
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی           

شنبه 21 اسفند 1400 
09  شعبان   1443

12 مارس  2022
 شماره 3491    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

پس از دو سال تعطیلی؛

ساز موسیقی در 
سالن های اصفهان 

کوک می شود

3

2

3

مدیر شرکت آب منطقه ای اصفهان:
 ذخیره کنونی سد زاینده رود کمتر از 

پارسال است

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد :
 پیش بینی توزیع 4۵00 تن سیب و پرتقال دولتی

 در اصفهان

7

 توهین نماینده حامی »صیانت«
 به منتقدان و مردم: 

ما چوب برداشته ایم و 
 یک عده حساب کار 
خود را کرده اند! 

افزایش حقوق 1401 هم با »اما« و »اگر« و موافقت و مخالفت های فراوان مواجه شده است

باز هم همه ناراضی!

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان خبرداد:

احداث 3 شهرک صنعتی 
جدید در آران و بیدگل

  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
 استان خبرداد :

امکان ترخیص وسیله 
 نقلیه بدون پیش پرداخت 

و با تخفیف ویژه

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

بازار شب عید با گرانی های 
دو سال پیش مواجه 

نیست

7

3

5

3

اجرای المان های زیباسازی با ایده های معنوی و طنز در شهر؛

پیرایش و آرایش نصف جهان در آستانه نوروز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد:

واکسن نزده ها قربانی 
کرونا می شوند

یمنا
س: ا

عک

حداقل حقوق کارگران درسال 1401،  با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و 1۷9 هزار تومان رسید. با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و   
200 هزار تومان است. اما دولت بودجه 1401 را در حالی به مجلس فرستاده بود که حداقل دستمزد در سال آینده 4 میلیون و ۵00 هزار تومان باشد و افزایش حقوق را »پلکانی« در نظر گرفت. 

3

فدراسیون فوتبال به آزمایش آفالین کمک داور ویدئویی در 
ورزشگاه نقش جهان واکنش نشان داد؛

حواشی VAR  اصفهانی
6

4

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 19 اسفند  1400 
07 شعبان   1443

10  مارس  2022
 شماره 3490   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

ارائه خدمات یکپارچه الکترونیک به گردشگران نوروزی در دیار نصف جهان؛

با »مسافر یار« اصفهان گردی کنید

 بازسازی ایستگاه شماره
 2 آتش نشانی اصفهان 

پس از 40 سال

 معاون حمل ونقل و ترافیک
 شهردار اصفهان مطرح کرد:

انجام مطالعات برای 
سرمایه گذاری خرید 

اتوبوس های برقی

از طرف دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
مطرح شد:

پیشنهاد تنظیم سند تحول 
خانواده و بانوان استان 

اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

کمبود نیرو و فضای 
آموزشی در اصفهان به 

مرحله بحرانی رسیده است

مدیرکل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی:

وزارت فرهنگ از فعاالن 
مطبوعاتی خواهان 
تاسیس چاپخانه 
حمایت می کند

رییس هیئت امنای حرم حضرت 
زینب)س( اصفهان خبر داد:

تبدیل حرم حضرت 
زینب)س( به قطب 
گردشگری زیارتی 

اصفهان

7

5

7

3

5

7

4

5

7

7

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:
 افزایش راه های ارتباطی شهروندان

 با  شهردار اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر سرخون:
مردم منطقه دچار مشکالت گوارشی و 

پوستی شده اند

دندان پوسیده بروکراسی اداری!
کارخانه تولید ایمپلنت شهرضا، در پیچ و خم مشکالتی که تولید را زمینگیر کرده است؛

 رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان:

پای برخورد با جریان 
فساد در شهرداری 

ایستاده ایم
7

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir



داعش سرکرده جدید خود را معرفی کرد
گروه تروریســتی داعش در بیانیه ای با تایید مرگ عبدا… قرداش از انتخــاب رهبر جدید این 

گروهک تروریستی خبر داد.
در پی کشته شدن رهبر ارشد گروه »داعش« و همراهان او در اثر انفجار کمربند انفجاری، در شمال 

غرب سوریه، موضوع جانشینی قرداش، در کانون توجه محافل سیاسی امنیتی قرار گرفته بود.
عبدا... قرداش، جانشین ابوبکر البغدادی شــده بود که او نیز در عملیات نظامی آمریکا در سال 
۲۰۱۹ در ادلب کشته شــد. تنها حدود یک هفته پس از کشته شدن البغدادی بود که گروه داعش 
عبدا...قرداش ملقب به »ابوابراهیم الهاشمی القرشی« را به عنوان جانشین البغدادی اعالم کرد.

 

حمله پهپادی به پاالیشگاه نفت ریاض
وزارت انرژی عربســتان ســعودی از حمله پهپادی به پاالیشــگاه نفت ریاض خبر داد.به نقل از 
سایت شبکه روسیا الیوم، یک مقام وزارت انرژی عربستان سعودی اعالم کرد که پاالیشگاه نفت 
ریاض هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.این منبع در این باره گفت: حدود ساعت ۴:۴۰ بامداد 
پنجشــنبه پاالیشــگاه نفت ریاض مورد حمله یک پهپاد از راه دور قرار گرفت.این مقام سعودی 
گزارش داد: این حمله منجر به آتش ســوزی کوچک در پاالیشگاه شد. وی همچنین افزود: این 

حمله تلفاتی نداشته و منجر به اخالل در فعالیت پاالیشگاه نشد.
 

بورل مطرح کرد: 

منطقه پرواز ممنوع یعنی جنگ جهانی سوم
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی گفت، اتحادیه اروپا نمی تواند با درخواست 
اعمال پرواز ممنوع بر فراز اوکراین موافقت کند، زیرا این امر منجر به جنگ جهانی ســوم خواهد 

شد.
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه ناتو در اوکراین مداخله 
نخواهد کرد زیرا عضو آن نیست، گفت، اتحادیه اروپا نفت و گاز روسیه را به دلیل وابستگی شدید 
تحریم نخواهد کرد.بورل تصریح کرد: آمریــکا واردات نفت و انرژی از روســیه را ممنوع کرده و 
انگلیس نیز گفته است که تا پایان سال واردات خود را به تدریج متوقف خواهد کرد؛ اما اتحادیه 
اروپا به دلیل وابستگی شدید به نفت و گاز روسیه به این جریان نخواهد پیوست.وی تاکید کرد: 
واردات نفت روســیه برای ایاالت متحده بخش کوچکی به شــمار می رود و تقریبا نیازی به آن 
ندارد؛ اما این موضوع برای اتحادیه اروپا صدق نمی کند، زیرا روسیه تامین کننده بزرگ انرژی آن 
است.وی گفت: ناتو از هر وجب از خاک خود دفاع خواهد کرد و به همین دلیل در اوکراین مداخله 

نخواهد کرد، زیرا عضوی از آن نیست.
 

اعالم آمادگی دوباره چین برای کمک به حل بحران اوکراین
 نخســت وزیر چین با بیان اینکه وضعیت کنونی اوکراین وخیم شده، از آمادگی پکن برای کمک 
به حل بحران اوکراین خبر داد.لی کچیانگ، بدون آنکه انتقاد آشــکاری از روســیه داشته باشد، 
وضعیت کنونی اوکراین را »وخیم« توصیف کرد و پیشنهاد کمک پکن برای برقراری مجدد صلح 

را ارائه داد.
لی ،در کنفرانس مطبوعاتی ساالنه اعالم کرد پکن از همه تالش ها برای حل و فصل مسالمت آمیز 

بحران اوکراین حمایت می کند.
وی با تاکید بر اینکــه چین به همکاری با جامعه بین الملل بــرای احیای صلح ادامه خواهد داد، 
گفت: »وظیفه مبرم اکنون جلوگیری از تشــدید تنش یا حتی خارج شدن از کنترل است. چین 

خواستار اعمال حداکثر خویشتنداری و جلوگیری از یک بحران عظیم انسانی است.«

خبر روز

توهین نماینده حامی »صیانت« به 
منتقدان و مردم: 

ما چوب برداشته ایم و یک 
 عده حساب کار خود

 را کرده اند! 
عضــو هیئت رییســه کمیســیون فرهنگی 
مجلس گفت : شــایعه کرده بودند که مقام 
معظم رهبری مخالف این هستند که مجلس 
به فضای مجازی ورود کنند و ما در این زمینه 
از رهبر معظــم انقالب اســتعالم گرفتیم که 
ایشــان فرمودنــد مخالفتی در ایــن زمینه 
ندارند.عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اینکه آنقدر 
می ترسیم از اینکه جو حاکم رسانه ای به ما 
توهین کنند، معنی اش این است که چرا ما 
هزینه بدهیم؛ مجلس مــی گوید که چرا ما 
هزینه دهیم و این مسئله را از دسترس خارج 
کنیم؛ دولت و قوه قضاییــه هزینه دهد. کار 
بر زمین نخواهد ماند؛ همچنین ان شــاءا... 
این مجلس نخواهد گذاشت که این موضوع 
دوباره رای گیری شــود چرا کــه قانون این 
اجازه را بــه ما نمی دهد؛ البتــه هنوز چیزی 
تصویب نشــده اســت و ما فقط اجازه داده 
ایم که ۲۳ نفر بنشنند؛ هر چه که باید به این 
طرح اضافه و کم شود را انجام دهند.حسین 
جاللی با اشاره به طرح تنظیم مقررات فضای 
مجازی با موضوع »صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی« گفت: متاســفانه شنیده 
می شــود که برخی نماینــدگان گفته اند که 
دو ســال آخر نمایندگی مان است و در حوزه 
انتخابیه می خواهیم رای بیاوریم و به خاطر 
رأی آوری حاضر هســتند این طرح به این 
مهمی را به مســلخ و قربانگاه ببرند که رای 
بیاوردند؛ این یعنی تقدیم منافع شــخصی 
بر منافع ملی!عضو هیئت رییسه کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
مجلس می خواهد در این زمینه هزینه ندهد 
و با خود می گوید که این مسئله هزینه دارد؛ 
حال چرا ما این هزینه را بدهیم؟ دولت و قوه 
قضاییه این هزینه را بدهند و به این مســئله 
کار ندارد که این موضوع بــه نفع و مصلحت 

کشور است یا نه!

