 
کرد: تاکید ما بر این است که دستگاه های نظارتی قوی تر با دفعات بیشتر و ساعات گذاری اضافی تر صبح تا 
شب و حتی روزی تعطیل به طورجدی به نظارت بپردازند.ایراندوست با اشاره به اینکه ازلحاظ قیمت وضعیت 
مناسبی در بخش میوه و نیز کاالهای اساسی موردنیاز مردم در اصفهان وجود دارد ، گفت: هم اینک فراوانی 
کاال در مراکز عمده و خرده فروشی ها،سردخانه ها، انبار واحد تولیدی وجود دارد و قیمت ها نیز متعادل و نیاز 

به ورود کاالهای مازاد احساس شده که آن هم در حال تامین است.
 

رییس اتاق اصناف اصفهان:

داشتن کد هوشمند سالمت برای اصناف الزامی است
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: کد هوشمند سالمت جهت ایمنی و مقابله با ویروس کروناست که همه 
اصناف موظف به دریافت آن هستند.رسول جهانگیری اظهار کرد: ویروس کرونا سه سال است که هم خانه 
مردم شده و واکسیناسیون جهت ایمنی است.وی افزود: طبق آمار  کشــوری، اصفهان بیشترین میزان 
استقبال واکسیناسیون اصناف را در کشور دارد چراکه عالوه برا کسب و کار، سالمت افراد برای خودشان مهم 
است.رییس اتاق اصناف معتقد است که باالترین آمار واکسیناسیون مربوط به مراکز تجمعی مثل اغذیه 
فروشان، رستوران ها، تاالرها و…است.جهانگیری گفت: افرادی که واکسینه نشده اند در ابتدا به آنها تذکر 
داده می شود. این تذکر ها ابتدا به صورت ارشادی، بعد به صورت اعمالی و در نهایت پلمب است.طرح هایی 
جهت مقابله با قانون گریزان عملی شــده ، این طرح ها مبنی به محدود کردن افراد در ارگان های مختلف 
اســت.اصناف می توانند به ســایت https://asnaf.moi.ir مراجعه کرده و کد QR هوشمند سالمت را 

دریافت کنند.
 

از سرگیری صادرات فلفل دلمه ای به روسیه
وزارت جهاد کشاورزی طی اطالعیه ای اعالم کرد که صادرات فلفل دلمه ای ایران به روسیه امروز رسما از سر 
گرفته می شود.آذرماه امسال بود که روسیه واردات فلفل دلمه ای ایران را به کشورش ممنوع کرد. ممنوعیتی 
که مسئوالن مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی علت آن را استفاده از ۴نوع آفت کش در فلفل دلمه های ایران 
عنوان کردند که در روسیه ثبت نشده بود ؛اما در ایران و اتحادیه اروپا رجیستر شده بود.این مسئوالن همچنین 
اعالم کردند اینکه واردات محصول یا محموله ای در کشور دیگری ممنوعیت پیدا کند، موضوع تازه ای نیست، 
همیشه وجود داشته، فقط مختص ما نیست، در دنیا هم چنین اتفاقاتی می افتد و نباید به این موضوعات 
نگاه سیاسی داشت.حدود یک ماه بعد از آن یعنی در دی ماه سال جاری نیز رییس سازمان حفظ نباتات 
کشور اعالم کرد که پس از مذاکرات صورت گرفته قرار است به منظور رفع ممنوعیت صادرات به روسیه یک 
هیئت روسی از تولیدات، گلخانه ها و تولیدکنندگان  و به طور کل بسترهای تولید بازدیدی داشته باشند و 
پس از آن ممنوعیت برداشت خواهد شد.اما وزارت جهاد کشاورزی از شروع دوباره صادرات فلفل دلمه ای 
به روسیه خبر داد و اعالم کرد که  با پیگیری ها و مذاکرات فنی انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، 
ممنوعیت واردات فلفل دلمه ای ایران از سوی روسیه رفع و صادرات این محصول از سر گرفته خواهد شد.

وقتی صنعت دارو با انواع و اقسام کمبودها و مشکالت دست و پنجه نرم می کند؛

جان انسان ها در قبضه دالالن

صنعت دارو همواره از مهم ترین صنایع هر 
احمدرضا صباغی 

کشور برای تامین سالمت جامعه و حتی 
رشد اقتصادی بوده است. شیوع ویروسی مانند کرونا که همچنان در 
نقاط مختلف جهان با شــدت کم یا زیاد در حال گسترش است، این 
واقعیت را روشن کرد که صنعت دارو در یک کشور چه اهمیت ویژه ای 
می تواند داشته باشد. متاسفانه صنایع داروسازی ایران برخالف اینکه 
به لحاظ تکنولوژی ساخت دارو پیشرفت قابل توجه  ای داشته اند، اما 
به لحاظ تولید انواع داروهای مشــابه خارجی در ایــران با معضالت 
فراوانی روبــه رو بوده اند. در واقع داروخانه و داروســازان همزمان با 
اوج گیری ویروس کرونا در کشــور با کمبود داروهــای مهمی مواجه 
شــدند که این داروها در روند بهبود بیماران در دوران ابتال به ویروس 
کرونا نقش بسزایی داشتند. کمبود مواد اولیه برای ساخت دارو از یک 
طرف و ورود داروهای متعدد به کشــور که به لحاظ کیفیتی مناسب 
نبودند از طرف دیگر موجب شد تا داروسازان و داروخانه های ایران با 
مشکالت مختلفی دست وپنجه نرم کنند. برای بررسی این معضالت 
و ارائه راهکارهای درست به منظور برطرف کردن این مسائل با دو تن 

از فعاالن حوزه داروسازی کشور گفت وگو شده است.

   فشار حذف ارز ترجیحی را بیمه ها باید تحمل کنند
مرتضی خیرآبادی، عضــو هیئت مدیره ســندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه انبارهای شرکت های مختلف 
دارویی در کشــور شرایط مناسبی را پشت ســر نمی گذارند،گفت: در 
ســال جاری حتی نیمی از مبلغ اختصاص داده شده در بودجه برای 
ارز ترجیحی داروسازان هم تامین نشد.خیرآبادی با بیان اینکه بیش 
از ۹۰۰ قلم مواد اولیه دارویی برای داروســازان باید وارد کشور شود که 
از این تعداد تنها حــدود ۷۰۰ قلم واردات صورت گرفته اســت، گفت: 
داروســازان ایرانی، داروهای موردنیاز برای درمان کرونا که قیمت آن 
بیش از هزار یورو است را در داخل ایران با کمتر از ۱۰۰ یورو تولید کردند، 
اما در اختصاص کامل ارز ترجیحی برای مــواد اولیه دارویی خارجی 
دولت و مجلس تالش خــود را انجام دادند، اما نتوانســتند نیازهای 
کامل داروسازان را تامین کنند.خیرآبادی تصریح کرد: نباید از ذکر این 
نکته مهم غافل شویم که صنعت دارو در ایران بسیار پیشرو است و در 

منطقه خاورمیانه،کشورمان حرف نخست را در تولید دارو می زند؛اما 
متاسفانه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران موجب شده است تا 

شاهد کندی ورود مواد اولیه برای تولید دارو در کشور باشیم.
وی افزود: ما می پذیریم که کشــور در شرایط سخت تحریم قرار دارد، 
اما بی نظمی و عدم برنامه ریزی در صنعت دارو ایران بیداد می کند. در 
حقیقت تحریم های داخلی آثار منفی بیشتری نسبت به تحریم های 

خارجی بر کشور داشته است.
عضو هیئت مدیره ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
گفت: برای تامین بیــش از ۱۵۰۰ قلم مواد اولیه دارویی در کشــور به 
حدود ۹۰۰ میلیون دالر نقدینگی احتیاج داریم که در ســال گذشــته 
کمتر از ۵۰ درصد آن تحقق یافته است. همچنین در سال ۱۳۹۹ بیش 
از ۴ مرتبــه قیمت مواد اولیه بــرای تولید دارو تغییــر کرد که موجب 
آسیب های فراوان به داروسازان شــد، زیرا آنها اجازه افزایش قیمت 
محصول نهایی کــه در نتیجه گرانی مــواد اولیه باید گران می شــد را 

نداشتند.
خیرآبادی تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی دارو در کشور حذف شود به طور 
قطع قیمت انواع داروهای ایرانی و خارجــی با افزایش هزینه باالیی 
روبه رو خواهند شد که نتیجه آن فشار اعمال هزینه های باال به مردم 
خواهد بود. به نظرم باید بیمه ها سهم حذف شده از ارز ترجیحی برای 
مردم تقبل کنند تا فشــاری به لحاظ پرداخــت هزینه های دارویی به 

قشرهای مختلف جامعه وارد نشود.

    رشد کمبود دارو در کشور
محمدمهدی قیامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به اینکه در سال های گذشــته برای تامین داروهای 
بیهوشــی با معضالت متعددی روبه رو بودیم،گفت: موضوع بیهوشی 
و فشارخون برای بیمارها اهمیت ویژه ای دارد که کمبود داروهای این 
حوزه موجب می شــود تا بیمار به حد مرگ رســیده و سالمتی آن به 

خطر بیفتد.
 قیامت با تاکید بر اینکه در حــوزه واردات و فروش داروهای مختلف 
در کشور شاهد اعمال رانت و فساد هســتیم، گفت: نرخ ارز برای دارو 
همواره اهمیت داشته ، اما در زمانی که نرخ دالر در بازار حدود ۲۵ هزار 
تومان اســت، برای حوزه دارو و بیماری که می خواهد دارو تهیه کند 
نرخ دالر ۵۰ هزار تومان اســت، زیرا باید هزینه های مربوط به دالالن و 
واسطه گران را هم بیمار پرداخت کند که وقوع این اتفاق موجب گرانی 

سرسام آور داروهای وارداتی به کشور شده است.

با مسئولان

خبر روز

در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد:

ورود واحدهای تولیدی و صنعتی به بورس و کاهش 
مشکالت بانکی

در یکصدویازدهمین نشست شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان اصفهان که 
به صورت فوق العاده برگزار شد، به بررسی مسائل و مشــکالت فعاالن اقتصادی در حوزه بانکی 
در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی اختصاص یافت.در ابتدای این نشست استاندار اصفهان 
گفت: در صورتی که بانکی برخالف سیاســت های کلی بانک مرکزی عمل کند، رفتار آن پذیرفته 
نیست.سیدرضا مرتضوی با انتقاد از خروج ظرفیت های پولی و مالی فعاالن اقتصادی اصفهان به 
خارج از استان، وجود حساب های مالی فعاالن اقتصادی در داخل استان را منجر به افزوده شدن 
ظرفیت مالی بانک ها و تسهیالت دهی بیشتربه بنگاه های اقتصادی دانست.وی همچنین انتقال 
حساب های بانکی فعاالن اقتصادی به خارج از استان را ناشی از محدودیت اختیارات بانک های 
استان های مختلف کشور و گالیه استانداران دانســت.رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان بخشی از سیاست انقباضی در پرداخت تسهیالت بانکی در اسفندماه را 
قابل پذیرش دانســت و گفت: در صورتی که محدودیت بانکی در عملکرد بنگاه اقتصادی اختالل 
ایجاد کرده، الزم است مراتب از سوی فعال اقتصادی گزارش شود تا از سوی استانداری به صورت 

موردی پیگیری و مرتفع شود.

ساز و کار پذیرش واحدهای تولیدی بخش خصوصی در بورس تسهیل شود
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه 
بانک ها در ارائه تسهیالت به شرکت های تولیدی باید طبق قانون حمایت از تولید رقابت پذیر محل 
طرح را در اولویت ارائه و اجرای وثایق قرار دهند، تصریح کرد: بدیهی است تا زمانی که محل طرح 
برای وثایق بانک ها کفایت کند، نباید وثایق دیگر خارج از طرح را مطالبه کنند.مسعود گلشیرازی 
تصریح کرد: تسهیل و توسعه ورود شــرکت های تولیدی و صنعتی خصوصی به بورس می تواند 
عالوه بر اســتفاده از ظرفیت های موجود در زمینه جذب ســرمایه از این بازار، به بانک ها هم در 

چگونگی تملک سهام و مدیریت مناسب شرکت های تولیدی و صنعتی کمک کند.

فعاالن اقتصادی اصفهان منابع خود را در استان صرف کنند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اســتان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه محدودیت 
منابع برای پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها وجود داشته، اما ابالغیه ای مبنی بر عدم پرداخت 
تسهیالت به فعاالن اقتصادی وجود ندارد، افزود: انتقال حساب های مالی واحدهای تولیدی به 
خارج از استان اصفهان و بعضا گشایش حساب در بانک های خصوصی با توجه به اینکه بانک ها 
منابع خود را از مردم جذب می کنند، به مانعی برای پرداخت تسهیالت بانک های دولتی به فعاالن 
اقتصادی استان تبدیل شده است.محمد نورآزادی با تاکید بر ضرورت همراهی بانک ها با فعاالن 
بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود، گفت: بانک های استان توقع دارند فعاالن اقتصادی 
اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همان جا نیز صرف کنند.وی در ادامه در نظر گرفتن معدل 
حساب برای پرداخت تســهیالت بانکی را به معنای رســوب وجوه فعاالن اقتصادی نزد بانک ها 
ندانســت و تصریح کرد: منظور از معدل حســاب، گردش فعالیت بانکی اســت.دبیر کمیسیون 
هماهنگی بانک های استان همچنین درباره مشکالت فعاالن اقتصادی درنحوه محاسبات بدهی 
به بانک ها در قبال تسهیالت اخذ شده نیز با تاکید بر اینکه تحصیل سود مرکب از وجاهت قانونی 
و شرعی برخوردار نیســت، خواستار ایجاد ســاز و کار تعقیب کیفری اخذ مبلغ سود و وجه التزام 
مازاد بر مقررات قانونی از طریق مصوبه کلی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه شد.وی همچنین 
بازنگری، اصالح و رفع تعارض موجود در الزام به توثیق محل اجرای طرح همچنین الزام به عدم 
اقدام اجرایی درخصوص محل اجرای طرح در خصوص فعاالن اقتصادی که امکان تسویه دیون 

و بازپرداخت اقساط تسهیالت را ندارند، ضروری دانست.

استاندار اصفهان: گزارش

تعزیرات حکومتی نظارت بیشتری بر قیمت های شب عید داشته باشد
استاندار اصفهان گفت: تعریزات حکومتی الزم است که با افزایش ساعت کار و نیروی انسانی نظارت بیشتری بر قیمت های شب عید مردم داشته باشد.سید رضا 
مرتضوی در نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به دستور جلســات این ستاد اظهار داشت: ما درصدد هستیم که ایام پایان سال فرهنگ خدمت به 
مردم را به یکی از لذت های شب عید مردم با خرید فراوان تر تبدیل کنیم.وی افزود: فروشندگان می توانند با فروش باالتر، شرایط متفاوت را تجربه کنند و با کاهش 
قیمت ها، شیرینی  به کام مردم بنشانند.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ما باید در بزنگاه ها به نفع مردم  باشیم،افزود: هرکدام از دستگاه های اجرایی در حوزه 
مسئولیت روی فرهنگ  خدمت کارکنند چراکه شب آخر سال شب سوءاستفاده و فرصت افزایش قیمت با توجه به خرید مضاعف مردم نیست.وی تصریح کرد:در 
قسمت نظارت فرمانداران شهرستان ها و دستگاه های تخصصی و نیز گروه تعزیرات حکومتی به صورت مضاعف وقت بگذارند و تعداد گروه ها را افزایش دهند.

مرتضوی تاکید کرد: حضور به موقع در بازار و تسلط فضای حاکمیتی تعزیراتی موجب کاهش تخلفات می شود.وی بابیان اینکه حضور صداوسیما و رسانه ها در کنار 
گروه های تعزیراتی ضروری است،گفت: مردم باید به چشم ببینند که نظارت ها در حال انجام است و با کاسب متخلف برخورد و کاسب منصف نیز تشویق می شود.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
تاکید کرد:

 نوسان قیمت در بازار 
سکه و طال

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: به 
دلیل تنش میان روسیه و اوکراین و نوسانات 
اونس جهانی، قیمت طال و سکه در بازار ایران 
در روزهای پایانی ســال همچنان در نوسان 
است.هوشــنگ شیشــه بران با تحلیل بازار 
جهانی طال، اظهار کرد: بــه تازگی اونس طال 
در ابتدای معامالت به دلیل باالرفتن ارزش 
دالر جهانی نســبت به قبل با ۵ دالر کاهش 
به ۱۹۳۵ دالر رســید.وی افــزود: داده های 
اقتصادی آمریکا از جمله نرخ بیکاری منتشر 
می شود و از طرفی ســخنرانی رییس بانک 
مرکزی آمریکا نیز بر اونس جهانی قطعا تاثیر 
گذار خواهد بود.شیشه بران خاطر نشان کرد: 
قیمت ارز در چند روز گذشته به دلیل کنترل 
و مدیریت  بانک مرکزی با نوسان محدود در 
حال داد و ستد است و بهای آن همچنان در 

انتظار نتیجه مذاکرات وین خواهد بود.
رییس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان ادامه 
داد: در معامالت روز پنجشنبه ۱۲ اسفندماه 
قیمت ســکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۸۲۰ 
هزار تومان رسید، همچنین سکه طرح جدید 
نیز با ورود به کانــال ۱۱ میلیونی، ۱۱ میلیون و 
۹۸۰ تومان معامله شد، قیمت نیم سکه نیز 
۶ میلیــون و ۷۸۰ هزار تومان و ربع ســکه ۳ 
میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و قیمت سکه های 
گرمی بانک مرکزی به دو میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان رسید.وی، قیمت هر مثقال طالی آب 
شده را ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون 
و ۲۰۳ هزار تومان معامله شد.شیشــه بران 
اضافه کــرد: در مجموع قیمت طال و ســکه 
به دلیل کاهش اونس جهانــی و نرخ ارز  با 
کاهش روبه رو شد و معامالت و داد و ستدها 
نیز به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز با رونق 
همراه شده اســت .به گفته نایب رییس اتاق 
اصناف، صرافی ملی نــرخ فروش دالر را ۲۴ 
هزار و ۵۷۴ تومان و قیمت یورو را ۲۷ هزار و 

۷۴۶ تومان اعالم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: تامین مالی زنجیره ای، روش جدیدی برای 
تامین سرمایه مورد نیاز بخش صنعت و واحدهای 
تولیدی اســت که اصفهان برای اجرای آن آمادگی 
دارد.در روش زنجیره ای، تامین مالی صنایع از طریق 
اتصال شرکت های فعال در یک زنجیره انجام خواهد 
شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش 
تولید، امکان کنترل تورم و حذف فســاد از وام های 
تولید به شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیالت 

ممکن شــود.امیر رضا نقش با بیان اینکه شــرایط 
اصفهان به عنوان یک استان صنعتی با دیگر استان 
ها قابل مقایسه نیست، افزود: صنایع بزرگی در زمینه 
فوالد و نســاجی و صنایع دیگری در این خطه فعال 
هستند که باید از روش های جدید تامین مالی برای 
آنها استفاده کنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان اظهار داشت: دستورالعمل بانک 
مرکزی در دی ماه سال جاری در زمینه تامین مالی 
زنجیره ای ابالغ شده و برای هماهنگی های الزم به 
منظور اتصال سرویس های مورد نیاز از جمله سامانه 
جامع تجارت با وزارت صمت فرصت داده شده است.
نقش با بیان اینکه بسترهای الزم برای ارائه »برات 

الکترونیکی« در اختیار همه بانک ها قرار گرفته است 
و باید فعال شود، گفت: همه بانک ها باید برای بستر 
سازی به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و اتصال به 
سامانه جامع تجارت اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: 
مهلت یک ماهه برای فراهم سازی کلیه زیر ساخت 
های ارائه خدمات الکترونیک به بانک ها داده شده و 
امیدواریم در آینده بتوانیم نتایج آن را مشاهده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
تاکید کرد: به طور قطع تا ســال آینــده همه فعاالن 
اقتصادی و واحدهای صنعتی موظف خواهند بود که 
خرید و فروش خود را در سامانه ثبت کنند در غیر این 

صورت از خدمات دیگر محروم خواهند شد.

معاون استاندار:

اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای برای صنایع است

سلفی با وزیر نفت هنگام 
افتتاح اسکله صادراتی 

پاالیشگاه بیدبلند
بــا حضــور جــواد اوجــی وزیــر نفت، 
تاسیســات، مخــازن ذخیره ســازی 
محصوالت صادراتی و اســکله مستقل 
پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیج فــارس در 
ماهشهر به صورت رسمی به بهره برداری 

رسید.

عکس روز

عکس: ایسنا



در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصمیم 
یک کارگر  نند چگونه  نمی دا واقعا  اما  می گیرند 
می تواند با این حقوق زندگی را سر کند، گاهی به اجبار 
و نبود کار، زیر قیمت مصوب هم دستمزد می دهند که 

با این شرایط خارج از عدالت است
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با وجود تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، اقشار کم درآمد 
زیر این فشارها با زندگی سختی مواجه هستند، کارگران قشر زحمت 
کش جامعه هســتند که تعداد آن ها در کشــور کم نیســت، در واقع 

کارگران هر کشور موتور محرک توسعه آن کشور محسوب می شوند.
هر ساله بر اســاس ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار که متشکل 
از نمایندگان دولــت، نمایندگان بخش کارفرمایان و کارگری اســت، 
مذاکراتی صورت می گیرد و سعی می شود با لحاظ همه موضوعات به 

توافقی درباره تعیین مزد برای سال بعد برسند.
حاال باید تصمیمات ویژه ای در این خصوص گرفته شود تا حق و حقوق 
کارگران داده شــود، با توجه به اهمیت نیروی کار به عنوان رکن اصلی 
تولید و اقتصاد کشــور  امسال به دلیل شــرایط سخت تورم و کاهش 
جدی قدرت خرید افراد جامعه به خصوص نیروی کار، بایستی فکری 

اساسی برای نیروی کار شود.

سنگینی تورم روی دوش کارگران
یک کارگر شهرکردی ، با اشاره به شرایط ســخت وضعیت اقتصادی 
کشور، اظهار داشت: دستمزد کم و شــرایط کار سخت امان از کارگران 
و خانواده های آنها گرفته اســت، کارگر از هیچ حقی در کشور برخوردار 

نیست و با این اوضاع تورم نمی توان جلوی زن و بچه سر بلند کرد.
باقری افزود: گاهی زیر قیمت هم مجبور بــه کار کردن بوده تا بتوانیم 
مقداری از هزینه های خــود را تامین کنیم گرچه که بی فایده اســت، 
کارگران زیر چرخ دنده های تورم له شدند و اگر همینطور پیش برود با 

آسیب فراوان در کشور مواجه خواهیم بود.
این کارگر شهرکردی با اشــاره به عدم تناسب دســتمزدها و تورم در 
کشور، بیان داشت: بین دســتمزد کارگر با تورم هیچ تناسبی نیست، 
امروز با حقــوق 4 میلیون تومــان چگونه اجاره خانــه و هزینه های 

سرسام آور زندگی را تامین کنم، دستمزد کارگران بسیار ناچیز است.
باقری با گالیه از مسئوالن خاطرنشــان کرد: در شورای عالی کار برای 
دســتمزد کارگران تصمیم می گیرند اما واقعــا نمی دانند چگونه یک 
کارگر می تواند با این حقوق زندگی را ســر کند، گاهــی به اجبار و نبود 
کار، زیر قیمت مصوب هم دســتمزد می دهند که با این شرایط خارج 

از عدالت است.

ضرورت اصالح قانون
دبیر خانه کارگر اســتان چهارمحــال و بختیاری ، با اشــاره به تعیین 
دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار، اظهار داشت: نماینده کارگر، 

کارفرما و دولت در شــورای عالی کار، طبق قانون ســبد هزینه خانوار 
4 نفره را تعیین می کنند که این مبنای چانه زنی ها می شــود و از این 

طریق دستمزد کارگر معیین خواهد شد.
عبدا...رییسی،  با نقد شــورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد 
کارگران، گفت: تصمیم در رابطه با دستمزد کارگر به ظاهر سه جانبه و با 
حضور سه نماینده کارگر، کارفرما و دولت است اما در واقع دولت خود 
کارفرمای بزرگی بوده و قطعا نظر دولت در این قانون غالب تر خواهد 

بود که این ایراد جدی به قانون تعیین دستمزد است.
دبیر خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اصالح قانون 
دســتمزد در شــورای عالی کار، افزود: باید این قانون اصالح شود به 
صورتی که تصمیم گیری سه جانبه باشد و همه حق و حقوق کافی در 
تعیین دستمزد داشته باشــند، نباید این قانون شکلی اسمی داشته 

باشد.
رییسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضع نامناسب معیشتی 
مردم به خصوص قشــر کارگران، باید تصمیم درســتی در خصوص 
دســتمزد کارگران گرفته شــود چرا که کارگران نقش جدی در توسعه 
کشور دارند و بی توجهی به این قشر، کشور را دچار مشکالت اساسی 

می کند.

 هزینه 2.5میلیارد ریال برای بیماران نیازمند بستری در 
خانه در چهارمحال و بختیاری

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفــت: ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به منظور 
تهیه دارو و اقالم مصرفی بیمه شدگان نیازمند بستری در خانه طی سال جاری هزینه شد.محمود 
فروزنده افزود: در راستای تکریم بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی و ارائه خدمت مطلوب به 
بیماران نیازمند به خدمات درمانی بستری در منزل، ســازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه 

تحویل لوازم و مواد مصرفی سازمان تامین اجتماعی تسهیالتی برای بیماران در نظر گرفته است.
وی افزود: براســاس بخشــنامه ۸۲14 مدیریت های درمان می توانند اقالم مصرفی پزشکی را به 
بیماران بیمه شــده اجباری تامین اجتماعی، مستمری بگیر و یا بازنشســته که در اثر بیماری های 
مختلف به طور کامل ناتوان حرکتی شــده و جهت دریافت خدمات درمانی نیازی به بســتری در 
بیمارستان نداشته و در منزل بستری بوده و نیازمند استفاده به برخی اقالم و مواد مصرفی پزشکی 
اســت،ارائه دهند.مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصریــح کرد: بیماران قطع 
نخاعی )پاراپلژیک و کوادری پلژیک(، بیماران پروانه ای، بیماران مبتال به دوشن، بیماران مبتال به 
آلزایمر پیشرفته، فلج های اندامی ناشی از بیماری MS و ALS ، حسب شرایط ویژه و با تایید کمیته 
تخصصی اقالم دارویی خود را در خانه دریافت می کنند.فروزنده با بیان اینکه این مدیریت در سال 
جاری به ۵۲ نفر از بیماران قطع نخاعی خدمات رسانی کرده ، تصریح کرد: همچنین اقالم مورد نیاز 

این بیماران را بین آنها توزیع کرده است.

  آغاز ثبت نام دوره جدید طرح ملی »دانشجو متدبر قرآن« 
در چهارمحال و بختیاری

رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از ثبت نام دوره جدید طرح ملی دانشجو متدبر قرآن 
کریم از 1۰ اسفندماه به مدت دو هفته خبر داد.سیروس رضایی ، اظهار کرد: ثبت نام دوره جدید طرح 
ملی دانشجو متدبر قرآن کریم از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی 
از 1۰ اسفندماه آغاز شــده و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.وی، انس و مطالعه قرآن و عمل 
به آن به عنوان ضرورت زندگی توحیدی، فعال سازی قوه اختیار به وسیله قرآن، آشنایی با مفهوم 
تدبر و نقش آن در زندگی به واسطه شناخت موضوعات ســوره ها و عمل به آن و توانایی گام بندی 
یک موضوع برای عمل و رســیدن به عمل به صورت مصداقی را از جمله اهداف برگزاری این دوره 
دانست.وی با اشاره به اینکه این طرح ویژه دانشجویان عالقه مند به حوزه تدبر در قرآن در نظر گرفته 
http:// شده اســت، گفت: عالقه مندان برای ثبت نام می توانند به تارنمای این سازمان به نشانی

daneshjo.isqa.ir/ مراجعــه کنند که اجرای این دوره در رمضان 14۰1 آغاز خواهد شــد.رییس 
جهاد دانشگاهی استان تاکید کرد: بر اساس آنچه در آیین نامه این طرح آمده است ارائه کلی سوره 
و موضوع اصلی سوره، تبیین طهارت عملی متناسب به ســوره و تبیین گام های شش گانه فرآیند 

خیرگزینی مربوط به موضوع سوره در این دوره در 1۰ سوره مورد بررسی قرار می گیرد.
 

کشف محموله قاچاق 25 میلیارد ریالی در چهارمحال 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف یک محموله لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۵میلیارد 
ریال در محور خانمیرزا به بروجن خبر داد. سردار منوچهر امان اللهی با اعالم این خبر افزود: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی اســتان در کنترل خودروهای عبوری در محور خانمیرزا به بروجن به یک 
دستگاه کامیون مشکوک شدند.به گفته وی، ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی این کامیون 
را متوقف و در بازرسی از خودرو ۶۵۸ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو از قبیل پمپ ترمز، هیدرولیک 
فرمان، استارت، دینام، واترپمپ،  ســیم کالج و لوازم زیر و بند خودرو فاقد مدارک مثبت گمرکی 

کشف کردند.