رهبر انقالب: 

 دولت از قوانین مجلس تبعیت کند

حضرت آیــت ا... خامنــه ای، رهبر معظــم انقالب اســالمی صبح 
پنجشــنبه در دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان، با بیان عناصر 
مجموعه  به هم پیوسته قدرت و قوت ملی، مســئله معیشت و روان 
بودن مســائل مرتبط با مــردم را مهــم خواندند و با اشــاره به جنگ 
نرم ســخت و ســنگین دشــمنان برای اغوا و اثرگذاری بــر مردم و 
خواص افزودند: عالج این جنــگ پیچیده، جهــاد تبیین با »روش 
 های نوین نــرم افزاری و متکی بــر معارف و مفاهیــم عمیق و عالیه

 اسالم« است.
در ادامه گزیده ای از بیانات ایشان را می خوانید:

   شرط تاثیرگذاری همه نهادهای قانونی از جمله مجلس خبرگان، 
عمل بر اســاس وظایف و حدودی اســت که قانون اساسی برای آنها 

مشخص کرده است.
   مجلس خبرگان باید ضوابط دقیق قانونی را در قبال کسی که اکنون 
در جایگاه رهبری اســت و کســی که بعدها با رای نمایندگان همین 

مجلس به رهبری انتخاب می شود، اعمال کند.
   دولت بایــد از قوانین مجلس تبعیت کنــد و مجلس نیز مطلقا در 

کار اجرا وارد نشود.
  قدرت ملی برای هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقالل، 
سرافرازی، اســتفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده خود و ایستادگی 
در مقابل خواست های دیگران را می خواهد، باید قوی باشد و گرنه در 
حال ضعف و ذلت و ترس، مدام نگران طمــع ورزی بیگانگان خواهد 

بود.
   »علم و فناوری« و »تفکــر و اندیشــه ورزی و آزاد فکری« جزو 
ارکان قوت ملی است و اگر آزاد فکری و پیشرفت فکری نباشد، علم 

و فناوری، راهگشا نیست.
   »امنیت و قدرت دفاعــی«، »اقتصاد و رفاه عمومی و آســودگی 
معیشــتی مردم«، »قدرت سیاســت ورزی و چانه زنی برای تامین 
منافع ملی در عرصه منطقه و جهان«، »فرهنگ و ســبک زندگی«، و 
»منطق جذاب و تاثیر گذار بر دیگر ملت هــا« از دیگر بازوهای قدرت 
ملی هستند. جذب ملت ها برای هر کشور عمق راهبردی ایجاد می کند 
که بسیار مهم است. هیچ یک از این بازوهای قدرت ملی نباید به نفع 

یک رکن و بازوی دیگر قطع شود.
   حضور منطقه ای، به ما عمق راهبردی و قوت بیشــتر ملی می دهد 
چرا از آن صرف نظر کنیم؟ پیشــرفت علمی هســته ای هم به تامین 
نیازهای کشــور در آینده نزدیک مربوط می شود و اگر صرف نظر کنیم، 

چند سال بعد پیش چه کسی و به کجا دست دراز کنیم؟
  کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگر برای مصون ماندن از 

تحریم، خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی است. ساده لوحانه تر 
و ناشیانه تر از پیشنهاد کسی که می گوید قدرت دفاعی را برای حساس 

نشدن دشمن، کاهش دهیم وجود ندارد.
   در طول زمــان، از این پیشــنهادهای سســت و پر ایــراد مطرح 
شــده که همه آنها ابطال پذیر بود و ابطال هم شــد و اگر به کســانی 
که می خواســتند برخــی بازوهای قــدرت ملی را قطع کننــد، اجازه 
این کار داده می شــد، ایران، امــروز با خطرات بزرگــی مواجه بود که 
 بــا اراده و عنایت خداونــد، امکان عملی شــدن این پیشــنهادها به

 وجود نیامد.
   مسائلی که به طور مســتقیم به توده های مردم باز می گردد مانند 
»اتحاد ملی، اعتماد ملی، امید عمومــی، اعتماد به نفس ملی، حفظ 
ایمان ملی، مسئله معیشت عمومی و روان بودن و آسان بودن مسائل 

اجتماعی مرتبط با مردم« در افزایش قدرت ملی بسیار مهم است.
  با وجود مشکالت مختلف، مردم همیشه در صحنه بوده اند اما اگر 
این مسائل تامین شــود، ملت یکپارچه در صحنه خواهد بود و دیگر 

هیچ غم و هراسی برای کشور وجود نخواهد داشت.

  مستکبران جهان، در ســنگین ترین جنگ نرم تاریخ با ملت ایران، 
درصددند کســانی را که عنوان، امکان و احیانا سوادی دارند اغوا کنند 

تا آنها، توده های مردم را بفریبند و از حقیقت و واقعیت دور سازند.
   »مزدورپروری، حرام خوارسازی، تهدید و تطمیع« جزو روش های 
مختلف دشمن است.  این جنگ نرم سنگین، البته نشان دهنده قوی 
شدن زیرساخت ها و امکانات جبهه حق است که چالش با جبهه حق 
را دشوار کرده و دشــمن را به جنگ نرم برای تخریب ذهنیات مردم 

کشانده است.
   راه مقابله با جنگ نرم پیچیده دشــمن همچنان که بارها گفته ایم 
جهاد تبیین اســت یعنــی همان چیــزی کــه امیرالمومنین)ع( در 
 نامــه بــه حســنین علیهم الســالم از آن بــه »جهــاد بــا زبان ها«

 یاد کرده اند.
*تصویب بودجه ای سنگین در مجلس شــورای اسالمی برای جهاد 
تبیین غلط و بی نتیجه اســت.  من با این شــیوه برخورد با مســائل 
موافق نیستم و تجربه گذشته نیز نشــان می دهد این بودجه ها غالبا 

هدر می رود.

گیشه

بین الملل سردار کوثری: 

توافق؟ بدون لغو و راستی آزمایی همه تحریم ها، هرگز
نماینده تهران در مجلس گفت: تا زمانی که همه تحریم های جمهوری اسالمی ایران لغو نشود، توافقی انجام نخواهد شد.اسماعیل کوثری درباره روند مذاکرات وین، 
اظهار داشت: آمریکایی ها در برجام خلف وعده کردند و برخالف قوانین بین المللی به هیچ یک از تعهدات خود پای بند نبودند.وی بیان کرد: مقامات آمریکا نشان 
دادند که حتی به امضا و وعده خود هم پای بند نیستند و از برجام خارج شدند. آنان برای آنکه به برجام بازگردند، باید به ایران امتیاز دهند و به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به همه وعده های خود عمل کرد، اما طرف غربی با عدم پای بندی خود باعث شد 
که برجام سودی برای کشورمان نداشته باشد.کوثری تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران و ملت ما در این سال ها در مقابل غربی ها و به ویژه آمریکا به خوبی ایستادگی 
کردند و نشان دادند که با مقاومت و ایستادگی می توانند بسیاری از مشکالت خود را حل و فصل کنند.وی افزود: از سوی دیگر، ما به غربی ها نشان دادیم که باید به 
توافق و تعهد خود احترام بگذارند و پای بند باشند. اخذ تضمین و راستی آزمایی لغو تحریم ها از این جهت مهم است که کشورهای غربی عضو برجام به وعده های خود 

عمل نکردند و ما این بار باید از آنان تضمین بگیریم.
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 کامبیز نوروزی، حقوق دان در یادداشت کانال تلگرامی 
خود نوشت: خودمان موجبات نقض حقوق رسانه و 
تهدید رسانه ها در ایران کم داشتیم ، سفیر روسیه هم 
به آنها اضافه شد.لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران 
، چند روز پیش در مصاحبه ای به ایرانیان گفت که به 
فالن رادیوی فارســی گوش نکنند . طنز پنهان حرف 
ســفیر این بود که او هم مثل بعضی ها در خود ایران 
از تعبیر »رادیوی بیگانه « اســتفاده کرد . او به تازگی 
در مصاحبه ای دیگر با یک خبرنگار ایرانی خطاب به 
رسانه های ایران می گوید در موضوع اوکراین از لفظ 
عملیات ویژه نظامی روسیه اســتفاده کنید.اظهارات 
سفیر روسیه خالف قوانین کشــور و مغایر با موازین 
آزادی بیان و عرف دیپلماتیک است . او بر چه اساسی 
به خودش اجازه می دهد که گستاخانه برای رسانه های 

ایران و فضای رسانه ای ایران همانند یک سانسورچی 
تعیین تکلیف کند؟ سطح روابط ایران و روس هرچه 
هست یا نام حمله نظامی روســیه به اوکراین هرچه 
باشد ، مهم نیست.مهم این است که حقوق ایرانیان 
و رسانه های ایرانی متعلق به خودشان است و سفیر 
اجازه ندارد در جهت تهدید حقوق رسانه در آن مداخله 
کند. اینکه مردم از چه رسانه ای استفاده کنند ، یا رسانه 
ها در اخبار خود چه واژگانی به کار ببرند ، در زمره حقوق 
اساسی ملت اســت . دولت داخلی هم نمی تواند به 
مردم بگوید چه بخوانند یا رسانه ها چه بنویسند ، چه 
رسد به ســفیر روس.خودمان می دانیم که معیارها 
و موازین آزادی رســانه ها در ایران بســیار مخدوش 
شده است و رسانه ها تحت انواع فشارها برای انتشار 
یا عدم انتشار اطالعات و اخبارند  و می دانیم عده ای 

با محدود کردن اینترنت و تالش فراوان برای تصویب 
طرح صیانت به دنبال محدودسازی شدید دسترسی 
مردم به محیط وب و فضای مجازی  هستند و ... . با 
این حال سفیر روس نمی تواند به مردم ایران بگوید به 
فالن رادیو گوش کنند یا نه. یا عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین را ،که مصداق بارز تجاوز نظامی است، تجاوز 
نخوانند و بگویند عملیات ویژه  نظامی . این اظهارات 
سفیر روسیه ، تجاوز به حقوق رسانه های ایران و حق 
آزادی بیان مردم ایران و برخالف عرف دیپلماتیک و 

اصول حقوقی و روابط بین المللی است.

وزارتخانه های خارجه و ارشاد دقیقا کجاهستند؟

فرمان »گستاخانه« سفیر روسیه به رسانه های ایران

وز عکس ر

روزنامه جمهوری اسالمی: 

همه می دانند ، اسراییل بدون رضایت روس ها به نیروهای 
ایران در سوریه حمله نمی کند

جمهوری اسالمی در مطلبی به قلم مسیح مهاجری نوشت: تضمین خواهی روسیه از آمریکا در ماجرای 
مذاکرات برجامی، اوال نشانه ترس مقامات روســی از عواقب تحریم های ضدروسی غرب در پی تجاوز 
نظامی ارتش روسیه به اوکراین است و ثانیا نوعی تحت فشار قرار دادن ایران برای بیرون کشیدن روسیه 
از باتالقی است که به خاطر جنگ اوکراین در آن فرو رفته اند. چرا روس های زیاده خواه، توقع دارند ایران 
باید تاوان خطای استراتژیک آنها در اوکراین را بدهد؟ در ماجرای جنگ سوریه نیز برخالف تمام موازین، 
روس ها حتی یک قدم برای جلوگیری از حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به نیروهای ایرانی مستقر در 
سوریه برنداشتند. همه می دانند که صهیونیست ها بدون رضایت روس ها این حمالت را انجام نمی دهند. 

  

 روایت شریعتمداری از نقش ایران در »جرات« دادن به
 پوتین برای حمله به اوکراین

مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: اگر آمریکا را تحقیر نکرده بودیم، روسیه جرأت حمله به اوکراین 
را نداشت.حسین شریعتمداری با بیان اینکه امروزه دشمن به دنبال جنگ اذهان است، ادامه داد: اساس 
جنگ نرم بر این است که آدم ها مطابق با فکر خود عمل می کنند لذا اگر کسانی بتوانند افکار عمومی را کنترل 
کنند، رفتار عمومی را نیز می توانند مدیریت کنند.وی با بیان اینکه دشمن در مقابل پیام جمهوری اسالمی 
خلع سالح است، تاکید کرد: امروزه دشمن عرصه دیگری را اضافه کرده که آن جنگ شناختی است و دستگاه 
محاسباتی ما را تغییر می دهد و به گونه ای دستکاری می کند که با آن دستگاه جدید نتایج متفاوتی بگیرید.

 

افشاگری آذری جهرمی درباره محل تامین بودجه سنگین 
»جهاد تبیین«

مجمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات درباره مخالفت با تخصیص بودجه سنگین برای جهاد 
تبیین، محل پیش بینی شــده برای تامین این اعتبار را افشا کرد.مجمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین 
ارتباطات نوشــت: رهبر معظم انقالب - حفظه ا... - اقدام مجلس در وضع بودجه ی هزار میلیارد تومانی 
برای »جهاد تبیین« را امری با »طبیعت غلط« خواندند.واقعیت این بود که محل تامین این اعتبار احتماال 
از افزایش دو درصدی حق السهم اپراتورهای اینترنت است.موضوعی که سال گذشته هم برخی نمایندگان 
تالش داشتند تا با افزایش ده درصدی حق السهم یک اپراتور و تخصیص مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به برخی 
سازمان ها مثل سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اســالمی، اقدامات مشابهی را سازمان دهی کنند.

امیدوارم با تذکر  ایشان، مجلس با حذف مصوبه  هزینه ای، مصوبه درآمدی تغییر حق السهم اپراتورها را -که 
باعث گرانی اینترنت می شود - هم اصالح کند.

 
امروز؛ احتمال اعالم وقفه در مذاکرات احیای برجام؟ 

 علت؛ خواسته  دقیقه نودی روسیه
انتخاب نوشــت: برخی منابع از احتمال اعالم توقف مذاکرات خبر می دهند. استفانی لیشتنشتاین، 
خبرنگار پولتیکو می گوید مذاکرات به دلیل درخواست دقیقه نودی روسیه برای تضمین، به بن بست 
خورده و به احتمال زیاد امروز موقتا مذاکرات متوقف می شود.از سوی دیگر، الرنس نورمن خبرنگار وال 
استریت ژورنال نوشت: برداشت من این است که هنوز تصمیمی در مورد اینکه مذاکرات احیای برجام 
متوقف شود یا خیر، گرفته نشده است.وی افزود: نشست هایی برگزار می شود تا مشخص شود اوضاع 
به چه صورت است و آیا بازگشت هیئت ها به پایتخت ها برای رسیدگی به تقاضای روسیه و شکاف های 

باقی مانده منطقی است یا خیر.

آنجلینا جولی از 
ناتو تا یمن!

ســال ۲۰۱۸ در اتفاقــی 
بی ســابقه، ناتــو آنجلینا 
جولی را به مقر اصلی خود 

در بروکسل دعوت کرد. 
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مدیر شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره کنونی سد زاینده رود کمتر از پارسال است
میزان ذخیره ســد زاینده رود به نســبت پارســال ۱۹ درصد کاهش دارد.ســید مجتبی موسوی 
نایینی گفت:  با وجود افزایش بارش ها باز هم تنش کم آبی در این حوضه حکمفرماســت. حجم 

امروز ۱۷۶ میلیون متر مکعب است در 
حالی که سال گذشــته در همین زمان 
۲۱۵ میلیون متر مکعب آب در پشــت 
سد ذخیره شــده بود.به گفته  او حجم 
کل ورودی از ابتــدای ســال آبی )مهر 
۱۴۰۰( تا به حال ۲۰۲ میلیون متر مکعب 
گزارش شده که در مدت مشابه پارسال 
۲۳۵ و در بلندمــدت ۳۲۶ میلیون متر 
مکعب بوده  که این ارقام نشان می دهد 
که ورودی به ســد ۱۴ درصد نسبت به 

سال گذشته و ۳۸ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است. حجم کل خروجی از سد زاینده 
رود از ابتدای سال آبی ۲۵۱ میلیون متر مکعب بوده اســت که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۷ 
و در بلندمدت ۳۷۹ میلیون مترمکعب ثبت شــد و ۲۱ درصد افزایش نســبت به سال گذشته و 
۳۴ درصد کاهش نسبت به بلندمدت را نشان می دهد.سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین 
سد های مرکز کشور و تأمین کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی 
ایران، در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب بهره برداری شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ 

کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
 

نیروگاه برق آبی سد زاینده رود در مدار قرار گرفت
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت: از   نیروگاه برق آبی ســد 
زاینده رود در مدار تولید قرار گرفت.محمود چیتیان با اشــاره به ذخیره ۱۵ درصدی آب در مخزن 
سد زاینده رود، اظهار کرد: نیروگاه برق آبی سد زاینده رود از  هجدهم اسفندماه با توجه به افزایش 
دبی ورودی، افزایش حجم و ارتفاع آب سد، با توان نامی ۵۵ مگاوات ساعت در مدار تولید قرار 
گرفت.وی افزود: حجم ذخیره آب در مخزن سد زاینده رود، ۱۸۰ میلیون مترمکعب و متوسط آب 

ورودی۶۱ و خروجی سد ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به بارش ها در چلگرد که 

سرچشمه زاینده رود است، گفت: تا امروز ۹۵۷ میلی متر بارش گزارش شده است.
 

 بهره برداری از ۵0 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در
 استان اصفهان

۵۰ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در اســتان اصفهــان با حضور ویدئو کنفرانســی وزیر جهاد 
کشــاورزی به بهره برداری رســید.در همین زمینه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: ۵۰ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در ۲۸ شهرستان استان در 
بخش های مرتع، جنگل، آبخیزداری، کنترل بیابان زایی، حفاظت و تثبیت مالکیت بوده و با اعتبار 

۱۱.۵ میلیارد تومان اجرا شده است.
به گفته محمدعلی کاظمی بیشترین تعداد طرح ها را تثبیت مالکیت با ۲۷ طرح و با مشارکت اداره 
کل ثبت اسناد استان به خود اختصاص داده است.او گفت: بخش جنگل و حفاظت نیز هر یک با 

۲ طرح کمترین تعداد طرح ها را شامل شد.