بام ایرانبا مسئولان

عدم تناسب میان تورم و دستمزد کارگران؛

دست های بی نان

رییس حوزه هنری انقالب اســالمی کشور گفت: 
الزم است ایران فرهنگی با زیبایی های متکثر در 
قالب هنر انقالب اســالمی بروز و جلوه پیدا کند و 
امید است سیمرغ هنر انقالب اسالمی در آسمان 

فرهنگی کشور و جهان به پرواز درآید.
محمدمهدی دادمان در آیین معارفه رییس جدید 
حوزه هنــری چهارمحال و بختیــاری اظهار کرد: 
پیشرفت های متنابهی در این استان با مسئولیت 
رییس سابق حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
رخ داده اســت که قدردان این زحمات هستیم، 
البته امید اســت با تصدی گــری رییس جدید 
جوان، پرتالش و انقالبی نسل جدیدی از تحوالت 

فرهنگ و هنر استان رقم بخورد.
رییس حوزه هنری انقالب اسالمی افزود: تقاضا 
می شــود همگان در کنــار حوزه هنــری انقالب 
اسالمی برای تعالی فرهنگ و هنر انقالب پای کار 
بمانند و کمک کنند که این مسیر با همت همگانی 

پیش رود.
وی گفت: حوزه هنری انقالب اسالمی به آنچه که 
به نام فراتهران عرضه کرده باور دارد، تلقی ما این 
است که فرهنگ و هنر انقالب اسالمی مگر با توجه 
و تمرکز و بروز اســتعدادهای هنری که در ایران 

فرهنگی وجود دارد پیش نخواهد رفت.
وی ادامه داد: تــا زمانی که تکثر ایــران فرهنگی 

به نمایش گذاشته نشــود، نخواهیم توانست به 
رویارویی و مواجهه با تهاجم بی امان فرهنگی که 
علیه جان و روح ملت ایران اسالمی رقم خورده، 

بایستیم.
دادمان بیــان کرد: اساســا به دلیــل تفاوت در 
ظرفیت هــا و امکانات مادی کــه در دو طرف این 
نبرد شــبانه روزی وجود دارد پیروز نخواهیم شد، 
مگر اینکه به اســتعدادها و ایده های غیرمتمرکز 
و پراکنــده اهتمــام ورزیم، بنابراین الزم اســت 
ایران فرهنگی با زیبایی های متکثر در قالب هنر 
انقالب اسالمی بروز و جلوه پیدا کند که امید است 
سیمرغ هنر انقالب اســالمی در آسمان فرهنگی 

کشور و جهان به پرواز درآید.

چهارمحال و بختیــاری دارای ظرفیت های 
معنوی بسیاری است

در ادامه میثــم مرادی بیناباج، معــاون راهبری 
امور استان های حوزه هنری با اشاره به اقدامات 
مطلوب استان در حوزه های موسیقی، شعر و ...، 
اظهار کرد: الزم است از تجربیات و ظرفیت 1۰ ساله 
رییس سابق حوزه هنری استان استفاده کرد، با 
وجود کم مهری هایی که به حــوزه فرهنگ و هنر 
صورت گرفته اما باید پذیرفت تصدی گری حوزه 
هنری عزمی راسخ و جسارت الزم دارد که در این 

ســال ها هنرمندان از بســیاری موهبت هایی که 
الزمه پیشرفت کارهایشان بوده، کم بهره بوده اند.

وی ادامه داد: البته حوزه هنــری از این قاعده به 
لحاظ ثبات این نهاد حاکمیتی مستثنی است که 
باید عالقه مندان به هنر انقــالب مورد توجه قرار 

بگیرند و حمایت شوند.

مرادی بیناباج با اشــاره به اینکه ســه گانه ای در 
زمینه هنر انقــالب وجود دارد کــه برگرفته از گام 
دوم انقالب اسالمی است، تصریح کرد: هنر راوی 
گذشته، کنشگر امروز و پیشگان فرداست، گذشته 
زیســت بوم بکر، جذاب و پرکشش چهارمحال و 
بختیاری به اندازه ای ارزشــمند و ذخیره دســت 

نخورده ای است که اگر حوزه هنری تمرکز را بر این 
ظرفیت قرار دهد برای سالیان سال، نه تنها برای 
مردم و اســتان بلکه برای فرهنگ ایران اسالمی 

خوراک فکری و هنری فراهم خواهد کرد.
وی گفــت: شــخصیت های بزرگــی بــه ویــژه 
نقش آفرینــان دوره معاصــر در چهارمحــال و 
بختیاری هستند که اگر به درستی به آن ها توجه 
شود، می توان برای ســال ها تولیدات تلویزیونی، 
رســانه ای، ســینمایی و ادبی برای کشور داشته 

باشیم.
معاون راهبری امور اســتان های حوزه هنری از 
دیگر ظرفیت های معنوی چهارمحال و بختیاری 
را ظرفیت شــعر و ادبیات برشــمرد و بیان کرد: 
یکی از شــاعران به نام اســتان عمان ســامانی 
بوده که با توجــه به این ظرفیت بــزرگ و چنین 
شخصیت هایی، می تواند برای ســال ها منشأ و 
مبدأ الهام بخش و نقش آفرین در شــعر آیینی، 

عاشورایی و حماسی باشد.
وی با بیان اینکه شخصیت هایی در استان و کشور 
وجود دارد که به خوبی شناسانده نشده اند، تصریح 
کرد: متاســفانه این امر ناشی از ضعف در تبلیغ و 

ترویج ذخایر و گنجینه هاست.
مرادی تاکید کرد: در حوزه داســتان استان چند 
سالی است که اتفاقات خوبی رخ داده و این امر 

نشان از ظرفیت حوزه شعر و ادبیات است که باید 
رییس جدید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
به این ظرفیت های عظیم استانی توجه کند، باید 
کنشگر امروز باشد، اگر هنر انقالب اسالمی نسبت 
به مســائل مردم دغدغه ای نداشــته باشد، هنر 
انقالب نخواهد بود، بنابراین باید مســائل استان 

را مشاهده کند.
معاون راهبری امور استان های حوزه هنری یادآور 
شد: باید هنر انقالب اســالمی هنری امیدبخش 
باشــد و با تبلیــغ و ترویــج  موثر، بــرای آینده 
دست یافتنی باشد که در این راستا رییس جدید 
حوزه هنری استان باید به ظرفیت های مردمی و 
نخبگانی توجه کند تا به هدف مدنظر دست یابیم.

وی تاکید کرد: روایت فراتهران چیزی اســت که 
ســال ها گریبانگیر حوزه هنر بوده است، با وجود 
ایرانی سراســر تاریــخ و فرهنگ در زیســت بوم 
پهناور، به دنبال الگوی جدید حکمرانی در فرهنگ 
و رسانه و توجه به ظرفیت های زیست بوم ایرانی 

هستیم.
مــرادی گفــت: باید بــه اســتان هایی کــه در 
ایــن ســال ها کمتر مــورد توجــه قــرار گرفته، 
بیشــتر توجه کــرد تا هنــر انقالب اســالمی در 
 اســتانی همچون چهارمحال و بختیــاری رونق

 مضاعف بگیرد.

رییس حوزه هنری انقالب اسالمی کشور:
ایران فرهنگی باید در قالب هنر انقالب اسالمی بروز و جلوه کند

فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 14۰۰۸۵۶۰۲۰11۰۰3۰۸۶-14۰۰/1۲/۰7 نظــر به اینکه ســند 
مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 3 فرعی از ۵7 اصلی واقع در بخش 
دو خوانســار ذیل ثبت 33۸4 در صفحــه ۵۰۵ دفتر امالک جلــد 1۰ به نام 
مقداد اعظمی تحت شماره چاپی مسلســل 39۶9۵4 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14۰۰۲17۰۲۰11۰۰7۸۲4 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
14۰۰۰۲1۵۶79۰۰19۸۰ بــه گواهی دفترخانه ۲۵ خوانســار رســیده اســت 
مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 

اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف:1286867 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار

فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 14۰۰۸۵۶۰۲۰۲۵۰13۵1۸-14۰۰/1۰/۲۸ نظر بــه اینکه آقای 
احمد خورســندی فرزند حیدر با ارائه درخواست شــماره ۲۵۰4۰۲۰۲ مورخ 
14۰۰/1۰/۲7 و تسلیم دو برگ استشهادیه شهود شماره رمز تصدیق 1314۸9 
مورخ 14۰۰/1۰/۲7دفترخانه 71 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1943 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان که در صفحه ۸۶ دفتر 1139 امالک ذیل ثبت ۲۵1441 و تحت شماره 
چاپی ۰۶3۸۵۸ صادر و تســلیم گردیده و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت 
به علت جابه جایی مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند المثنی نموده  

است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود اســناد مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات

 خواهد شد.
م الف:1286215 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

شــماره نامه: 14۰۰۸۵۶۰۲۰۲۵۰1۵4۲9-14۰۰/1۲/۰۸ چــون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 3۲۰ فرعی از ۲3/1 واقع در بخش 

14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام یاســر آصفی فرزند اســدا... در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 14۰1/1/1۶ ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لــذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )3۰( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 

قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 14۰۰/1۲/14

م الف: 1285297 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان
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اعزام کاروان ۹ هزار نفره منتظران ظهور به مسجد مقدس 
جمکران

مدیر هیئت رزمندگان استان اصفهان با بیان اینکه از ســال ۱۳۹۷ تاکنون در ایام مهدویت توفیق 
پیدا کردیم به مناســبت والدت حضرت علی اکبر)ع( کاروان منتظران ظهور را از ســطح اســتان 

به شــهر مقدس قم و مســجد مقدس 
جمکران راهی کنیم، اظهار داشــت: این 
حرکت با ۵۳ مجموعه رزمندگان دارای 
مدیران جهادی، هیئات قوی و کارآمد ، 
توسط خودشان شروع می شود. محمد 
نادراالصلی،  با اشــاره به اینکه در ســال 
۱۳۹۸ به دلیل شرایط کرونا کار به صورت 
نمادین پیش رفــت، توضیح داد: در آن 
ســال ۲۴۰ دســتگاه اتوبوس و حدود 
یک صد دستگاه سواری در طول مسیر 

حرکت کردند و تقریبا ۲ لشــکر نیروی انسانی از یک استان به اســتان دیگر حرکت کردند و مورد 
استقبال مسئوالن و متولیان آستان مقدس جمکران قرار گرفت، امیدواریم چنین حرکتی با ظهور 

حضرت مهدی)عج( و حضور ایشان نیز انجام شود.
نادراالصلی با بیان اینکه امسال مانند سال های گذشته برنامه ریزی برای اعزام ۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
با حضور ۹ هزار نفر پیش بینی شــده اســت، خبر داد: حرکت کاروان در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه 
مصادف با ۱۱ شعبان از شهرستان های ۲۶ گانه استان و از شهر اصفهان از گلستان شهدا آغاز می شود 
و نیاز است خواهران و برادران در مجموعه هیئات رزمندگان شهرســتان ها اقدام کنند و در استان 
اصفهان نیز از طریق ســتاد هیئت رزمندگان، سایت و تلفن های اعالم شــده ثبت نام خود را انجام 
دهند. مدیر هیئت رزمندگان استان اصفهان با بیان اینکه هر سال پیش از شروع برنامه مشتاقان 
حضور پیدا می کنند و نقش خود را ترسیم می کنند تا نقش منتظر واقعی را داشته باشند، تصریح 
کرد: پیش  بینی مان این است که این حرکت با استقبال وسیع مردم روبه رو خواهد شد و افرادی 
که برای شرکت در این برنامه مایل هستند، هرچه سریع تر برای ثبت نام مراجعه کنند تا در لیست 
زائران قرار بگیرند. وی، پیرامون هزینه های این ســفر گفت: هیئت رزمندگان تقبل کرده است در 
صورتی که هر مجموعه و محله اتوبوس اعزام را تهیه کند، سایر هزینه های فرهنگی، اطعام و سایر را 

با استفاده از خیران پرداخت کند.

افتتاح و آغاز طرح توسعه 4 مدرسه در سمیرم
در آیین های جداگانه، سه مدرسه یغمایی، منصوری تهرانی و حجت افتتاح و طرح توسعه مدرسه 
صنایع پسند در شهرستان سمیرم آغاز شد.معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان در آیین افتتاح این دو مدرسه گفت: مدرسه زنده یاد ابراهیم و محمد یغمایی 
با کمک ۶ میلیارد ریالی شادروان صغری شیخ پوده و مهدی یغمایی در زمینی به مساحت ۶۸۷ و 
زیربنای ۷۴ مترمربع در روستای آقداش و مدرسه زنده یاد سید عباس منصوری تهرانی با کمک ۶ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی منیره منصوری تهرانی در زمینی به مساحت ۹۸۰ و زیربنای ۹۵ مترمربع 
در روستای دیلی به بهره برداری رسید.علی اصغر ذاکران افزود: مدرسه یک کالسه یغمایی با یک 
اتاق اداری و مدرســه منصوری دارای دو کالس درس و یک اتاق اداری است.وی نیز در آیین آغاز 
طرح توسعه دو مدرســه دیگر گفت: مدرسه دو کالسه حجت در روســتای علی آباد سیور با اعتبار 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مجمع خیران مدرسه ساز استان در زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ 
مترمربع و با زیربنای ۷۷ مترمربع نیز افتتاح و طرح توسعه مدرسه دو کالسه زنده یاد شهال صنایع 

پسند در روستای سادات آباد با کمک آقای محمدعلی کاظمی و با زیربنای ۷۷ مترمربع آغاز شد.

در آستانه نوروز  صورت می گیرد؛ ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار در اصفهان

کودکان کار؛ درد کهنه روزگار

 مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به ساماندهی کودکان کار در 
استان اصفهان با تاکید بر لزوم توجه ویژه به این موضوع، اظهار داشت: 
با توجه به اهمیت موضوع کودکان خیابانی و لزوم هم افزایی و استفاده 
بهینه از ظرفیت شــرکای اجتماعی، اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
به عنوان متولی ارائه خدمات تخصصــی و حمایتی و روانی، اجتماعی 
با هدف تامین سالمت اجتماعی کودکان موظف است به عنوان یکی از 
تکالیف قانونی در این راستا با همکاری دستگاه های مشمول آیین نامه 
ســاماندهی کودکان کار و خیابانی در حیطه های اجتماعی، قضایی و 

انتظامی گام های موثری بردارد.
ولی ا... نصر ادامه داد:  باید با استفاده از ظرفیت های تخصصی انجمن ها 
و تشــکل های غیر دولتی فعال در موضوع کــودکان خیابانی خدمات 
مناســبی را در راستای جذب، شناســایی و توانمندســازی کودکان و 

همچنین خانواده های آنها اجرایی کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به پیگیری ها و تعامل صورت 
گرفته توســط این اداره کل تصریح کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت 
موضوع برای بهزیســتی و مقامات قضایی اســتان، از ابتدای ســال 

جاری، ۵ جلســه در این مورد برگزار شد که ۴ جلســه مربوط به کمیته 
اســتانی کودکان خیابانی بود که با حضور کلیه اعضای مشــمول آیین 
نامه ســاماندهی کودکان کار و خیابانی در اداره کل بهزیستی استان و 
یک جلسه هم مربوط به کارگروه استانی کودکان کار و خیابانی بود که در 

استانداری استان برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه این جلســات، نتایج قابل قبول و 
مطلوبی در برداشــته اســت که از جمله نتایج آن می توان به تشــکیل 
کارگروه های فرعی و تخصصی شامل کارگروه اجرایی و هویت بخشی، 
کارگروه رســانه، کارگروه درمان و کارگروه مهــارت و آموزش با هدف 
اســتفاده از ظرفیت های تخصصی دســتگاه ها، بررسی چالش های 
موجود در آیین نامه ســاماندهی کــودکان کار و خیابان و برطرف کردن 
موانع ارائه خدمات حمایتی با اســتفاده از خرد جمعی کارشناســان 
و همچنین تســهیل و تســریع در ارائه خدمات آموزشــی و مشکالت 

تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد.
نصر بیان کرد: با نزدیک شدن به ایام عید و تعطیالت نوروزی، با استفاده 
از توان و ظرفیت دســتگاه های اجرایی اقدامات موثری در راســتای 

ســاماندهی و توانمندســازی این کودکان انجام می گیرد و امیدواریم 
با عزم و اراده و همکاری و تعامل بیشــتر متولیان امر در سال پیش رو 
شاهد کاهش پدیده کودکان کار و خیابانی و آسیب های مرتبط با آن در 

استان باشیم.
وی با ابراز تاسف از کم کاری برخی از دستگاه های مسئول در این زمینه 
گالیه کرد و گفت: با توجه به دستور معاون دادستان، عدم انجام تکالیف 
قانونی توسط دستگاه های مشمول آیین نامه به معنی ترک فعل بوده 
و منجر به پیگیری های قضایی و قانونی برای مدیر دستگاه خواهد بود.