افزایش حقوق 1401 هم با »اما« و »اگر« و موافقت و مخالفت های فراوان مواجه شده است

باز هم همه ناراضی!

  

حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱،  با ۵۷ درصد افزایش 
به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. با محاسبه حق 
خوار و بار و حق مســکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اســت. اما دولت بودجــه ۱۴۰۱ را در حالی به 
مجلس فرستاده بود که حداقل دستمزد در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان باشــد و افزایش حقوق را »پلکانی« در نظر گرفت. دولت در 
الیحه بودجه سال آینده، ۲۹ درصد افزایش حقوق را برای حقوق بگیرانی 
در نظر گرفت که دریافتی کمتری داشــتند؛ در ادامه هم با هر چه بیشتر 
شــدن حقوق ها، درصد افزایش کم تر می شــد تا به ۵ درصد برسد و در 
نهایــت، میانگین افزایش حقــوق کارکنان، ۱۰ درصد شــود. اما حقوق 
و دســتمزد الیحه بودجه ای که حاال به شــورای نگهبــان رفته، با الیحه 
پیشنهادی دولت متفاوت شــده. دوشــنبه این هفته، یک روز پیش 
از پایان بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱، رئیس مجلس با یک رأی گیری 
»اســِتمزاجی« موافقت نمایندگان را گرفت تا از تبصره پر از پیشــنهاد 
»حقوق و دســتمزد« عبور کند و بررســی بودجه زودتر تمام شود.جبار 
کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت »هیئت رئیسه مجلس 
امســال به قانون آیین نامه داخلی عمل نکرد و چنــد روز پیش با رأی 

استمزاجی و غیرعلنی، موافقت نمایندگان را گرفت تا پیشنهاد ها به نوعی 
مطرح نشوند. در صحن هم تذکر دادیم، اما همین روند ادامه پیدا کرد.«او 
گفت »تبصره ۱۲ برای کارمندان و بازنشستگان و عدالت در پرداخت ها 
مهم بود، متأسفانه با یک رأی همه پیشنهاد های نمایندگان را هوا دادند. 
اولین بار پس از حضور در ۴ دوره مجلس این اتفاق افتاد.«با عبور مجلس 
از تبصره ۱۲ یا همان »حقوق و دستمزد«، نظر کمیسیون تلفیق مصوب شد 
که افزایش حقوق برای همه ۱۰ درصد در نظر گرفته شود اما، حداقل حقوق 
را در سال آینده با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان رسید؛ بیشترین حقوق هم حدود ۲ میلیون تومان باالتر رفت و 
ماهانه ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.آقای 
کوچکی نژاد اضافه کرده »در سال ۱۴۰۰ و چند سال پیش از آن افزایش 
حقوق پلکانی بود که می خواستیم با پیشنهاد ها این بخش از الیحه بودجه 
را اصالح کنیم که ممکن نشد. البی هایی داخل مجلس هست و مشکل 

ایجاد می شود؛ برخی افراد منافع یک گروه خاص را دنبال می کنند.«

اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟
باالخره شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ را اعالم کرد. 
بر اساس مصوبه این شورا، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار 

تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.بر اساس مصوبه شورای 
عالی کار،  کارگران ســال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار 
تومان حق مسکن دریافت می کنند. این در حالی است که کمک هزینه 
مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.با 
این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش 
میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند 
هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.این اعداد به این معناست که 
مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود دو میلیون 
و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی اگرچه می تواند 
برای کارگران خبر خوبی باشد، اما برای کارفرمایان چندان خوشایند نیست 
و حتی ممکن اســت کارفرمایان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق 

اعتراض کنند.

افزایش حقوق سال آینده لغو می شود؟
اما آیا چنین اعتراضی می تواند منجر به تغییر حداقل حقوق کارگران در 
سال آینده شــود؟ این احتمال وجود دارد. چون حداقل حقوق کارگران 
روز ۱۹ اسفند ماه در شــورای عالی کار تصویب شد و برای اجرایی شدن، 
باید منتظر ابالغ بخشــنامه آن بود.در این مدت ممکن است نمایندگان 
کارفرمایی با چنین افزایشی مخالفت کنند. مشابه این تجربه سال ۸۵ 
رخ داد. شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۸۵ را ۲۰۰ هزار 
تومان تعیین کرد که نسبت به ســال ۸۴ حدود ۸۰ هزار تومان افزایش 
داشت. یعنی افزایش ۶۰ درصدی. اما مخالفت ها با این میزان از افزایش 
حقوق سبب شد که نهایتا حداقل حقوق به ۱۵۰ هزار تومان برسد و مصوبه 

اولیه شورای عالی کار لغو شود.

مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق
امسال هم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که 
پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایــان گفته بودند افزایش حقوق 
کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشــد یا اجرا نمی شود و یا به موج 
بیکاری جدید دامن می زند.نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال 
مطرح می شود این است که نرخ تورم ۴۲ درصد است و افزایش حقوق 
کارگران ۵۷ درصد! یعنی برخالف ســال های گذشــته، حداقل حقوق 
کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی 
دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه ها 
برای افزایش دســتمزد کارگران، باید تالش کند که تورم مهار شود.چون 
تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می شود. در غیر 
این صورت، افزایش حداقل حقوق در شــرایط تورمی، نه تنها کمکی به 
معیشــت کارگران نمی کند، بلکه می تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ 
رشد اقتصادی دامن بزند.اما نکته جالب اینکه در بودجه ١۴٠١ تصویب 
شد که افرادی که تا ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان حقوق می گیرند از مالیات 
معاف باشند؛ اما حداقل حقوق کارگران ۵ میلیون و ۶٧٠ هزار تومان اعالم 

شد؛ این یعنی حداقلی بگیران هم باید مالیات بپردازند!

با مسئولان

خبر روز
اصفهان میزبان نخبگان جوشکاری و آزمایش های 

غیرمخرب ایران شد
چهارمین کنفرانس بین المللی جوشــکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران طی دو روز در اصفهان 
برگزار شد و فعاالن و نخبگان این حوزه را گردهم جمع کرد.این کنفرانس در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفندماه 
و به میزبانی پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشــگاه فضایی ایران در اصفهان برگزار شد و شرایطی را 
فراهم آورد تا ۳۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی، مدرسان کارگاه های آموزشی، کارشناسان و عالقمندان 
به صنعت جوش و بازرسی و آزمایش های غیرمخرب و همچنین شماری از مسئوالن و مدیران این 
صنعت به صورت مجازی گرد هم جمع شوند و آخرین دستاوردهای خود در این حوزه را ارائه کنند.در 
این کنفرانس ۲۳۶ اثر در بخش های مختلف مقاله، پایان نامه، طرح های پژوهشی، کتاب، عکس و 
گرافیک دریافت شد. این آثار دستاوردهای مربوط به تالش های محققان در دانشگاه و متخصصان 
حوزه صنعت را به نمایش می گذارد و ســبب می شــود با تعامل و تبادل افکار آنهــا، جایگاه ویژه و 
حیاتی در دستیابی به اعتالی علمی کشور ایجاد شود.چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و 
 URNDTآزمایش های غیرمخرب ایران با همیاری و مشارکت سازمان ها و مراکز معتبری همچون
indiaWelds ،، فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، فرهنگســتان علوم، شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، شرکت ملی گاز ایران، پژوهشگاه استاندارد، اداره کل استاندارد استان اصفهان، اداره کل فنی 
و حرفه ای اصفهان، دانشگاه یزد، دانشــگاه صنعتی اراک، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید چمران 

اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار شد.
 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبرداد

احداث 3 شهرک صنعتی جدید در آران و بیدگل
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: شهرک های صنعتی جدید در شهرستان 
آران و بیدگل سال آینده به بهره برداری می رسند.محمدجواد بگی گفت: کاشان دارای بیش از یک 
هزار واحد صنعتی فعال دارد و از این رو حجم عملیات در این منطقه باال است. یک چهارم عملیات 
عمرانی شهرک های صنعتی استان اصفهان در کاشان انجام می شود، در شهرک صنعتی امیرکبیر 
کاشان از ۱۰ سال گذشته واگذاری زمین صورت گرفته بود، اما آب مورد نیاز آن پیش بینی نشده بود 
که با اقدامات صورت گرفته بخش اعظمی از آب مورد نیاز این شــهرک تامین شد.به گفته او وقتی 
زمین های ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ هکتاری در شهرک صنعتی واگذار شــود واگذاری زمین به شرکت های 
کوچک به تعویق می افتد و از این رو باید زیرساخت های الزم به منظور واگذاری اراضی در شهرک های 
صنعتی فراهم شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان می گوید: در زمینه توسعه 
شهرک صنعتی راوند تصفیه خانه این شهرک جا به جا شدند در حالی که امروز دانشگاه کاشان در 
زمینه زمین تخصیص یافته تقاضای اجاره بها کرده در حالی که باید واگذاری زمین بدون هیچ پیش 
شرطی واگذار شود.به گفته بگی سه شهرک جدید صنعتی  در شهرستان آران و بیدگل سال آینده به 
بهره برداری می رسد و واگذاری زمین به متقاضیان در این شهرک های مسکونی صورت می پذیرد.

 
معاون وزیر صنعت:

شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتی 
تسهیالت با تخفیف 10 درصد دریافت می کنند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتی تسهیالت بانکی با تخفیف ۱۰ درصد و قسط های 
طوالنی دریافت می کنند.علی رسولیان با اشاره به فعالیت یک هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کاشان 
تصریح کرد: تعداد واحدهای صنعتی راکد در این شهرستان بسیار کم است.وی اضافه کرد: عمده واحدهای 
صنعتی کاشان فعال هستند و روند رو به توسعه بسیار خوبی در واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان 
اکم است، به همین دلیل با توجه به تقاضای زیاد، در حال توسعه شهرک های صنعتی این منطقه هستیم.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:کافه اقتصاد

بازار شب عید با گرانی های دو سال پیش مواجه نیست
رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان  در شصت و پنجمین جلســه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به روند قیمت گذاری گروه کاالیی یک و دو، اظهار 
کرد: قیمت گذاری گروه کاالیی یک، شامل هفت رسته در کمیســیون نظارت صورت می گیرد، اما درباره گروه کاالیی دو که البته شرایط گروه کاالیی یک را ندارد، 
قیمت گذاری عمدتًا به صورت ارشادی و با هماهنگی نماینده سازمان بازرگانی و نماینده حمایت از حقوق مصرف کننده، قیمت به صورت ارشادی تعیین می شود؛ 
یعنی عماًل بازار را بر مبنای سیاست عرضه و تقاضایی قرار داده اند، چون اگر تمام سیستم کاالیی مبتنی بر برخورد قهری باشد، تنظیم سطح عرضه بر هم خواهد 
خورد.رییس اتاق اصناف اصفهان البته وضعیت بازار را امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزود: بازار از نظر فراوانی کاال با مشکل مواجه نیست و آن نوساناتی که دو سال 
پیش شب عید ایجاد می شد را دیگر اکنون نداریم؛ مثال گرانی اکنون پسته به خاطر همان دو سال پیش اســت، ما امسال جهش قیمت را در ارتباط با کاالهای 
ضروری شب عید نداریم و اتفاقًا در حال تحریک تقاضا هستیم تا از حالت رکود خارج شویم، چون مردم طی این دو سال بیشتر به سمت خرید مایحتاج ضروری 

خود رفتند و خرید تفننی نکرده اند.

 مدیر سازمان تعاون روستایی
 استان اصفهان:

قیمت مصوب میوه شب 
عید،اعالم می  شود

اولین جلســه کمیســیون نظارت بر اصناف 
کشاورزی استان اصفهان برگزار شد.

محسن حاج عابدی گفت: براساس قانون 
اصالح آیین نامه مجموع صنف کشاورزی در 
دستور کار کمسیون نظارت قرار گرفت که با 
توجه به ابالغ وزیر جهادکشاورزی در راستای 
ســاختار جدید نظام صنفی، اولین جلســه 
کمســیون نظارت بر اصناف کشاورزی بطور 
همزمان در ۲۸ شهرســتان استان اصفهان 

برگزار شد.
به گفته  او در ابتدای ســال ۱۴۰۱ حداقل ۲ 
اتحادیه در هر شهرستان بر اساس پتانسیل 
آن همانند باغبانی، دام ســبک و سنگین و 
مصوبات نظارت بر اصناف کشاورزی شکل 
خواهد شــد کــه در نتیجه ایــن اتحادیه ها 
اتاق اصناف کشــاورزی شهرستان تشکیل 
می شــود تا قدمی مثبت و پویا در راستای 

پایداری بخش کشاورزی برداشته شود.
مدیر ســازمان تعاون روســتایی اســتان 
اصفهــان گفت: کارگروه تنظیــم بازار قیمت 
مصوب میوه شــب عید را هفته آینده اعالم 
می کند کــه اقدامات الزم بــه جهت تأمین 
ســیب و پرتقال مصوب تنظیم بــازار برای 
عرضه ۲ هــزار و ۵۵۰ تن پرتقال تامســون 
شــمال و یک هزار و ۲۲۵ تن ســیب تولید 
شده در شهرستان سمیرم انجام شده است

حاج عابدی می گوید: این محصوالت در ایام 
پایانی سال و نوروز ۱۴۰۱ با قیمت مناسب در 
سطح استان به دست مردم می رسد با این 
تفاوت که امسال قســمتی از محصوالت به 
صورت هوشمند درب منازل به مردم عرضه 

می شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه میوه شب عید از در مراکز خاص استان 
اصفهان توزیع می شود، گفت: با پیشنهاد ستاد تنظیم 
بازار اســتان پیگیر هســتیم برای ایام نوروز، توزیع 
پرتقال به حدود ۳ هزار تن و سیب به حدود ۱۵۰۰ تن 
افزایش یابد.حســین ایراندوست با اشاره به تامین 
۲۳۰۰ تن پرتقال تامســون و ۱۰۰۰ تن سیب تا زمان 
حاضر، اظهار کرد: با توجه بــه اینکه احتمال می رود 
امســال به دلیل کاهش محدودیت های کرونایی، 
مصرف افزایش پیدا کند، با پیشــنهاد ستاد تنظیم 
بازار استان پیگیر هستیم که توزیع پرتقال به حدود ۳ 

هزار تن و سیب به حدود ۱۵۰۰ تن افزایش یابد.وی 
درباره کیفیت میوه های توزیعــی برای نوروز، گفت: 
میوه هایی که از شمال خریداری شده، از هفته آینده 
در مراکز خاص استان به صورت عرضه مستقیم و از 
طریق ســامانه های اینترنتی به صورت غیرمستقیم 
توزیــع خواهد شــد.معاون بهبود تولیــدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
تالش می شود ۲۵ درصد میوه ها به صورت هوشمند 
و عرضه غیرمستقیم توزیع شــود، افزود: با توجه به 
شرایط کرونایی، شلوغی و ترافیِک نزدیک عید، مردم 
می توانند کاالهای مورد نظر خود را از ســامانه های 
اینترنتِی خاص مانند بازرگام ســفارش دهند و در 
منازل تحویل بگیرند؛ اما مراکز خاصی هم در شهرها 
برای خرید حضوری دایر خواهد شد.وی ادامه داد: 

در شهر اصفهان، حدود ۴۰ مرکز و در شهرستان ها، ۱۴۰ 
مرکز، توزیِع مستقیِم میوه را بر عهده خواهند داشت.

ایراندوســت دربــاره قیمــت میوه های نــوروزی، 
گفت: تعییــن قیمت ها یا به صورت کشــوری اعالم 
می شود و یا هر استانی بر اساس نرخ بازار، قیمتی 
را تعیین می کند؛ اما هنوز قیمتی اعالم نشده است 
و هفته آینده تعیین قیمت خواهد شد، اما قیمت ها، 
مناســب تر از خرده فروشــی ها اســت.وی درباره 
توزیع مرغ با بیان اینکه بــا افزایش جوجه ریزی در 
سال ۱۴۰۰، مشــکلی در کمبود و توزیع مرغ نداریم، 
گفت: حجِم مرِغ وارد شده به کشتارگاه ها بیش تر از 
مقدار مورد نیاز است؛ به طوری که با کشتارگاه تهران 
قراردادهایی تنظیم کردیم که هر شب، ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن 

مرِغ زنده به آنجا ارسال کنیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:

پیش بینی توزیع 4۵00 تن سیب و پرتقال دولتی در اصفهان

حیات دوباره کارخانه 
لوازم خانگی »ارج« 
بعد از ۵ سال تعطیلی

نخســتین خط تولید لــوازم خانگی 
ارج بعداز ۵ ســال تعطیلی دوباره راه 
اندازی شــد. کارخانه ارج که توسط 
بخش خصوصی در حال احیاســت 
با ســرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومانی در خط مونتاژی کولر های آبی 
و گازی با نشان تجاری ارج در محل 

این کارخانه افتتاح شد.

عکس روز

یمنا
س: ا

عک
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

واکسن نزده ها قربانی کرونا می شوند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بیشتر فوتی های ناشی از کرونا مربوط به کسانی 
است که واکسن دریافت نکرده اند.خالدی فر اظهار کرد: واکسیناسیون تاثیر بسیار چشمگیری در 
کاهش نرخ فوتی ناشی از کرونا در تمامی گروه های سنی داشته است.رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، استفاده از ماسک و تکمیل واکسیناسیون بهترین راه مقابله با کرونا به شمار می رود.

در شرایط کنونی که تزریق واکسن موثرترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا به شمار می رود باید با 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی از هرگونه واکسن هراسی پیشگیری کرد.

 

پرداخت ۸4 میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن صنایع 
دستی و گردشگری

۸۴ میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن صنایع دستی و گردشگری اســتان چهارمحال و بختیاری 
پرداخت شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
۸۴ میلیارد ریال تسهیالت به آسیب دیدگان ناشی از کرونا در زیرمجموعه های مرتبط با این اداره 
کل پرداخت شده است.جیالن افزود:این میزان تسهیالت به منظور جبران بخشی از خسارت های 
آسیب دیدگان ناشــی از کرونا در زیرمجموعه های مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی استان پرداخت شــد.اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری ۲۵۰ فقره انواع پرونده های متقاضیان دریافت تسهیالت کرونایی با اشتغال ۳۹۴ نفر 
را به بانک های عامل استان ارسال کرد.تسهیالت درخواســتی برای این تعداد از متقاضیان ۱۰۸ 

میلیارد ریال اعالم شده است.
 