 مدیرکل بهزیستی اصفهان از آمادگی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
در خصوص دریافــت پیشــنهادات و رهنمودهای فعــاالن اجتماعی 
حوزه های مرتبط با کودکان کار و خیابانی خبــر داد و گفت: از فعاالن و 
کنشــگران اجتماعی، متخصصان و اساتید حوزه های جامعه شناسی، 
روان شناسی، مددکاری، علوم تربیتی و خیران ارجمندی که همیشه یار 
و همراه سازمان بهزیستی بوده اند دعوت می کنیم و انتظار داریم که ما 
را در جهت ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف و باالخص آسیب دیدگان 

اجتماعی و کودکان معصوم کار و خیابانی یاری دهند.

با توجه به دستور معاون دادستان، عدم انجام تکالیف 
قانونی توسط دستگاه های مشمول آیین نامه به معنی 
ترک فعل بوده و منجر به پیگیری های قضایی و قانونی 

برای مدیر دستگاه خواهد بود

خبرخوان	 جامعه

 معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره 
به آغاز به کار طرح »قرار دوازدهم« در سراســر کشور 
گفت: این طرح با هدف ساماندهی توزیع سبدهای 
معیشــتی، ترویج معارف مهــدوی و ارائه خدمات 
اجتماعی بــا محوریت امامزاده های شــاخص اجرا 
می شود.حجت االسالم و المسلمین غالمرضا عادل 
در آیین رونمایی از طرح »قرار دوازدهم« در امامزاده 
ابراهیم )ع( ردان اصفهان اظهار داشت: با اجرای این 
طرح زمینه مشارکت همگانی در حمایت از نیازمندان 

فراهم می شود.وی با اشاره به اینکه ماه جاری آخرین 
ماه قرن حاضر اســت که همزمان با نیمه شعبان به 
پایان می رسد و قرن جدید نیز با عطر و بوی مهدوی 
شروع می شود، ادامه داد: توجه ویژه به نیازمندان در 
دستور کار طرح قرار دوازدهم است که اولین مرحله آن 
در آستانه نیمه شعبان اجرایی می شود.به گفته وی، 
این طرح بر مبنای مشارکت مردمی و با هدف جذب 
مومنان به عنوان مهدی یاوران، به دنبال آن است که 
بتواند خدمات ارزشمندی را در دوازدهم هر ماه به افراد 
کم برخوردار ارائه دهد.معاون فرهنگی سازمان اوقاف 
و امور خیریه با بیان اینکه رســیدگی به نیازمندان در 
متن بسیاری از وقف نامه ها به عنوان سند باالدستی 
در سازمان اوقاف و امور خیریه ارائه شده است، اظهار 

داشت:  افراد مشتاق به خدمت در این زمینه می توانند 
به امامزادگان شــاخص محل زندگی خود مراجعه 
کنند.وی اضافه کرد: براســاس برنامــه ریزی های 
انجام شده این طرح به صورت مستمر در هر ماه با یاد 
و نام امام زمان )عج( در روز دوازدهم در بقاع متبرکه 
انجام خواهد شد و امیدواریم کمک های مردم همانند 
گذشته ادامه داشته باشد.حجت االسالم عادل گفت: 
با اجرای طرح قرار دوازدهم که در دوازدهمین روز از هر 
ماه شمسی اجرایی می شود، در کنار تامین بسته های 
کمک معیشتی دیگر خدمات اجتماعی نیز در دستور 
کار قرار دارد که از آن جمله می توان به آزادی زندانیان، 
تامین جهیزیه نیازمندان و تامین بســته های کمک 

تحصیلی اشاره کرد.

طرح »قرار دوازدهم« با هدف ساماندهی توزیع سبدهای 
معیشتی اجرا می شود

»پلنگ« در چنگ 
دوربین

علیرضا نادری، همیار محیط 
زیست استان اصفهان، پس 
از دو ســال تالش، موفق شد 
تصویــری از یک پلنــگ را در 
منطقه حفاظت شده قمصر و 

برزک ثبت و ضبط کند.

فرمانده انتظامی استان:

فرار مالیاتی 13۶ میلیارد ریالی در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: کارشناســان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اقدامات تخصصی و پلیسی خود در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی 
توسط یک طالفروشی در شهر اصفهان موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.سردار محمدرضا 
میرحیدری افزود: ماموران پس از جمــع آوری اطالعات الزم و اطمینان از درســتی موضوع در 
هماهنگی با مقام قضایی به همراه کارشناســان اداره کل امور مالیاتی در راستای ماده ۱۸۱ قانون 
مالیات های مستقیم از واحد صنفی مذکور بازدید کردند.فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
کارشناسان پس از انجام اقدامات میدانی و جمع آوری اسناد مالی و انتقال به امور مالیاتی استان 
بررسی الزم را انجام داده که در نهایت مشخص شد متصدی این واحد صنفی مرتکب فرار مالیاتی 

به مبلغ بیش از ۱۳۶ میلیارد ریال شده است. 
میرحیدری با بیان اینکه این مبلغ بدون احتساب جرائم مالیاتی بوده و پرونده ارزش افزوده وی 
نیز در دست حسابرسی مالیاتی است، اظهار داشــت: با تکمیل تحقیقات، متهم به همراه پرونده 
برای انجام اقدامات قانونــی و اتخاذ تصمیمات مقتضی به مرجع قضایی معرفی شــد.فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان بر جدیت و قاطعیت پلیــس امنیت اقتصادی ایــن فرماندهی برای 
شناســایی و برخورد قانونی با مجرمــان و افراد ســودجو تاکید کرد و گفت: مامــوران پلیس با 
دقت فعالیت های اقتصادی افراد را رصد کرده و در صورت ارتکاب تخلف آنها را به دســت قانون 

می سپارد.

رییس پلیس راهور استان:

طرح ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی ادامه دارد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از اجــرای طرح عیدانــه پلیس راهور بــه منظور ترخیص 
فوق العاده خودروهــا و موتورســیکلت های توقیفی پلیس، تا ۲۷ اســفند خبر داد.ســرهنگ 
محمدرضا محمدی اظهار کرد: طرح عیدانه که از دهم اسفند و عید مبعث آغاز شد و تا ۲۷ اسفند 
و ایام نزدیک به ســال جدید ادامه دارد،فرصــت  برای ترخیص خودروها و موتورســیکلت های 
توقیفی در پارکینگ های راهور است.وی ادامه داد: براساس این طرح، مالکان خودروها یا موتور 
سیکلت هایی که قبل از ۹ بهمن توقیف شده اســت، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ یا از 

طریق اپلیکیشن »پلیس من« نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: این طرح شامل همه کسانی است که خودروی آنها به 
دالیلی توقیف شده به جز کسانی که رفع توقیف وســایل آنها مستلزم سیر مراحل قضایی است، 
خواهد بود.سرهنگ محمدی گفت: براساس این طرح هزینه پارکینگ تنها برای کسانی که وسیله 
نقلیه آنها قبل از ۹ بهمن توقیف شــده است بر مبنای تعرفه ســال ۱۳۹۴ محاسبه می شود.وی 
اضافه کرد: همچنین خالفی این افراد با نظر مالکان بدون پیش پرداخت حداکثر در ۱۲ قسط در 
طول یک سال قابل تقسیط خواهد بود.محمدی خاطر نشان کرد: این طرح فرصت طالیی برای 
ترخیص وسایل نقلیه است و با هدف صیانت از وســایل نقلیه توقیفی و جلوگیری از ضرر و زیان 

مردم برنامه ریزی شده است و قابل تمدید نیست.

کشف محموله قاچاق 20 میلیارد ریالی در نایین
ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی نایین در بازرســی از یک دستگاه کشنده، محموله بزرگ 
کاالی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را کشــف کردند.جانشــین فرمانده انتظامی نایین گفت: 
در بازرســی از این خودرو، همچنین، ۹ هزار قرص نیروزا، ســه هزار و ۱۰۰ قلم پودر و مکمل های 
بدن سازی و ۲۰ هزار دست انواع پوشاک قاچاق کشف شد.سرگرد حسن براهینی افزود: در این 

عملیات، راننده دستگاه کشنده دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وز عکس	ر

ناجا

برگزاری رزمایش سایبری 
بسیج دانش آموزی در اصفهان 

خبر	روز

رزمایــش ســایبری گردان هــای بســیج 
دانش آموزی استان اصفهان با عنوان »فتح 
خیبر« روز پنجشــنبه برگزار شد.۸۰۰ دانش 
آموز بسیجی در قالب ۹ گردان و سه تیپ در 
این رزمایش شرکت کردند و ظرفیت سایبری 
خود در حوزه ایجابی و تولید محتوا در قالب 
دل نوشته، عکس نوشته، تولید خبر، ساخت 
کلیپ و سایر محصوالت رسانه ای و همچنین 
در حوزه ســلبی و مقابله با کانال های معاند، 
شــایعات و شــبهات را به نمایش گذاشتند.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان در این رزمایش با اشــاره به تالش 
دشــمن برای ایجاد جنگ نرم، جنگ روانی 
و تهاجم فرهنگی از طریــق فضای مجازی، 
گفت: گردان ها، تیپ ها و لشکرهای سایبری 
بسیج با هدف هم افزایی و تقویت توان دفاع 
سایبری تشکیل شــده است.سردار سرتیپ 
مجتبی فدا افزود: حضور مجدانه و پرشکوه 
دانش آموزان بسیجی جهت مقابله با جنگ 
نرم دشمن نشانه تداوم اهداف و آرمان های 
انقالب در نسل جوان و نوجوان است.سردار 
فدا خاطرنشــان کرد: این مشارکت و تالش 
برآمده از باور و اعتقاد نوجوانان ثابت می کند 
که نســل جوان و نوجــوان امروز بــا وجود 
هزینه های گسترده و سنگین دشمن در برابر 
این تهدیدات ایستاده و به آرمان های انقالب 
خود پای بند است.وی ادامه داد: حضور این 
نوجوانان معتقــد، انقالب اســالمی را بیمه 
می کند و نشان از آن دارد که انقالب کماکان 
مســیر رشــد و تعالی خود را با همان شور و 
نشاط انقالبی دنبال می کند.همچنین مسئول 
بسیج دانش آموزی اســتان اصفهان، گفت: 
لشکر سایبری دانش آموزی صاحب الزمان 
)عج( متشــکل از ۲ تیپ با ظرفیت ۶ گردان 
دانش آمــوزان دختر و یک تیــپ با ظرفیت 
سه گردان دانش آموزان پسر است.سرهنگ 
پاسدار حســین رجب پور ادامه داد: تشکیل 
این لشــکر و ســازماندهی دانش آموزان در 
قالب گردان ها و تیپ برای اولین بار در استان 
اصفهان انجام می شود و اولین گام در فضای 

مجازی است.

معاون کانون مساجد کشور: 

فناوری های نو در خدمت مساجد نیست
معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: فناوری های نو و علوم جدید برای جذب نسل جوان و نوجوان 
در خدمت مساجد قرار نگرفته است.جالل ریزانه افزود: با وجود توسعه فناوری و روش های جدید در حوزه های مختلف، بسیاری از متولیان مساجد امور را  به 
روش های سنتی را مدیریت می کنند.وی، جوان گرایی و استفاده از نسل جدید در مدیریت مساجد را برای تغییر در ساختار مدیریت مراکز دینی و معنوی مهم 
خواند و اظهار داشت: باید نیازهای جوانان و نوجوانان را در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد ؛ سیاست های غلط در مدیریت مساجد و نبود انسجام و تنش های 
داخلی باعث دل زدگی و اختالف شده اســت که همین موضوع بر جذب افراد اثر می گذارد.وی با بیان اینکه ۱۴ دستگاه اداری در مساجد نقش راهبردی دارد، 
تصریح کرد: بسیج، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی و امور مساجد از جمله این دستگاه هاســت که باید انسجام و وحدت را در آن مجموعه مدیریت 
کرد.معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور فردگرایی و تاثیرات بین المللی را در کاهش گرایش به مسجد 

مهم خواند و گفت: روابط بین انسان ها و کار گروهی در جامعه تضعیف شده و همین مسائل بر حضور در مجامع عمومی مثل کانون ها و مساجد اثر می گذارد.

عکس: خبرگزاری صدا و سیما



شنبه 14 اسفند 1400 / 02 شعبان 1443 / 05 مارس 2022 / شماره 3485

اوکراین وسط جنگ به فکر جام جهانی قطر
اوکراین خواهان تعویق دیدار با اسکاتلند در چارچوب انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ شد.اتحادیه فوتبال 
اوکراین با ارسال درخواستی به فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( خواهان 
تعویق بازی تیم ملی این کشور برابر اسکاتلند در مرحله پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ شد.مسابقه اسکاتلند 
و اوکراین طبق برنامه قرار است ۴ فروردین ۱۴۰۱ در گالســکو برگزار شود. برنده این بازی به مصاف 
برنده ولز و اتریش می رود تا در نهایت یک تیم راهی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر شود.اتحادیه فوتبال 

اسکاتلند در حال گفت وگو با فیفا و یوفا درباره پیشنهاد ارائه شده از سوی اوکراین است.