پوشش تحصیلی 100 درصدی دانش آموزان ابتدایی 
چهارمحال و بختیاری

۱۰۰ درصد از دانش آموزان مقطع ابتدایی در استان چهارمحال و بختیاری پوشش تحصیلی داده 
شــده اند.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
پوشش ۹۹ درصدی دوره پیش دبستانی و پوشــش ۱۰۰ درصدی مقطع ابتدایی در استان گفت: 
شاخص های آموزشــی در اســتان به خصوص در مناطق محروم رشد چشــمگیر داشته است.

محمدی افزود: در راستای بهبود کیفیت آموزشــی در مدارس از همه ظرفیت ها استفاده خواهد 
شد و کتاب نظام مسائل آموزش و پرورش برای عملیاتی شــدن در سطح مدارس مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
 

پیشرفت 10 درصدی طرح اقدام ملی مسکن در شهرکرد
طرح اقدام ملی مسکن در شــهرکرد، مرکز چهارمحال و بختیاری با پیشرفت ۱۰ درصدی همراه 

است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح اقدام ملی 
مسکن در شــهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در بخشی از شهر شــهرکرد به طور میانگین از ۱۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار شده اســت.رفیعی ادامه داد: بنیاد مسکن مسئولیت احداث 
مسکن در شــهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را برعهده دارد، اما احداث یک هزار و ۲۲۴ واحد از 
واحد های مسکن ملی در شــهرکرد با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را هم عهده دار شده است.در احداث 

واحد های مختص شهرکرد تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

ممنوعیت باعث می شود »کیفیت« موردتوجه قرار بگیرد؟

فرصت صادرات فلفل دلمه ای
برگشت محموله های صادراتی محصوالت کشــاورزی از چند کشور از 
جمله روسیه به دلیل استفاده از ســمومی که مورد تایید این کشورها 
نبود، موجی از نگرانی را در بین مردم برای استفاده از محصوالتی از جمله 
فلفل دلمه ای، سیب زمینی، کیوی و ... ایجاد کرد، همچنین این مسئله 
تاثیر بســیار منفی در بحث صادرات و کاهش اعتماد نسبت به سالمت 
محصوالت تولیدی در کشور داشت، چهارمحال و بختیاری نیز یکی از 
صادرکنندگان فلفل دلمه ای به روســیه بود که ممنوعیت صادرات نیز 
شامل تولیدکنندگان این اســتان هم شد.کارشناسان حوزه کشاورزی 
پس از برگشت محصوالت کشــاورزی صادراتی از کشور روسیه، اعالم 
کردند که تولیدکنندگان از سمومی استفاده کرده اند که مورد تایید کشور 
هدف نبوده است و به همین علت این محصوالت برگشت خورد، اما این 
مسئله به معنای خطرآفرین بودن اســتفاده از این سموم نیست و هر 
کشوری برای خود دارای استانداردهایی در واردات محصوالت است و 
امکان دارد این استانداردها در کشورهای مختلف متفاوت باشد.حال 
این سوال مطرح می شود که چرا دقت کافی در بحث صادرات محصوالت 
کشاورزی به کشورهای هدف صورت نگرفته است تا شاهد پیامدهای 
منفی این اتفاق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباشیم.از چند روز 
گذشته شــاهد رفع ممنوعیت صادرات فلفل  دلمه ای به کشور روسیه 
بودیم، اما قطعا در این مدت ممنوعیت بیش از دوماهه تولیدکنندگان 
این محصول با مشــکالت بســیاری مواجه شــده اند و رفع کامل این 
مشکالت نیز قطعا زمان بر خواهد بود.علیمردانی، یکی از گلخانه داران 
در بحث تولید فلفــل دلمــه ای در چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
محدودیت های ایجاد شده برای صادرات این محصول به کشور روسیه، 
اظهار کرد: برای فــروش محصول و بازاریابی مشــکل چندانی وجود 
نداشــت، اما در این مدت با کاهش شدید قیمت فلفل دلمه ای مواجه 
شــدیم.وی افزود: قیمت فلفل دلمه ای به علت ممنوعیت صادرات به 
روسیه از ۴۰ هزار تومان به ۵۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد، به نظر می رسید 
بحث استفاده از ســموم یک بهانه برای ممنوعیت صادرات به روسیه 
بود، زیرا این محصول با بســته بندی ایرانی در این ایام به قزاقستان و 
گرجستان صادر و سپس با واسطه  به روسیه صادر می شد.علیمردانی از 
آزاد شدن صادرات فلفل دلمه ای به روسیه خبر داد و گفت: تغییر چندانی 
در تولید محصول ایجاد نشده است، اکنون واسطه ها مشکالت بسیاری 
را برای تولیدکنندگان در بحث صادرات ایجاد می کنند، تعدد واسطه ها 
موجب می شود سود کمی نصیب تولیدکننده شود.ین گلخانه دار بیان 
کرد: باید ســازمان جهادکشــاورزی متولی بحث صادرات محصوالت 

کشاورزی باشد تا تعداد واسطه ها کم شود.

کاهش شدید قیمت فلفل دلمه ای در بازار
ابراهیمی، یکی دیگــر از گلخانه داران چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اینکه بحث صادرات فلفل دلمه ای به روســیه آزاد شده است، اظهار 
کرد: امروز بحث شــدید کاهش قیمت فلفل دلمه ای و افزایش تعداد 
واسطه ها باعث ایجاد مشکالت فراوان برای تولیدکنندگان در این حوزه 
شده است.وی افزود: قیمت فلفل دلمه ای از حدود ۳۵ هزار تومان به 
۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده اســت و سود چندانی عاید تولیدکننده 
نمی شود.ابراهیمی با تاکید بر اینکه فلفل دلمه ای در بازار داخلی مصرف 
چندانی ندارد، توضیح داد: از ۱۴ اســفندماه مرزها برای صادرات فلفل  
دلمه ای در اســتان باز شــد.این گلخانه دار بیان کرد: هیئتی از روسیه 
برای بحث کنترل کیفی محصوالت کشــاورزی صادراتی به چهارمحال 
و بختیاری سفر کردند و مشکلی از بابت کیفیت وجود نداشت، به نظر 

می رسد بحث سموم یک بهانه برای ممنوعیت صادرات به روسیه بود.

روند صــادرات فلفل دلمــه ای از چهارمحال و بختیــاری بهبود
 یافته است

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه بحث ممنوعیت صادرات فلفل دلمه ای به 

روسیه برطرف شده است، اظهار کرد: عموما فلفل دلمه ای تولیدی در 
استان از استان اصفهان به سمت مقصد کشور روسیه سورت می شود.

ابراهیم شــیرانی افزود: صــادرات فلفل دلمه ای به روســیه و برخی 
کشورهای هدف به دلیل اســتفاده از برخی ســموم و کودها از دوماه 
گذشته ممنوع و کند شد، اما خوشــبختانه روند صادرات بهبود یافته 
است.شــیرانی با بیان اینکه باید تولیدکنندگان از ســموم و کودهای 
شیمیایی مجاز و مورد تایید کشورهای هدف صادراتی استفاده کنند تا 
با مشکل صادرات مواجه نشویم، توضیح داد: در حال حاضر ۱۷ هکتار 
گلخانه تحت کشت فلفل دلمه ای در چهارمحال و بختیاری وجود دارد 

و به طور میانگین ۳۰۰۰ تن فلفل دلمه ای در استان تولید می شود.
 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: این ممنوعیت صادرات موجب شد تا بحث کنترل 
کیفیت در تولیــد محصوالتی مانند گوجه، خیــار و فلفل دلمه ای برای 
عرضه در بازار داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد، مســئوالن فنی 
باید بر بحث استفاده از سموم مجاز نظارت کنند تا در بحث سورتینگ 
مشکلی برای صادرات این محصوالت ایجاد نشود.وی تاکید کرد: در 
بحث صادرات باید حدنصاب استفاده از سموم و کود رعایت شود تا در 

بازار مصرف خارجی مورد تایید باشد.

خبر روز

معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ورود کاال با قیمت جدید و سود منطقی به بازار از سال آینده
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: هنوز 
در سطح بازار و انبارها کاالهایی با قیمت مصرف کننده وجود دارد، پیش بینی می شود تا پایان سال این 
کاالها به پایان برسد و کاال با قیمت جدید و با قیمت تولیدکننده وارد بازار می شود.غالمرضا قائدامینی با 
بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت در بحث لوازم خانگی مجاز نیست، اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاری 
کارخانه برفاب تنها تولیدکننده لوازم خانگی اســت و هیچ گونه افزایش قیمتی طی چند ماه اخیر در 
محصوالت خود نداشته است، اما بسیاری از تولیدکنندگان کشور در چندماه اخیر قیمت کاالهای خود 
را افزایش داده اند.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت چهارمحال 
و بختیاری افزود: برخی اصناف فروشنده لوازم خانگی، این کاالها را به قیمت روز از کارخانجات تولید 
لوازم خانگی در کشور خریداری کرده اند و با سود تعیین شده به فروش می رسانند، اگر فروشنده اصلی 
تخلف کرده باشد به اتحادیه اصلی این تخلف اعالم می شود، اگر بنکدار دارای اجناس عمده باشد باید از 
تولیدکننده اصلی که قیمت را غیرمجاز افزایش داده است، شکایت کنیم تا قیمت ها به قیمت قبل برگردد.