ادعای تلخ مدیر PSG؛ 

جذب »راموس« اشتباه بود
راموس پس از ۱6 ســال حضور در رئال مادرید و کســب جام های قهرمانی مختلف با این باشگاه 
نهایتا در ژوئن ۲۰۲۱ از این تیم جدا شد. پی اس جی بالفاصله برای خرید این مدافع اسپانیایی به 
عنوان بازیکن آزاد  اقدام کرد و موفق شد این بازیکن 35 ساله را به خدمت بگیرد؛ اما دوران حضور 
او در پایتخت فرانسه با مصدومیت های متوالی همراه بوده است. راموس شش ماه پیش از جدا 
شــدن از رئال تنها چهار بازی برای این تیم انجام داده بود ولی پاری سن ژرمن تصمیم گرفت که 
قراردادی دو ســاله با این بازیکن امضا کند و حاال او در طول این مدت نتوانسته انتظارات را در تیم 
مائوریسیو پوچتینو برآورده سازد. لئوناردو درباره شرایط این این بازیکن به روزنامه فرانسوی اکیپ 
گفت:» ما راموس را جذب کردیم و او از نظر فیزیکی مشکلی نداشــت. اما تا امروز تنها پنج بازی 
انجام داده است. متاسفانه تصوری که ما از حضور او داشــتیم عملی نشده و این شرایط برای او و 
برای همه دشوار است.« مدیر ورزشی پی اس جی با اشاره به این که تصمیم خاصی تا پایان فصل 
گرفته نخواهد شد، اظهار داشت:» بازی نکردن باعث شده که او نتواند جایگاه رهبری پیدا کند. ما 
پیش از نتیجه گیری نهایی صبر خواهیم کرد. هنوز این فصل به پایان نرسیده؛ اما من نمی ترسم که 
مسئولیت اشتباهاتی که انجام داده ام را بپذیرم. ناصر به من کامال اعتماد دارد. این قدرت زیادی به 

من داده و از این بابت از باشگاه سپاسگزارم.«

محمد صالح:

 از نتیجه توپ طال شوکه شدم
پیش از اعالم نتایج نهایی برنده توپ طالی ۲۰۲۱ بود که بســیاری از فوتبال دوستان معتقد بودند 
محمد صالح یکی از شانس های اصلی کسب این جایزه اســت. با این حال، این جایزه ارزشمند 

برای هفتمین بار به لیونل مسی رسید و محمد صالح در رده بندی توپ طال در 
رده هفتم قرار گرفت تا تعجب بسیاری را به همراه داشته باشد. این بازیکن 
مصری خودش هم نیز باور نداشــت که با توجه به عملکردی خوبی که ارائه 

کرده، چنین جایگاه پایینی را در این رده بندی بــه خودش اختصاص دهد. 
صالح در گفت وگو با تلوزیون مصر و کانال DMC اظهار داشت:» این که رتبه 

را شوکه کرد؛ اما حرفی بهتری در توپ طال به دست نیاوردم من 
نیســت که بتوانم در این بــاره بزنم. 
هیچ کس در دنیا انتظار نداشــت که 

من هفتم شوم اما این اتفاقی است که 
رخ داده است.« او همچنین درباره غیبتش در ترکیب ۱۱ نفره برتر سال فیفا 
گفت:» من توهم توطئه ندارم ؛اما شــاید انتخاب های غیر دقیقی صورت 
گرفت و بسیاری از کشــورها هستند که شــناخت فوتبالی کافی ندارند. 

نمی دانم انتخاب آنها بر چه اساسی بود ولی توهم توطئه هم ندارم.«

هفته ششم دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

 میزبانی سپاهان از تیم فجرسپاسی

هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال، جام خلیج فارس فردا  با برگزاری 
8 دیدار خاتمه پیدا می کند کــه در یکی از این دیدارها  تیم ســپاهان 
اصفهان  در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم فجرسپاسی شیراز است. 
طالیی پوشان نصف جهان در شــرایطی دریکی از دیدارهای مهم هفته 
ششم دور برگشت رقابت های لیگ برتر در مقابل تیم چهاردهم جدول 
رده بندی قرار می گیرد که نتیجه این دیدار عالوه بر دو تیم برگزار کننده 
برای تیم های مس رفسنجان و تراکتورسازی تبریز نیز اهمیت زیادی 

دارد.
شاگردان محرم نوید کیا هفته گذشــته مقابل تیم تراکتورسازی تبریز 
تن به تســاوی دو بر دو دادند تا سومین تســاوی متوالی این تیم رقم 
خورده و فاصله اش با صــدر جدول به ۱3 امتیاز برســد، فاصله ای که 
عمال شــانس این تیم برای قهرمانی را به کمترین حالت خود رسانده 
است. سپاهانی ها از ۲۰ بازی قبلی خود ۱۰برد، 5 تساوی و 5 شکست 
به دست آورده و با 35 امتیاز همچنان در جایگاه سوم جدول رده بندی 

ایستاده اند.

در آن سو تیم فجرسپاسی هفته گذشته مقابل تیم پیکان تن به تساوی 
یک بر یک داد تا روند ناکامی های این تیم تازه وارد لیگ بیست و یکم 
هم چنان ادامه داشته باشد. فجرسپاسی از ۲۰ بازی قبل خود ۲ برد، 9 
تساوی و 9 شکست به دست آورده تا با ۱5 امتیاز در جایگاه چهاردهم 
جدول رده بندی قرار بگیرد و یکی از تیم های فانوس به دست این دوره 
از رقابت های لیگ برتر نام بگیرد، تیمی که برای ماندن در لیگ کار سخت 

و دشواری را در پیش دارد.
سپاهان و فجرسپاسی در شــرایط مشــابهی به مصاف هم می روند، 
سپاهان در هفته های گذشته در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده تا این 
تیم ازکورس قهرمانی جدا شــود، عملکردی که موجب شــد تا محرم 
نوید کیا، ســرمربی این تیم از ســمت خود کناره گیــری کند و پس از 
حمایت دوباره مسئوالن باشگاه اصفهانی از او و پافشاری بر عدم قبول 
استعفایش، دوباره به نیمکت طالیی پوشان باز گردد. سپاهانی ها هفته 
گذشته در مقابل تیم تراکتورســازی پر انگیزه ظاهر شدند ؛اما شرایط 
روحی نامناســب بازیکنان این تیم موجب شــد تا مهاجمان سپاهان 
نتوانند تمرکز کافی در زدن توپ داشته باشند و موقعیت های بسیاری 

را از دســت بدهند. ضعف دروازه بانی همچنان یکی از مشکالت عمده 
طالیی پوشان است و حضور رشید مظاهری هم در این تیم نتوانسته در 

رفع این مشکل به تیم سپاهان کمک کند.
شاگردان محرم نوید کیا برای بازگشــت دوباره به لیگ و سروسامان 
دادن به اوضاع نامساعدشان نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار 
حساس دارند و نباید این فرصت ویژه و بازی در ورزشگاه خانگی را از 
دست بدهند. در آن سو تیم فجرسپاسی هم برای ماندن در لیگ و فرار 
از لغزش به کســب تمام امتیازات این دیدار نیازداشته و به دنبال بهره 
گیری از شرایط نامناسب تیم سپاهان برای برتری در این دیدار است تا 

با دست پر به شیراز باز گردد.
سپاهان مقابل فجرسپاسی محکوم به پیروزی است، فاصله دو امتیازی 
سپاهان با مس رفسنجان و رقابت نزدیک تیم های سوم تا هفتم جدول 
در کنار نتایج ضعیف طالیی پوشــان در هفته هــای اخیر، چاره ای جز 
پیروزی برای سپاهانی ها باقی نگذاشته است. دیدار تیم های سپاهان 
و فجرسپاســی عصر یکشنبه و از ســاعت ۱8 در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار می شود.

ماجرای مارتین فورد و ســجاد غریبــی یک هفته 
می شود که نقل محافل ورزشی و غیرورزشی است 
و ابعاد جدیدی از ماجرای برخورد این دو مشخص 
شده اســت.در حالی که همه به این نتیجه رسیدند 
که غریبی هالکی فتوشاپی بیشــتر نیست به یک 
باره ویدئوی خصوصی از نشست این دو به اصطالح 
بوکسور منتشــر شــد که ثابت کرد همان رویارویی 
هفته گذشته نیز نمایشی بیش نبوده که تمام پول و 

درآمدش برای دو ورزشکار بوده است.
علیرضا استکی، ســرمربی تیم ملی بوکس درباره 
این موضوع گفت: غریبی و فورد هیچ کدام ورزشکار 
حرفه ای نیستند. من در روزهای اخیر بسیار تحقیق 
کردم و با سجاد حرف زدم. او از شرایطی که برایش 
پیش آمده خیلی ناراحت بود. البته این نکته را هم 

باید بگویم که او حدود ۱۷8 کیلو وزن داشت و حاال 
به ۱3۰ کیلوگرم رسیده است. همه ما مقصر هستیم 
که در فضای مجازی به افراد توهم می دهیم چراکه 
ممکن است این اقدام موجب شــود به خودشان 

آسیب برسانند. 
تخریب سجاد غریبی در شرایط کنونی تنها موجب 
بزرگ کردن مارتین فورد اســت. شاید بد نباشد به 
این نکته هم اشــاره کنم که مبــارزه غریبی و فورد 
قرار بود یک نمایش باشد و همه چیز از قبل نوشته 
شود. اعتقاد دارم سجاد را گول زدند. البته خودش 
هم مقصر بود چراکه بارها به وی گوشزد کردم باید 
دوره هایی را ســپری کند و مواردی را یــاد بگیرد و 
تنها دنبال موارد جانبی نباشد. اگر سجاد دوره ها را 
شــرکت می کرد، حداقل برای فیگورگیری و مبارزه 

استایل مناسبی پیدا می کرد. حضور در این مبارزه 
درآمد مالی زیــادی دارد. به همین دلیل می گویم، 
شــاید اگر هر فرد دیگری جای غریبی بود، ممکن 
بود وسوسه شود.   حاال ســجاد غریبی که از همان 
روز انتشــار فیلم به دنبال جمع و جور کردن شرایط 
است ،جلوی استکی در آمده و انتقادات او را پاسخ 
داده است. غریبی که پیش از این ادعا می کرد ۱9۰ 
سانتی متر قد داره حاال می گوید قدش از یک مترو 

۷5 سانتی متر بلندتر است!

 هالک ایرانی و 1۹0 سانتی متری که آب رفت!

رییس فدراسیون چوگان در رابطه با آخرین وضعیت میزبانی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی چوگان با توجه به وضعیت مبهم مجموعه چوگان و سوارکاری 
شهدا  )قصر فیروزه(، اظهار کرد: مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه(، زیرساخت اصلی چوگان کشور است و در حال حاضر با توجه به چالش به وجود 
آمده بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و فدراسیون چوگان به دلیل مشکالت به وجود آمده ناشی از قرارداد واگذاری این مجموعه، وضعیت میزبانی 
ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی چوگان مشخص نیست!ابراهیم نوزایی ادامه داد: زیرساخت مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه(، مربوط به 
چوگان است و دارای زمین چمن و اسب های چوگانی است و در حال حاضر نه تنها چوگان بازان پا در هوا هستند، بلکه برنامه های آتی فدراسیون هم روی هواست 
و نمی توانیم در رابطه با آن تعیین تکلیف کنیم. رییس فدراســیون چوگان با بیان اینکه قرار بر این است که رقابت های مقدماتی جام جهانی چوگان در مجموعه 
چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه( برگزار شود، عنوان کرد: قرار بر این است که تابستان سال آینده مسابقات مقدماتی در ایران برگزار شود و فدراسیون جهانی 

نیز در این رابطه ابراز تمایل کرده و تیم ملی ایران در ZONE E قرار دارد.

میزبانی مقدماتی جام جهانی چوگان ازدست ایران می پرد؟
دوپینگ هفتصد میلیارد 

تومانی سرخابی ها

خبر روز

وز عکس ر

مالقات جالب 
کاپیتان یونایتد با 

هوادار معروف
هــری مگوایــر، کاپیتــان 
منچســتر یونایتــد بــا ریور 
رودس، هوادار کودک این تیم 
که با بیماری سرطان دست و 
پنجه نرم می کند، مالقات کرد.

بازگشت نساجی به مازندران منتفی شد
تیم نساجی به این بهانه ساری را ترک کرد تا چمن این استادیوم تعویض شود و شاگردان ساکت 
الهامی برای اولین بازی بعد از تعطیالت زمستانی که بازی با پرسپولیس بود به استادیوم شهدای 
ساری برگردند؛ اما بنا بر اعالم رسمی رییس هیئت فوتبال استان مازندران تاکنون هیچ اقدامی در 
خصوص تعویض چمن استادیوم شهدای ســاری انجام نشده است و اگر عملیات تعویض چمن 
این استادیوم خیلی زود هم آغاز شــود به بازی های این فصل نساجی نخواهد رسید و این تیم تا 
پایان فصل به طور حتم دیدارهای خانگی خود را در استادیوم امام رضای مشهد برگزار خواهد کرد.

این اتفاق در حالی است که نزدیک به یکی دو ماه پیش استاندار مازندران اعالم کرده بود ۲5 میلیارد 
ریال برای تعویض چمن استادیوم شهدای ساری اختصاص پیدا کرده است. رییس هیئت فوتبال 
استان مازندران در این خصوص گفته که شروع کار تعویض چمن استادیوم شهدای ساری درگیر 

کارهای تشریفاتی و اداری است! 
گفتنی است؛ استادیوم شهید وطنی قائمشهر میزبان بازی های نساجی، از آنجایی که دارای چمن 
مصنوعی بود و سازمان لیگ هم بازی در چمن مصنوعی را ممنوع اعالم کرده در دست بازسازی است 
و در خوش بینانه ترین حالت می تواند در ابتدای فصل آینده میزبان بازی های نساجی باشد و باید 
گفت این تیم تا پایان فصل جاری هم چنان باید دیدارهای خانگی خود را در استادیوم امام رضای 
مشهد برگزار کند. به همین بهانه نساجی تنها تیم در لیگ برتر است که هر هفته برای انجام بازی چه 

خانگی و چه بیرون از خانه مجبور به سفر می شود.

لک - گوهری؛ عالمت سوال بزرگ در آبادان
پرسپولیس در این فصل عملکرد چندان خوبی از نظر گل خورده نداشته و با دریافت ۱3 گل، بدترین 
خط دفاعی را در بین ســه مدعی قهرمانی به خود اختصاص داده است.سرخ پوشان در این فصل 
سه دروازه بان مختلف را در درون دروازه داشتند: حامد لک )۱۷(، بوژیدار رادوشوویچ )۲( و احمد 
گوهری )۱(. این در حالی است که دو گلر ذخیره پرسپولیس پس از نمایش های متزلزل لک به عنوان 
دروازه بان اصلی انتخاب شدند ؛اما در این سه بازی نتوانستند کلین شیت کنند.در نخستین حضور 
احمد گوهری، خرید زمستانی پرسپولیس، او اگرچه چند سیو داشت اما عملکرد مطمئنی را ارائه نکرد 
و به خصوص در خروج ها، چند اشتباه داشت که باعث نگرانی هواداران و احتماال کادرفنی شده است.

حاال یحیی گل محمدی کاری دشــوار برای انتخاب گلر تیمش در بازی با نفت آبادان خواهد داشت 
چرا که پس از دو بازی با تیم های نفتی دیدار با استقالل در پیش خواهد بود و عملکرد گلرها پیش 
از این بازی، اهمیت بسیار زیادی در شرایط روحی روانی قرمزها دارد.

»عباس زاده« و یک گل برای سه دبل! 
محمد عباس زاده با گلزنی مقابل ســپاهان در هفته بیستم به طلسم 
طوالنی مدت گل نزدن های خود خاتمه داد. عباس زاده بعد از گلزنی 
مقابل شهرخودرو هیچ گلی به ثمر نرسانده بود تا اینکه در آستانه تقابل 
برگشت با همین تیم، پایش به گلزنی باز شد.مهاجم تراکتور اینک با روحیه ای 
باال به بازی هفته بعد با شهرخودرو می اندیشــد؛ حریفی که تراکتور با تک گل او 
شکستش داد و اولین سه امتیاز تیم سولدو رقم خورد. حال عباس زاده می تواند 
با تکرار گلزنی مقابل شهرخودرو، هم این تیم را دبل کند و هم اولین سه امتیاز 
را برای ساغالم به دســت بیاورد.مهاجم تراکتور اگر بتواند مقابل شهرخودرو 
گلزنی کند برای اولین بار در این فصل، آمار گلزنی در دو هفته متوالی را به ثبت 
خواهد رساند؛ او که با ۱۲ گل یکی از بهترین گلزنان لیگ بیستم بود، انگیزه 
زیادی دارد تا با دبل شهرخودرو، روند گلزنی خود تا پایان فصل را ادامه 

و با آمار گلزنی خوب، فصل را به پایان برساند.

مستطیل سبز

همه چیز مهیای واگذاری ســهام دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس در بورس اســت. 
پس از ســال ها تالش صورت گرفته، باالخره 
مسئولین ســازمان خصوصی سازی نماد دو 
تیم بزرگ پایتخــت را در بــازار نارنجی درج 
کردند و حاال قرار اســت در تاریخ ۱5 اســفند 
پذیره نویسی سهام دو باشگاه آغاز شود. پس 
از ارزیابی های صورت گرفته، قیمت هر سهم 
باشگاه پرسپولیس 338۷ ریال خواهد بود. 
9۰ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس که بالغ 
بر 9.۴8 میلیارد سهم است، در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان باقی می ماند و ۱.۰3 میلیارد 
سهم نیز به میزان ۱۰ درصد از کل سهام باشگاه، 
 بین سهامداران تقســیم می شود. همچنین 
قیمت هر ســهم جدید باشــگاه استقالل در 
پذیره نویســی، ۲9۱۰ ریال در نظر گرفته شده 
است. 88.5 درصد از سهام استقالل که بیش 
از 9.55 میلیارد سهم است، در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان خواهد بــود و ۱.۲3 میلیارد 
ســهم نیز معادل با ۱۱.5 درصد از کل ســهام 
آبی پوشان، میان سهامداران تقسیم می شود. 
اعالم شــده اســت که ۱.۲3 میلیارد سهم از 
باشگاه اســتقالل بین درخواســت کنندگان 
عرضه شود. ســقف قیمتی نیز همان طور که 
ذکر شــد، ۲9۱۰ ریال اســت. به هــر فرد هم 
حداقل یک ســهم و حداکثر ۱۰3۰ سهم تعلق 
خواهــد گرفــت. چنانچه تعداد درخواســت 
کنندگان در این پذیره نویســی بیشتر باشد، 
این تعداد سهام به نســبت بین افراد تقسیم 
می شود در نتیجه احتمال می رود اگر فردی 
سقف درخواستی یعنی ۱۰3۰ سهم را سفارش 
دهد، تعداد ســهام کمتری به فرد برســد که 
این موضوع به تعداد شــرکت کننــدگان در 
پذیره نویسی بستگی دارد. الزم به ذکر است که 
شرط اولیه به خرید سهام سرخابی ها و شرکت 
در پذیره نویسی، داشتن کدبورسی است. برای 
این مســئله، اگر فردی فاقد کد بورسی است 
باید به یکی از دفاتــر خدمات دولتی مراجعه 
کرده و با در دست داشتن مدارک معتبر مانند 
کارت ملی و شناسنامه ثبت نام کرده و در یکی 

از کارگزاری های معتبر نام نویسی کند.

گردان محرم نوید کیا برای بازگشت دوباره به  شا
لیگ و سروسامان دادن به اوضاع نامساعدشان نیاز 
مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار حساس دارند و 
نباید این فرصت ویژه و بازی در ورزشگاه خانگی را از 

دست بدهند

فوتبال جهان
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

اجرای 30 برنامه مختلف در حوزه پسماند برای استقبال از بهار
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: طبق سنت دیرینه، همزمان با 
انجام خانه تکانی شهروندان برای استقبال از بهار و ایام نوروز، معاونت خدمات شهری شهرداری 
و در ذیل آن سازمان مدیریت پســماند نیز هر ســاله برای این موضوع اقداماتی در نظر می گیرد.

غالمرضا ساکتی با بیان این که سازمان مدیریت پسماند برای اســتقبال از نوروز حدود ۳۰ برنامه 
اجرایی و فرهنگی آموزشی همچون فضاسازی ایستگاه های بازیافت را در نظر گرفته است، ادامه 
داد: از جمله این اقدامات می توان به طراحی و ســاخت المان های بازیافتی در کنار ایستگاه های 
منتخب بازیافت، رنگ آمیزی و تغییر فضای بیرونی خودروهای جمع آوری پسماندهای خشک و 
اطالع رسانی و جمع آوری اقالم حجیم و اسقاطی و ضایعات الکترونیکی در روزهای جمعه قبل از 
بیست وششم اسفندماه و از بیست وششم اسفندماه به صورت روزانه در صورت اعالم درخواست از 
طرف شهروندان به سامانه ۱۳۷، اشاره کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
ادامه داد: از دیگر برنامه های فرهنگی آموزشی این ســازمان تحویل گل در ایستگاه های بازیافت 
به مردم در ازای دریافت اقالم بازیافتی، اعالم فراخوان و برگزاری رویداد عکس سفره هفت سین 
با هنر بازآفرینی، فراخوان تهیه فیلم از بازی های بازیافتی در ایام عید نوروز و اجرای جشــن های 
»ب مثل بازیافت« در عید نوروز در ایستگاه های منتخب اشاره کرد. وی با بیان این که برنامه های 
فرهنگی آموزشی با هدف تشویق شهروندان برای تفکیک پسماند از مبدا انجام می شود، گفت: یکی 
از مهم ترین مباحث برای اجرای این برنامه ها، اعتمادسازی برای تفکیک در مبدا توسط شهروندان 
است.ساکتی اضافه کرد: درج پیام های آموزشی بر روی هدایای اهدایی به شهروندان متناسب با 
نوروز، تحویل کود »ورمی کمپوست« در ایستگاه های بازیافت در بسته های دو و پنج کیلویی در ازای 
دریافت اقالم بازیافتی، اجرای نمایش »حاجی فیروز«، توزیع گل در ازای دریافت اقالم بازیافتی به 
صورت محله محور، طراحی و استقرار ایستگاه های سیار آموزشی در نقاط مختلف شهراز مهمترین 

اقدامات سازمان مدیریت پسماند برای استقبال از بهار است.
 

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 تجهیز مسیر ارگ جهان نما تا سه راه طیب و چهارراه تختی 
به مبلمان شهری

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه مبلمان از مهم ترین اجزای محیط شهری 
است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیطی و افزایش میزان رضایت مندی شهروندان دارد و توجه 
نکردن به ویژگی های عناصر شهری ازجمله مبلمان، موجب اغتشــاش بصری می شود، شهرداری 
منطقه یک با درنظرگرفتن مولفه های شهر دوستدار سالمند برای تسهیل حضور سالمندان در فضاهای 
شهری، از ارگ جهان نما تا ســه راه طیب و چهارراه تختی را به مبلمان شهری مجهز خواهد کرد.میثم 
بکتاشیان در رابطه با تجهیز ارگ جهان نما تا چهارراه تختی به مبلمان شهری، ادامه داد: این طرح با 
نصب ۱۲۰ نیمکت، ۲۰ سطل زباله و ۱۵ نیمکت خاص در حال اجراســت و تا نوروز تکمیل می شود تا 
شهروندان در ایام نوروز بتوانند از این نوع فضاها به عنوان پاتوق های شهری استفاده کنند.مدیر منطقه 
یک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: جانمایی پاتوق شهری و خصوصیات و ویژگی های آن باید به 
گونه ای باشــد که مردم آن را بپذیرند؛ به عنوان مثال پاتوق باید حتما در مکانی از شهر باشد که از نظر 
دسترسی و فضای همگانی مورد قبول شهروندان قرار گیرد.وی اضافه کرد: با توجه به حضور بیماران و 
همراهان برای مراجعه به مطب پزشکان در خیابان شمس آبادی، استفاده از فضاهای مکث شهری و 
با درنظرگرفتن مولفه های شهر دوستدار کودک، امیدواریم بتوانیم فضای سبز و پارک ها را برای انواع 
اقشار جامعه مجهز کنیم.بکتاشیان ادامه داد: با توجه به وجود بافت تاریخی و گردشگری و مادی ها در 
منطقه یک، در نظر داریم فضاهای اطراف مادی ها و محورهای تاریخی را نیز به مبلمان شهری تجهیز 

کنیم تا فضای مناسبی برای شهروندان و گردشگران اصفهان فراهم شود.

دوچرخه، از دیرباز وسیله محبوب حمل ونقل 
 پرستو حسنی 

در اصفهان بوده و هنوز هم مردم شهر، توجه 
ویژه ای به دوچرخه دارنــد، تا آنجا که یکی از المان های شــهر، پیرمرد 
دوچرخه سواری اســت که در یکی از پرترددترین مناطق شهر، یعنی پل 
فلزی ایستاده است.در گذشته که تردد وسایل نقلیه موتوری در باغ شهر 
اصفهان کمتر رواج داشت، دوچرخه سواری طرفداران زیادی داشت، اما 
حاال که تقریبا هر شــهروند یک خودرو دارد، دوچرخه سواری روز به روز 
کمرنگ تر می شود و مدیران و مسئوالن شهر باید فکری به حال شرایط 

دوچرخه سواری کنند تا »هم شهروند را خوش آید و هم هوا را!«
آمار باالی تردد ماشین ها در شــهر، یکی از دالیل افزایش شاخص های 
آلودگی هوا در اصفهان است. در این بین مهیا شدن شرایط مناسب برای 
دوچرخه سواران می تواند باعث تشویق و ترغیب شهروندان در رده های 
سنی مختلف به استفاده از دوچرخه و در نتیجه، بهبود کیفیت وضعیت 

هوای اصفهان شود.
این در حالی است که جایگزینی دوچرخه با خودرو، عالوه بر بهبود کیفیت 
هوا، می تواند باعث ارتقای سالمت شهروندان شود. بر این اساس توجه به 
ایجاد جایگاه استاندارد تردد دوچرخه در کالن شهر اصفهان حیاتی به نظر 

می رسد.پیش تر، مدیریت شهری اصفهان، در چند مرحله اقدام به ایجاد 
جایگاه های مناسب برای تردد دوچرخه در شهر اصفهان کرده بود، اما حاال 
به نظر می رسد این طرح های چندمرحله ای، ناقص و یا با مشکالتی مواجه 

هستند که الزام بازنگری به آن ها وجود دارد.
محمدرضا فالح، رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در این باره گفت: در دوره پنجم عزم شورای شهر 
و شــهرداری بر این بود که مســیرهایی برای تردد دوچرخه در بیشــتر 
خیابان های سطح شهر ایجاد کند و مبلغ قابل توجهی نیز  در این زمینه 
هزینه شد، درحالی که بسیاری از این مسیرها فاقد استاندارهای الزم برای 
دوچرخه سواری هستند و اعتراضات مردمی در این خصوص به شهرداری 
رسیده بود.وی ادامه داد: با تغییر مدیریت و با تشکیل جلسات کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک، قرار شــد بر روی کلیه مسیرهای دوچرخه سواری 
مطالعه انجام و مسیرهای غیراستاندارد، حتی المقدور استانداردسازی 
شود و اگر مسیری قابلیت استاندارد شــدن را نداشت، یا مورد اعتراض 

اهالی محل و خیابان بود، به طورکلی حذف شود.
فالح با بیان اینکه جزییات این طرح باید مطالعه  و توســط شــهرداری 
مناطق انجام شود، افزود: اگر بنا بر استانداردسازی معبری باشد، هزینه 

آن چنانی برای شــهرداری ندارد.رییس کمیســیون هوشمند سازی و 
حمل ونقل شورای شهر اصفهان، عرض نامناسب معابر دوچرخه، آسفالت 
بد و مصالح نادرست را ازجمله مشکالت مسیرهای غیراستاندارد برشمرد 
و افزود: بعضی از این مسیرها به بار انداز مغازه ها، پارکینگ موتورسیکلت 
و خودروها تبدیل شده و الزم است نسبت به رفع این معضل هم اقدام 

شود.
وی اظهــار کرد: انتظار می رود استانداردســازی مســیرهای دوچرخه، 
شهروندان را به اســتفاده از دوچرخه تشــویق  کند و با ایجاد بسترهای 
مناسب، شهروندان استفاده از وسیله حمل ونقل پاک را ترجیح دهند و 

در کاهش چشمگیر آلودگی هوا رخ دهد.
در این سال ها که دغدغه هوای پاک، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه 
جامعه جهانی است، هر شهروند با استفاده از دوچرخه، حمل ونقل عمومی 
و پیاده روی، نقش چشمگیری در بهبود شــرایط آب و هوایی شهر خود 
ایفا می کند.گفتنی است؛ پویش های مردمی زیادی در سال های اخیر 
در شهر اصفهان برگزار شده که هدف همه آن ها کمک به متولیان شهری 
برای کنترل بار ترافیک و آلودگی هوا بوده اســت؛ پویش هایی همچون 

»سه شنبه های بدون خودرو« و »بفرمایید دوچرخه«.

انتظار می رود استانداردسازی مسیرهای دوچرخه، 
شهروندان را به استفاده از دوچرخه تشویق  کند و با 
ایجاد بسترهای مناسب، شهروندان استفاده از وسیله 
حمل ونقل پاک را ترجیح دهند و در کاهش چشمگیر 

آلودگی هوا رخ دهد

با مسئولان

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری 
مطرح کرد:

نشاط بهاری در گالری شهری اصفهان
گالری تبلیغات شهری اصفهان تا ۲۵ اسفند به موضوع تاثیرات مثبت نگهداری از گل ها و گیاهان در 
منازل و محیط کار اختصاص یافته است. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
ورزشی شــهرداری اصفهان، نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی را یکی از محور های برنامه های 
هفته درخت بانی اعالم کرد و گفت: تابلو های تبلیغات شهری از پنجم تا ۲۵ اسفند به موضوع تاثیر 
نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی بر افزایش آرامش، بهره وری، هوش، طراوت، نشاط و تمرکز 
اختصاص دارد.احمد رضایی افزود: با آغاز این گونه تبلیغات شــهری، بازخورد های خوبی از سوی 

شهروندان دریافت کرده ایم.
 