 

احتمال سرمازدگی درختان طی دهه آخر اسفند در چهارمحال  
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ارقام زودرس 
همچون بادام سفید در شهرستان سامان گل دهی کرده و براســاس پیش بینی های هواشناسی، 
احتمال وقوع سرمازدگی در دهه  آخر اسفندماه وجود دارد.فرشید شبانی با اشاره به اینکه در بحث 
مقابله با سرمازدگی اقدامی مبنی بر سم پاشی وجود ندارد، اظهار کرد: برای جلوگیری از سرمازدگی 
محلول پاشــی صورت می گیرد، برخی از ترکیبات ضد تنش حاوی عصاره جلبک دریایی بوده که 
موجب افزایش اندکی مقاومت درختان و جوانه های گل دهنده به ســرما می شود، بنابراین توصیه 
می شود اقدامات الزم برای اســتفاده از ترکیبات ضدتنش دو تا سه روز پیش از گل دهی درختان 
انجام شود.مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمازدگی جبهه ای 
و تشعشعی، تصریح کرد: سال گذشته چهارمحال و بختیاری با سرمازدگی جبهه ای مواجه شد که 
با ماندگاری آن، عمال اقدامی نمی توان انجام داد، اما سرمازدگی تشعشعی که به دلیل وارونگی هوا 

اتفاق می افتد نقطه ای است و نقاط خاصی که سرماخیز بوده را تحت تاثیر قرار می دهد.
 

فعالیت ۵0 درصد از تاکسی و اتوبوس های شهری در ایام نوروز
رییس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری شــهرکرد از فعالیت ۵۰ درصدی تاکسی  و 
اتوبوس های شــهری در ایام تعطیالت نوروزی خبر داد.میرزاییان در خصوص فعالیت تاکســی  
و اتوبوس های درون شــهری در شــهرکرد در ایام نوروز، گفت: باتوجه به میزان مســافران، تعداد 
دستگاه های فعال در خطوط متفاوت است. فعالیت دستگاه های حمل و نقل شهری در ایام تعطیل 
کمتر از ایام عادی اســت و میزان خدمت رسانی در خطوط مختلف بســتگی به میزان جمعیت و 
مسافران آن خط دارد.فعالیت تاکسی و اتوبوس های شهری در ایام تعطیل به ۵۰ درصد می رسد، اما 
با وجود بازرسان میدانی و سیستم نظارت آنالین در اتوبوس ها ساعت کاری و تعداد اتوبوس خطوط 

بررسی می شود که با توجه به میزان مسافران تعداد اتوبوس ها کم یا زیاد خواهد شد.
 

فوت کارگر شهرداری فرخشهر در حین کار 
شهردار فرخشــهر گفت: یکی از کارگران که در حال نظافت و جمع آوری نخاله در سطح شهر بود، بین 
دیوار و لودر که در حال بارگیری نخاله بود، گیر کرد و جان خود را از دست داد.حامد فروزنده از فوت کارگر 
شهرداری فرخشهر خبر داد و اظهار کرد: طبق روال سال های گذشته برنامه ریزی برای نظافت و جمع آوری 
نخاله های ساختمانی به مناسبت فرا رسیدن سال نو صورت گرفت و کارگران نیز در حال انجام کار هستند.

اخبار

استاندار:

سال آینده باید شاهد 
افتتاح پروژه های متعدد در 
چهارمحال و بختیاری باشیم

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: معاون 
عمرانی و اقتصادی استاندار تیم هایی به منظور 
بررسی پروژه های اقتصادی و عمرانی تشکیل 
دهند و به صورت مســتمر در شهرســتان ها 
حضور پیدا کنند، در ســال ۱۴۰۱ باید شــاهد 
افتتاح پروژه های متعدد در اســتان باشیم.

غالمعلی حیدری در جلسه اقتصاد مقاومتی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه رفع 
موانع تولید و اقتصاد مقاومتــی از تاکیدات 
مقام معظم رهبری اســت، اظهار کرد: یکی 
از تاکیدات ایشــان تشــکیل قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی است.استاندار چهارمحال و بختیاری 
افــزود: اجــرای پروژه های جهــش تولید و 
اقتصاد مقاومتــی می تواند بخش اعظمی از 
مشکالت استان را حل کند، تا پایان سال مالی 
فرصت زیــادی باقی نمانده اســت، بنابراین 
مدیران اهتمام جدی نسبت به جذب اعتبارات 
پروژه های عمرانی داشته باشند، هیچ اعتباری 
نباید برگشت بخورد.وی با بیان اینکه وظایف 
مدیــران در رفــع تولید باید مضاعف شــود، 
توضیح داد: به طور مستمر باید روند پیشرفت 
فیزیکی پروژه های جهش تولیــد و اقتصاد 
مقاومتی بــه دبیرخانه گزارش داده شــود، 
مدیران از این پس بر اساس میزان پیشرفت 
فیزیکی پروژه های حــوزه کاری خود ارزیابی 
می شــوند.حیدری اضافه کرد: فرمانداران و 
مدیران شهرستانی نیز باید در جریان اعتبارات 
و پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستانی قرار 
بگیرند و ادارات شهرستانی تقویت شود، اگر 
این ادارات تقویت شــوند، قطعا مراجعات به 
مرکز استان نیز کاهش پیدا می کند.استاندار 
چهارمحــال و بختیــاری بیان کــرد: معاون 
عمرانــی و اقتصادی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری تیم هایی به منظور بررسی پروژه های 
اقتصادی و عمرانی تشکیل دهند و به صورت 
مســتمر در شهرســتان ها حضور پیدا کنند، 
در سال ۱۴۰۱ باید شــاهد افتتاح پروژه های 

متعدد در استان باشیم.

با مسئولان
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 140085602023009820-1400/12/18 ســند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان پالک 2633/81  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره 
چاپی 266268 الف/87  بنام کمال عندلیب در دفتر 224 صفحه 158 ســابقه 
ثبت و سند داشته که طی سند شماره 169882 مورخ 1388/12/25 دفترخانه 
20 اصفهان به نامبرده انتقال شــده اســت مالک ضمن درخواست صدور سند 
المثنی بشماره 14003030460 مورخ 1400/12/02 با ارائه دو برگ استشهاد 
شــهود با رمز تصدیق 696337 و شــماره یکتا 140002150481000379 
دفترخانه 391 اصفهان ســند مالکیت المثنی در اجرای مــاده 120 آئین نامه 
قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شــرف صدور اســت. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1290051  حسین زمانی علویجه 

سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602033004856-1400/12/14 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ قطعــه  باغچه معروف بــه جنب قبرســتان  پالک ثبتی 

شماره 590 فرعی از 53 اصلی واقع در افوشــته جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
با حق مجری از باغچــه 589 فرعی و حق عبور از خانــه 588 فرعی از اصلی 
مرقوم در صفحــه 484 دفتر 66- امــالک  ذیل ثبت 9312 و تحت شــماره 
 چاپی 141478  به نــام علیمحمد جعفر ثبت و صادر گردیده ســپس بموجب

 ســند قطعی مع الواســطه 85301 مورخ 1389/03/06 دفتر 7 نطنز بالسویه 
به آقــای محمدرضا و منیــر و معصومه شــهرت همگی جعفر نــژاد فرزندان 
رضا- انتقــال قطعی گردیده   ســپس نامبــردگان بموجب درخواســت واره 
140021702033007295 مورخ 1400/12/01 منضم به دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن به شماره شناســه یکتا 140002155884000649 و رمز 
تصدیق 448209 و شماره 68550 مورخ 1400/11/16 که به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ 
پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند 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 مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1288139  رحمت اله شــاهدی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول )چاپ اول(

شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۲۵۳/ 6/۱۴۰۰ ش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد۲ 
پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

ردیف
شماره 
پالک

مساحت/
مترمربع

قیمت کل کارشناسی 
پالک)ریال(

سپرده شرکت 
آدرس محلدر مزایده

۱۴۲۵۱۴/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰
بلوار امام خمینی)ره(، روبروی 
دبیرستان دخترانه خدیجه کبری

۲۴۴۵۱۴/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۱/۸ 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 ۱۴۰۱/۱/۱۱

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴
تلفن تماس: ۴66۵۲۵۴۱-۰۳۱ و ۰۳۱-۴66۵۲۴6۵

محمد اسماعیل زاده– شهردار محمدآباد م الف: 1287212

نوبت دوم
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اجرای پویش »هر دانش آموز مراقب یک همکالسی«

معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش اصفهان از اجرای پویــش »هر دانش آموز مراقب 
یک همکاسی« برای چهارشنبه آخر سال خبر داد.صادق ستاری فرد گفت: باتوجه به خطرهای روز 
چهارشنبه سوری خانواده ها، در راستای حفظ سامت دانش آموزان در چهارشنبه آخر سال، از تجمعات 
غیرضروری و حضور در امکان شلوغ خودداری کنند و ترجیحا در این روز همراه فرزندانشان باشند تا 
بتوانیم از آسیب های احتمالی چهارشنبه آخر سال جلوگیری کنیم.او گفت: آموزش و پرورش در راستای 
آگاهی بخشی به دانش آموزان برای چهارشنبه سوری، برنامه های آموزشی خوبی را تدارک دیده است 
که از طریق خانواده ها و بستر شاد منتقل خواهد شد.معاون تربیت بدنی و سامت آموزش و پرورش 
استان اصفهان می گوید: این آگاهی بخشی ها در راستای هرچه بهتر برگزار شدن چهارشنبه سوری است 
تا شــاهد اتفاقات ناگوار در این روز برای خانواده ها و دانش آموزان نباشیم.ستاری فرد معتقد است: 
همچنین برنامه ای مشارکتی با جمعیت هال احمر و اورژانس در راستای آگاهی بخشی و ارائه دانش 
الزم برای مواجهه منطقی دانش آموزان در چهارشنبه آخر سال داریم که شاهد اتفاقات کمتری باشیم

 ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان های مردم 
نهاد برای رفع مشکالت جامعه 

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: همکاری دســتگاه های اجرایی در این اســتان با 
ســازمان های مردم نهاد حوزه جوانان ضروری اســت به کاهش و رفع مشکات جامعه می انجامد.