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

کارگروه مشترک مشاوره اسالمی تشکیل می شود
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار داشــت: دیدار با رییس سازمان نظام 
روان شناسی و مشــاوره اصفهان با هدف هماهنگی و تســهیل در فرایند دفاتر مشاوره برای طالب 
برگزار و با استقبال ایشان همراه بود.حجت االسالم والمسلمین اهتمام با بیان اینکه رویکرد مردم در 
حوزه های مختلف مشاوره، مذهبی و اسالمی اســت، گفت: ورود طالب متخصص در حوزه مشاوره 
اسالمی اهمیت ویژه ای دارد که یکی از وظایف دفتر تبلیغات اسالمی توانمند سازی و دانش افزایی و 
بسترسازی برای فعالیت مبلغان توانمند در این عرصه است.وی تصریح کرد: برای طالب و مبلغانی 
که تحصیالت آکادمیک مشاوره اسالمی خود را با موفقیت گذرانده اند، دوره های ویژه دانش افزایی و 
مهارت آفرینی مشاوره اسالمی برگزار و در ادامه زمینه دریافت مجوز و پروانه فعالیت فراهم خواهد شد.

 
 عضو شورای شهر شاهین شهر خبر داد:

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی جوان در شاهین شهر
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اســالمی شاهین شهر با اشاره به برگزاری 
جشنواره فرهنگی ورزشــی جوان ، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط توســعه ورزش همگانی امری 
ضروری است و هرچه ورزش گسترش یابد آســیب های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت؛ اگر 
زمینه ورزش کردن جوانان فراهم شود، از آسیب های اجتماعی بسیاری دور خواهند ماند.حسین 
شــاهزاده فرد ادامه داد: ورزش کردن تنها موردی اســت که می تواند در تمام روزهای هفته اوقات 
فراغت بیشتر شهروندان در رده های سنی مختلف را پر کند و سبب ایجاد نشاط و سالمتی آنها شود.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شاهین شهر خاطرنشان کرد: باید 
توجه داشت تقویت ورزش همگانی در شهرها کارکردهای مطلوبی مانند افزایش همدلی، تقویت 
همبستگی، مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی دارد، بر همین اساس استفاده 
از ظرفیت ها و توسعه و تقویت ورزش همگانی در نواحی شش گانه جز سیاست های اصلی شورای 
اسالمی شهر و مدیریت شــهری در دوره ششم است.وی اضافه کرد: جشــنواره فرهنگی ورزشی 
جوان با مدیریت شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر و به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی و همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی در رده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۲۵ 
سال در رشته های فوتسال، دو و میدانی، شطرنج، تنیس روی میز، چوب کشی، طناب کشی، دارت، 
طناب زنی، هفت سنگ مهارتی در بخش پسران و رشــته های ورزشی داژبال، والیبال و طناب زنی 
در بخش دختران برگزار می شود.شاهزاده فرد گفت: عالقه مندان به حضور در این رویداد فرهنگی 
ورزشی می توانند با حضور در دفاتر مجموعه های ورزشی تختی، بحرالعلوم، انقالب، گلدیس، مهر و 
حاجی آباد ثبت نام کنند، اختتامیه نیز همزمان با جشن میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان با 

اهدای جوایز به نفرات برتر برگزار خواهد شد.

خبر روزخبرخوان

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان:

منطقه ناژوان مجددا رونق 
می گیرد

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهــان پیرامون 
بازدید میدانی مدیران عالی اســتان و شهری از 
منطقه ۱۳ اظهار کرد: از زمان قبول مسئولیتم در 
مدیریت شهرداری منطقه ۱۳، معضالت محالت 
باغ فردوس، دستگرد، قائمیه، دنبه و همچنین 
مرزهای مشترکی که این منطقه با ناژوان داشته، 

احصا، شناسایی و بررسی شد.
نادر آخوندی افزود: بــا هماهنگی صورت گرفته 
با معتمدان محلــه و با مدیر منطقه نــاژوان به 
همراه معــاون عمرانی اســتانداری و جمعی از 
اعضای شورای شهر بازدید میدانی از مرز منطقه 
۱۳ و ناژوان صورت گرفت و مشکالت به صورت 
حضوری مطرح شد.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: از جمله مهم ترین مشکالت 
احصا شده در این منطقه، طرحی است که از سوی 
شورای عالی شهرسازی برای این منطقه ناژوان 
مصوب شده که براساس آن تاکید بر حفظ حریم 
رودخانه شده و مانع از ایجاد راه و ساخت و ساز 
می شود و ناهنجاری های متعددی در این ناحیه 
به تبع به وجــود می آورد.آخونــدی اضافه کرد: 
امیدواریم با جمع بندی که با حضور معاون عمرانی 
استاندار به عنوان رییس کمیســیون ماده پنج 
استان و نمایندگان دیگر دستگاه های متولی چون 
جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی داریم، به یک 
طرح خوب در راســتای مرتفع سازی مشکالت 
مردم منطقه و ارائه راهکار اساسی برای برون رفت 
از معضالت موجود برســیم.وی در توضیح اهم 
مطالبات شهروندان پیرامون مرز مشترک منطقه 
۱۳ با ناژوان گفت: در شــرایط فعلی که به دلیل 
بحران آب در منطقه، دیگر فضای ســبز موجود 
قابل احیا شدن نیســت و همچنین کشاورزی 
صورت نمی گیرد؛ بافت فرســوده افزایش یافته 
است. در نتیجه شاهد افزایش حضور مهاجران 
متعدد کم بضاعت به دلیل ارزانی اراضی هستیم 
که موضوعات ضد اجتماعی را به دنبال دارد.مدیر 
منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه عدم 
توسعه عمرانی از جمله مشکالت منطقه ناژوان 
اســت، تاکید کرد: با ایجاد مباحث اقتصادی و 
طرح ویژه ناژوان، این منطقه اتفاق رونق بیشتری 

خواهد یافت.

جلسه بررسی 
پروژه های عمرانی 

اصفهان
جلســه بررســی مشــکالت 
و برنامه ریــزی پروژه هــای 
شــاخص عمرانی شهرداری 
بــا حضــور شــهردار اصفهان 
و جمعــی از مدیران شــهری 

برگزار شد.

وز عکس ر

با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال صورت می گیرد؛

اجرای طرح حمایت از رشته های فرهنگ، هنر و رسانه دراستان اصفهان
کسب و کار های منتخب رسانه ای و تولید محتوایی دیجیتال، کار های نشــر فرهنگی و کار های خدمات هنریار استان اصفهان حمایت می شوند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: به منظور جذب حداکثری اعتبارات جز ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع شیوه نامه اجرایی برنامه حمایت از 
تولید و اشتغال، به افراد دارای مجوز فعالیت از اداره کل در رسته های کســب و کار های منتخب رسانه ای و تولید محتوایی دیجیتال، نشر فرهنگی، خدمات هنری، دینی و 
آیینی، گسترش هنر های نمایشی، امور سمعی و بصری و هنر های تجسمی، به ازای  تعهد هر اشتغال بیمه شده، ۱۵۰ میلیون تومان با بهره ۱۲ درصد داده می شود.حجت 
االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی افزود: افراد واجد شرایط می توانند ضمن مراجعه به  سامانه »کارا« به نشانی www.kara.mcls.gov.ir به منظور ثبت اطالعات 
متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت مراجعه کنند.رسته های کسب و کار های منتخب رسانه ای و تولید محتوایی دیجیتال شامل خدمات و تولید روایی و خالق، بازی های 

رایانه ای، پویا نمایی، برنامه نویسی، گرافیک دیجیتال، تولید محتوای خبری، فعالیت های انتزاعی و مدیریت کسب و کار رسانه ای، مطبوعات و نشریات کاغذی است.

معــاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهــان در 
رابطه با عملکرد ســتاد اجرایی خدمات ســفر شــهر 
اصفهان برای ســال ۱۴۰۱، اظهار کرد: پس از تشکیل 
ســتاد اجرایی خدمات ســفر شــهر اصفهان و صدور 
حکم شــهردار اصفهان به عنوان عضو دائمی ســتاد 
اجرایی خدمات سفر اســتان و رییس ستاد اجرایی 
خدمــات ســفر شــهر اصفهــان، معــاون خدمات 
شهری شــهردار اصفهان در ســمت جانشین رییس 
و مدیر طــرح ســاماندهی نــاژوان در ســمت دبیر 
 اجرایی این ســتاد با حفظ پست ســازمانی تعیین و 
منصوب شــدند.مهدی بقایی در رابطــه با کمیته های 
ده گانه ستاد خدمات سفر شــهر اصفهان، ادامه داد: 
کمیته های امنیت و حراســت، بازرسی و پاسخگویی 
به شکایات، اطالع رسانی، روابط عمومی و سخنگوی 

ســتاد، اداری و ســرمایه انسانی، اســکان و انصاف، 
فرهنگی، تفریحی و گردشگری، امور عمومی، پشتیبانی 
و تدارکات، حمل ونقل و ترافیــک، قضائی و انتظامی 
و ایمنی و حوادث ۱۰ کمیته این ســتاد اســت.معاون 
خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشــاره به کمیته 
اطالع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: امســال در صورت موفقیت کمیته 
اطالع رســانی ســتاد، هیچ گونه چاپ نقشه ای انجام 
نخواهد شد و نمایش اجرایی از اطالع رسانی هوشمند 
و الکترونیکی در شــهر اصفهان به صورت جامع انجام 
می شود.وی در رابطه با کمیته اسکان و اصناف، اضافه 
کرد: اولویت اقامت موقت گردشگران در شهر اصفهان 
به ترتیب، هتل هــا و مهمان پذیرها، مدارس آموزش و 
پرورش و غیرانتفاعی، منازل اســتیجاری شهروندان 

و خوابگاه های دانشجویی، مجموعه فرهنگی تفریحی 
گردشگری و کمپ گردشگری باغ فدک به عنوان تنها 
مرکز اقامت موقت در فضای روباز و ســایر کمپ های 
اضطراری و مراکز ورزشی به عنوان مراکز اقامت موقت 
تجمعی در شرایط اضطرار خواهد بود.بقایی در خصوص 
کمیته اداری و سرمایه انسانی ستاد اجرایی خدمات 
سفر شهر اصفهان، تصریح کرد: وظیفه چیدمان مناسب 
سرمایه انسانی بر اســاس ساختار ســتاد با رویکرد 
شایسته گزینی، توانمندی، تجربه، تعهد و چابک سازی 

بر عهده این کمیته خواهد بود.

معاون شهردار اصفهان:

 باغ فدک اصفهان به روی مسافران نوروزی باز می شود

عزم مدیران شهری برای برطرف کردن دغدغه های شهروندان؛

مسیرهایدوچرخهدراصفهاناستانداردسازیمیشود
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عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن تحسین مسئولیت اجتماعی 
شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا، گفت: از هفته گذشته شاهد سیر نزولی سویه 
امیکرون در کشور هستیم.مســعود مردانی اظهار کرد: از هفته گذشته شاهد 
روند کاهشی و فروکش شدن سویه امیکرون در کشور هستیم و مشاهدات 
میدانی ما نشان می دهد که موارد ســرپایی بیماری از نصف هم کمتر شده 
و موارد بســتری هم رو به کاهش اســت.وی ضمن تقدیر و تحسین ایفای 
مسئولیت اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا گفت: اگر مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها طی دو سال اخیر نبود به مراتب فشار مضاعفی به سیستم 

بهداشت و درمان کشور وارد می شد و شاهد تلفات بیشتری بودیم.این عضو 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه سفرهای نوروزی باید 
کنترل شده انجام گیرد، خاطرنشان کرد: مردم باید از سفر به نقاط پرتراکم و 
شلوغ اجتناب کنند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در کنار دریافت سه 
نوبت واکســن جدی بگیرند.وی درخصوص آخرین وضعیت تولید واکسن 
اسپایکوژن در کشــور اعالم کرد: طرح کارآزمایی واکســن اسپایکوژن برای 
کودکان در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در آینده نزدیک این واکسن 

در سبد واکسیناسیون کودکان کشور قرار گیرد.

مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت در حاشیه بازدید جمعی از اصحاب 
رسانه کشور از تصفیه خانه پساب و خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه اظهارکرد: 
مجموعه تصفیه خانه پساب شرکت فوالد مبارکه برای من و جمعی از همکاران که 
در این بازدید از نزدیک شاهد فرآیندهای آن بودند، دستاوردی بسیار جالب بود 
چراکه با توجه به جدی بودن چالش آب در استان اصفهان و سطح کشور، احداث 
چنین تصفیه خانه ای در این مقیاس کار بسیار بزرگی بوده و مایه افتخار است. 
محمود قائدی افزود:با وجود اینکه بســیاری از رسانه های بیگانه، ضد انقالب 
و دشمنان، دستاوردهای انقالب اسالمی را آماج حمالت رسانه ای قرار داده و 
معتقدند در کشور ما توسعه ای در بخش های مختلف به خصوص صنایع اتفاق 
نیفتاده، با نگاهی بر عملکرد و دستاوردهای فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اسالمی، متوجه خواهند شد که چنین نبوده است؛ در فوالد مبارکه بسیاری از 
جوانان همین مرز و بوم شاغل شده اند و این شرکت باعث افتخار برای انقالب و 
همین جوانان است. مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت خاطرنشان 
کرد: بازدید اقشار مختلف مردم به خصوص اهالی قلم و رسانه از خطوط تولید 

فوالد مبارکه و دستاوردهای افتخارآمیز آن باعث می شود نسبت به روایت های 
نادرست در مورد این مجموعه واکنش نشان دهند؛ این مجموعه حدود یک سوم 
فوالد کشور را تولید می کند و حدود 20 هزار نفر در آن اشتغال دارند که پی بردن 

به این موضوع حس خوبی را به هر ایرانی منتقل می کند.

رپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن اصفهــان از پروژه های توســعه بخش 
فوالدسازی و همچنین بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی بازدید کرد و با 
تالشگران این بخش ها دیدار و گفت و گو کرد. ایرج رخصتی، همت تالشگران 
این شرکت را ستودنی دانست و گفت : بزرگ ترین سرمایه ذوب آهن ، تالش و 
جهاد فوالدمردانش است که با شایستگی مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه 
گر ساخته اند.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از پروژه های توسعه 
بخش فوالدسازی اظهار کرد:  ساخت LF3 تا نیمه اول سال آینده و بازسازی 
LF1 تا اواخر سال 1401 به پایان می رسد و  این پروژه ها در رفع گلوگاه های تولید 
در بخش فوالدسازی و همچنین خط تولید شــرکت نقش مهمی دارد .وی با 
اشاره به اهمیت زیاد این پروژه ها برای شرکت، خواستار تسریع در اجرای آنها 
و نصب تجهیزات مربوطه شــد و از تالشگران حوزه توســعه ، عوامل اجرایی و 
مسئولین شــرکت فوالد تکنیک به جهت تالش و همت در پیشبرد این پروژه 
قدردانی کرد.برخی مزایای اجرای این پروژه ها بدین شرح است : مناسب  کردن 
دما جهت ریخته گری، همگن کردن مذاب و  امکان افزودن فرو آلیاژ ها.گفتنی 
 LF3 است؛ کار اجرایی پروژه های مذکور از اوایل امسال آغاز شده و پروژه ساخت
در بخش ساختمان و تامین اسکلت ۹0 درصد پیشرفت داشته است . هزینه 
اجرای این پروژه ها بالغ بر 50 میلیارد تومان و 8 میلیون و 200 هزار یورو است 
.سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی نیز با تالشگران این بخش گفت وگو کرد . رخصتی ، با اشاره به کیفیت 

متفاوت زغال در معادن مختلف کشور ، ضرورت بهره گیری از ترکیب مناسب 
این مواد اولیه را یادآور شد و گفت : افزایش دقت و به روزرسانی تجهیزات در 
آزمایشگاه شرکت می تواند منجر به ترکیب مناسب تر زغال شده و در مجموع 
شاهد افزایش بهره وری و کاهش مصرف کک باشیم.وی، انضباط کارگاهی در 
بخش کک سازی را قابل تقدیر دانست و گفت: با همت تالشگران ذوب آهن 

اصفهان ، آینده ای روشن پیش روی این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت راه های این 
استان اظهار کرد: استان اصفهان در مرکز کشور و تالقی کریدورهای شمال 
- جنوب و شرق –غرب و حمل بار و مسافر قرار دارد همچنین به لحاظ وجود 
صنایع مادر ذوب آهن، فوالد و ... شــاهد تولید بار و مسافر در این استان 
پهناور هستیم.  علیرضا قاری قرآن افزود: از سوی دیگر جاذبه های بسیار 
قوی گردشگری استان اصفهان چه در روستاها و چه در شهرهای این استان 
باعث شده راه های اســتان اصفهان به یکی از پر ترددترین مسیرها مبدل 
شده و روزانه حجم انبوهی از مســافرت ها از آن انجام گیرد.  مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: این اداره کل، با بهره گیری از شعار 
سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و به دنبال اجرای سیاست های 
وزارت راه و شهر سازی همچنین با برنامه ریزی های به عمل آمده از ابتدای 
سال جاری به صورت ویژه به شبکه راه های اســتان و پیگیری طرح های 
مرتبط با آن پرداخته اســت.   وی با بیان اینکه در حال حاضر 2۹0 کیلومتر 
از راه های اســتان اصفهان در دست احداث اســت، اذعان داشت: اجرای 
این میزان راه در قالب 23 قرارداد در حال انجام اســت که البته پراکندگی 
پروژه های اجرایی در سراسر استان بوده اســت.  قاری قرآن در خصوص 
برخی از این پروژه ها توضیح داد: پروژه های در دست اجرا با هدف ارتقای 
سطح کیفی، حذف نقاط حادثه خیز و تصادفات انجام می پذیرد که از جمله 
می توان به تکمیل باقی مانده عملیات خاکی- زیراساس - اساس – ابنیه 
فنی و آسفالت گرم باند اول و دوم محور اصفهان اردستان اشاره کرد.   وی 
ادامه داد: این پروژه به طول 25 کیلومتر بوده کــه تا کنون برای اجرا بیش 
از 22۹ میلیارد ریال هزینه شــده اســت.   مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از دیگر پروژه ها به احداث باند دوم تیران- ســامان اشــاره کرد و 
گفت: این پروژه تحت دو قرارداد در حال اجراست که شامل 7.10 کیلومتر 
عملیات راه سازی و انجام آسفالت گرم و احداث باند دوم تیران - سامان به 
طول 13.50 کیلومتر که جمعا برای هر دو پروژه تا کنون بیش از 106 میلیارد 

ریال هزینه شده است.   وی گفت: در حوزه شهرستان کاشان نیز آسفالت 
کنارگذر شرقی کاشان )سردار شــهید کریمی( به طول 10 کیلومتر، احداث 
باند دوم محور کاشان- برزک – ورکان )حدفاصل کیلومتراژ 0 الی 14+100( 
به طــول 14.10 کیلومتر، احداث بانــد دوم بادرود – کاشــان )قطعه یک 
حدفاصل انتهای پروژه احداثی تا سایپا( به طول 16 کیلومتر و شانه سازی 
و تکمیل باند دوم بادرود – کاشان به طول 26 کیلومتر در دست اقدام است.   
قاری قرآن عنوان کرد: در حوزه شهرســتان شاهین شهر و میمه نیز تکمیل 
باند دوم کمربندی خمینی شــهر به جهادآباد به طول 10 کیلومترو احداث 
پل های روی لوله انتقال نفت و تکمیل این کمربندی تحت قراردادی دیگر، 
باند دوم پلیس راه به سمت علویجه به طول 17 کیلومتر و تکمیل عملیات راه 
سازی و پل سازی در این محور به طول سه کیلومتر در حال اجراست.  وی 
در پایان با بیان اینکه اجرای پروژه های فوق بخشی از اقدامات موثر اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان در راســتای حذف مقاطع پر خطر جاده ای 
بوده است، گفت: همواره در تالشیم تا تمامی طرح های عمرانی و خدماتی را 
در بازه زمانی تعریف شده و با کیفیت مناسب به بهره برداری رسانده و تقدیم 

مردم عزیز استان کنیم. 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایام کرونا تحسین برانگیز است

مدیرکل هماهنگی شورای اطالع رسانی دولت در بازدید از فوالد مبارکه تاکید کرد:

ضرورت روایت صحیح از فعالیت ها و دستاوردهای فوالد مبارکه توسط 
اصحاب رسانه کشور

بازدیدهای مستمر از خطوط تولید و پروژه های کارخانه ذوب آهن اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

۲۹۰ کیلومتر به راه های استان اصفهان افزوده می شود

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

 4 راهکار وجود دارد که می توانید از آن ها برای خودفریبی و 
دروغ گفتن به خودتان استفاده کنید تا با کمک آنها، احساس 
بهتری نسبت به خودتان داشته باشــید.ممکن است فکر 
کنید برخی چیز ها فقط بر دیگران تاثیر می گذارد و به شــما 
ربطی ندارد؛ چیز هایی مثــل رانندگی بد. یا شــاید هنگام 
برنامه ریزی برای تعطیالت فقط به لذت خود فکر می کنید 
و تاثیرات محیطی را در نظر نمی گیرید. این ها هر دو نشانه 
خودفریبی هستند؛ یعنی دروغ گفتن به خودتان.خودفریبی 
بخشــی طبیعی از زندگی اســت. همانطور که همه گاهی 
دل شان خواسته با سرعت زیادی ماشین برانند یا تصمیم 
گرفته اند هنگام برنامه ریزی برای تعطیالت به جای قطار، 
سوار هواپیما شــوند.خودفریبی در افکار شما رخنه می کند 
و گاهی حتی متوجه نمی شــوید که داریــد خودتان را گول 
می زنید. فرانچسکو مارکی از دانشگاه آنتورپ و آلبرت نیوتن 
از دانشگاه روهر بوخوم، چهار استراتژی رایج را که مردم برای 
دروغ گفتن به خود استفاده می کنند، تجزیه و تحلیل کرده 
اند.آلبرت نیوتن گفت: »همه به خودشان دروغ می گویند و 
این غیرمعمول نیست.« خودفریبی معلوم می کند که افراد 
به یک باور خاص پای بند هستند، حتی اگر شواهد محکمی 

بر خالف آن وجود داشته باشد.

خودفریبی با نوســازی دوباره باور ها: به عنــوان مثال، اگر 
پدری متقاعد شود که پسرش دانش آموز خوبی است و پسرش 
نمرات ضعیفی می گیرد، ممکن است بگوید که موضوع آنقدر 

مهم نیست یا معلم مطالب را به خوبی توضیح نداده است.
خودفریبی با انتخاب شــواهد: این بدان معنی است که 
مردم دوســت دارند حقایقی را انتخاب کنند که از باور های 
آن ها حمایت می کند و برعکس، دوست دارند از هر چیزی 
که با اعتقادات آن ها مخالف است، اجتناب کنند.فرانچسکو 
مارکی برای توضیح این موضوع مثال باال را توضیح داد. برای 
مثال، اگر معلم ریاضی مهربان پسرتان با احتیاط به او اشاره 
کرد که پســرش با او کنار نمی آید، اما پدر انتظار داشت در 
صورت وجود هر مشکلی توضیح شفافی بدهد، ممکن است 
مراقبت و مهربانــی معلم را بــه عنوان ارزیابــی مثبت از 

توانایی های پسرش تعبیر کند.
خودفریبی با رد شواهد: اینجاست که مردم حقایقی را که 
ممکن است باور های خودشان را نفی کند، بی اعتبار می کنند. 
این کار اغلب با تردید در اعتبار منبع انجام می شــود.ممکن 
است پدر به سادگی از ســوال کردن در مورد نمرات امتحان 
ریاضی بعدی خودداری کند. چرا؟ خب، از آنجایی که معلم 
از نظر او بی کفایت است، امتحانات در هر صورت چیزی در 

مورد توانایی های فرزندش نمی گوید.
خودفریبی با تولید شواهد: این حالت زمانی اتفاق می افتد 
که اســتراتژی های قبلی دیگر کار نمی کنند. به عنوان مثال، 
وقتی که معلم ریاضی به پدر نزدیک شود و توضیح می دهد که 
پســر در حال حاضر به خوبــی دیگران در کالس بــا او کنار 
نمی آید. سپس ممکن است پدر ســعی کند این توضیح را 
دوباره تفسیر کند، شاید بگوید پسرش باهوش است، اما در 
این لحظه قادر به نشــان دادن کامل پتانسیل خود نیست.

ممکن اســت دالیل مختلفی برای این وجود داشته باشد، 
کالس ممکن است پر سر و صدا باشد، بنابراین، او نمی تواند 
تمرکز کند. یا کالس ریاضی همیشــه اول صبح است و برای 
پسری که شب بهتر کار می کند خیلی زود است.هر زمان که 
موقعیتی مبهم باشــد، تولید شــواهد وارد عمل می شود. به 
دنبال هر توضیحی اســت کــه هنوز بتواند از باور های شــما 
پشتیبانی کند. باور های شما مانند ســتون هایی هستند که 
جهان بینی شما را تثبیت و محافظت می کنند. باور هایی که از 
تصویر مثبتی که از خود یا ســایر نزدیکان تان دارید حمایت 
می کند، اهمیت ویژه ای دارند و به طور خاص و سرســختانه 
دفاع می شــوند؛ بنابراین، موضوع مربوط به خود واقعیات 

نیست، بلکه در مورد شخصی است که آن ها را نگه می دارد.

آشپزی ساالد الویه انار 
مواد الزم: سیب زمینی3 عدد، تخم مرغ3 

عدد، سینه مرغ یک عدد، پیاز یک  عدد، خیارشور300 گرم، 
هویج2 عدد، دانه و تاج انار به مقدار کافی، کنسرو نخود فرنگی200 

گرم، سس مایونز4 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
طرز تهیه: برای تهیه ساالد الویه انار خوشمزه در ابتدای کار پیاز را خرد می کنیم و به همراه گوشت 

مرغ داخل یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس 2 لیوان آب به همراه مقداری نمک و فلفل سیاه 
اضافه کرده و قابلمه را روی حرارت قرار می دهیم. در حین پخت مرغ، سیب زمینی ها را به همراه تخم 
مرغ ها و هویج ها درون یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس 4 لیوان آب اضافه کرده و قابلمه را روی 
حرارت قرار می دهیم تا مواد بپزند. در همین حین خیارشورها را به صورت نگینی خرد می کنیم. پس از 

اینکه گوشت مرغ به طور کامل پخت، مقدار کمی از آب مرغ را صاف کرده و کنار می گذاریم، سپس گوشت 
مرغ را به صورت ریش ریش ریز خرد کرده و به همراه خیارشور خرد شده درون یک کاسه مناسب می 
ریزیم.در این مرحله سیب زمینی، هویج و تخم مرغ را پس از پخت از قابلمه خارج می کنیم، سپس 
با رنده ریز تمام مواد را داخل کاسه حاوی گوشت مرغ رنده می کنیم. در ادامه نخود فرنگی را اضافه 
کرده و مواد را مخلوط می کنیم. حاال سس مایونز را به همراه کمی آب مرغ به مواد اضافه کرده و 
مخلوط می کنیم تا یکدست شوند. در ادامه به اندازه یک نارنگی از مواد بر می داریم و با دست 

آن را به صورت گرد شکل می دهیم، سپس تاج انار را داخل ساالد فرو می کنیم. حاال 
دانه های انار را به صورت یکدست و به ترتیب روی ساالد قرار داده و کمی فشار 

می دهیم تا درون ساالد فرو روند. به همین صورت تمام ساالد را 
آماده می کنیم، سپس درون یخچال قرار می دهیم تا 

بافت ساالد کامال منسجم شود.

چطور خودمان را گول بزنیم تا حس بهتری داشته باشیم؟

»ساعت تلخ شنی«؛ ساخت فیلمی با محوریت 
بچه های کار و خیابان

 ساخت فصل دوم سریال طنز 
»وضعیت زرد«

فیلم داستانی »ساعت تلخ شنی« به کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی 
با به تصویر کشیدن گوشه ای از روزمرگی و معضالت بچه های کار و 
خیابان به مسئله زمان از دست رفته آنها و مسدود شدن مسیرشان 
در رسیدن به استعداد های درونی و اکتسابی آنها می پردازد.این فیلم 
عوامل فشار بیرونی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، 
محیطی و. . . که یک کودک را به کار وادار می کند، واکاوی کرده و از نگاه گذرایی 
می گوید که دیگران در برخورد با کودکان کار دارند.

فصل دوم سریال طنز »وضعیت زرد« به کارگردانی مجید رستگار ساخته 
خواهد شد.فصل نخست این سریال به کارگردانی مجید رستگار، 
تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد و نویسندگی علی عموکاظمی، طنز 
موقعیت بود که در 13 قسمت، تابستان سال 1400 از شبکه سوم سیما 
پخش شد.تهیه کنندگی فصل دوم سریال نیز بر عهده حامد بامروت نژاد و 
کارگردانی آن بر عهده مجید رستگار خواهد بود.با پایان ساخت دکورهای فصل 
جدید، ضبط سریال چند روزی است در محل حسینیه هنر آغاز شده است.
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