سید محمد طباطبایی افزود: تشکل های جوانان ظرفیت مناسبی برای رصد معضات استان هستند 
و توانمندی انجام کارهای اجرایی در زمینه های گوناگــون را نیز دارند.وی تصریح کرد: البته همکاری 
بیشتر دستگاه های اجرایی و سازمان ها برای میدان دادن به جوانان و تشکل ها باید بیشتر از قبل در 
عمل ظاهر شود تا ســازمان های مردمی، فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه خود را داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: بویژه در مسائل اجتماعی، تشکل های جوانان و 
سازمان های مردمی می توانند نقش به مراتب اثربخش تری نسبت به گذشته ایفا کنند.طباطبایی درباره 
تفاوت مطالبه گری با رفتار طلبکارانه خاطرنشان کرد: برخی مطالبه گران و کنشگران حوزه اجتماعی 
و جوانان به انتقاد صرف می پردازند و این برای رفع مشکات مفید نیست.وی اضافه کرد: ارائه راهکار 
در کنار انتقاد سازنده  می تواند زمینه استفاده از خرد جمعی در پیشبرد اهداف را مهیا کند و نیاز است که 
تشکل های جوانان همواره ضمن انعکاس کاستی ها و کمبودها، راه حل ها را نیز ارائه و برای مسووالن 
بازگو کنند.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: با همکاری و همدلی بیشتر تشکل های 
جوانان و بطور کلی گروه های مردمی و داوطلب مسیر هم افزایی و پیشرفت هموار خواهد شد.۲۶۳ 

سازمان مردم نهاد حوزه جوانان در استان اصفهان فعالیت دارند.

بررسی بایسته های خیریه در عرصه محیط زیست
رئیس پژوهشکده آال دانشگاه اصفهان اظهار کرد: موضوع این نشست که از سلسله نشست های َخِیر 
ماندگار است، به محیط زیســت و جایگاه خیریه و وقف در بهبود وضعیت محیط زیست اختصاص 
دارد.محمدصالح طیب نیا افزود: در این نشســت که به صورت مجازی با همکاری پژوهشکده های 
آال و محیط زیست دانشگاه اصفهان برگزار می شــود، موضوعاتی همچون »بایسته های خیریه ها در 
عرصه های محیط زیست«، »آلودگی هوا«، »پسماندهای پزشکی صنعتی و شهری«، »وضعیت منابع 
استان اصفهان« و »کنترل آلودگی آب و بازیافت پساب« توسط اساتید و پژوهشگران برتر این حوزه 
مورد بررسی قرار می گیرد.رئیس پژوهشکده آال دانشگاه اصفهان با بیان اینکه پژوهشکده آال با حوزه 
تخصصی مطالعات نوین وقف و امور خیریه، تنها پژوهشکده رسمی کشور است از سال ۹۵ در دانشگاه 
اصفهان آغاز به کار کرده به فعالیت های این پژوهشکده که به مطالعات نوین وقف و امر خیر می پردازد، 
اشاره و تصریح کرد: این پژوهشکده در زمینه تولید دانش امر خیر، فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و 

اصاح و بهینه سازی روش های مدیریت فعال است.

کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد  الهه صالحی
یکی از پیامد های جــدی نگرفتن اجرای 
سیاست های کلی جمعیت است.در موضوع رشد جمعیت عاوه بر تشویق 
و حمایت خانواده ها برای فرزنــدآوری باید از ظرفیت های خاموش نیز 
استفاده کرد که یکی از آن ها کمک به باروری زوج های نابارور است که ۲۰ 
درصد از زوجین کشور را شامل می شوند: به عبارتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
زوج نابارور داریم.اصفهان با داشــتن مراکز مختلــف درمان ناباروری و 
استفاده از شیوه های نوین علمی در این زمینه از استان های موفق در این 
زمینه و حتی پذیرای مراجعانی از سایر کشورهاست.اما در حالی که درمان 
ناباروری در اصفهان و ایران برای بیماران غیر ایرانی کم هزینه و ثمربخش 
است، بســیاری از زوجین ایرانی از پس هزینه های درمان ناباروری بر 
نمی آیند. بهتر بگوییم علم درمان زوجین نابارور را داریم، اما پولش را نه؛ 
البته به تازگی طرح بیمه این خانواده ها اجرایی شده تا بال بیمه به کمک 
بال دانش بیاید و پرنده کوچک خوشبختی در خانه زوج های چشم انتظار 
فرزند به پرواز درآید.نســرین باقری کارشــناس مامایی مرکز درمان 
ناباروری حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان گفت: اولین، 
آسان ترین و کم هزینه ترین قدم برای باردار شدن، دارو درمانی است که 
پزشک معالج، مطابق با سن، شــرایط و آزمایش برای زوجین تجویز 

می کند. او مرحله بعدی را استفاده از روش IUI می داند و می گوید: چند 
نوبت سونوگرافی از زن و چند نمونه اسپرم از مرد گرفته می شود و بعد از 
این که تخمک خوب یافت شــد، نمونه اسپرم آماده سازی شده، داخل 
رحم تزریق می شود. به گفته کارشــناس مامایی مرکز درمان ناباروری 
حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، مرحله بعدی، IVF است 
که جنین شناسان زیر میکروسکوپ بهترین اســپرم را جدا و به داخل 
تخمک تزریق می کنند، جنین داخل محیط مناسب قرار می گیرد، پس از 
سه یا چهار روز جنین با کیفیت به رحم خانم تلقیح می شود و دو هفته بعد، 
مشخص خواهد شد که بارداری اتفاق افتاده است یا خیر. بنابر آمار۳۰ 
تا۴۰ درصد از بانوانی که از این روش یعنی IVF استفاده می کنند تست 
بارداری شان مثبت می شود. در ســال ۹۹ حدود ۲۶ درصد از زوج های 
نابارور که تست بارداری آن ها پس از استفاده از یکی از روش های کمک 
باروری مثبت بوده، زایمان کردند که این آمار نسبت به سال قبل از آن، ۱۱ 
درصد بیشتر است. باقری می گوید: بیشتر مشکات ناباروری بیماران ما 
به علت سن باالی خانم است، چون سن ازدواج باال رفته و هرچه که سن 
از ۳۵ سال باالتر برود کیفیت تخمک ها و در نتیجه احتمال بارداری کاهش 
می یابد. او می گوید: مشکل نازایی در شهر ها و روستا های کوچک به علت 
سطح فرهنگ، ســواد، تحصیات و وضع اقتصادی پررنگ تر است. از 

طرفی بسیاری از این بیماران با مشکات روحی روانی ناشی از نازایی نیز 
مواجه می شوند.

درمان کم هزینه در یک مرکز جامع دولتی
مرکز درمان ناباروری حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان از 
سال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کرد و به علت افزایش تعداد، مراجعه کنندگان، 
به همت خیران در سال ۹۶ بازســازی شد.  دراین مرکز دولتی، پزشکان 
متخصص زنان، اورولوژی و جنین شناس به زوج های نابارور خدمات 
ارائه می کنند. به زودی خدمات اهدای تخمک و رحم جایگزین هم در 
این مرکز از سر گرفته می شود. کارشناس مامایی مرکز درمان ناباروری 
حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، می گوید: با توجه به وضع 
مالی و اقتصادی، بســیاری از زوج هایی که به مراکز خصوصی مراجعه 
می کنند، وقتی با هزینه های باالی درمان روبرو می شــوند درمان را رها 
می کنند. این در حالی است که بیمه، خدماتی همچون هزینه معاینه و 
آزمایش ها را به بیماران می پــردازد و ۷۰ درصد از هزینه دارو ها را متقبل 
می شود.به عنوان مثال در مراکز خصوصی هزینه IUI حدود یک میلیون 
تومان اســت، اما این روش درمانی در مراکز زیرپوشش بیمه از جمله 
بیمارستان شهید بهشــتی اصفهان، فقط ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد. به 
گفته باقری، بعد از ورود زوج های نابارور به ایــن مرکز دولتی، گذراندن 
آزمایش ها و مطلوب شدن شرایط، به طور میانگین، بعد از یک ماه درمان 
و هزینه کمتر از ۳ میلیون تومان نتیجه بارداری خانم مثبت می شود. او 
می گوید: بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیرو های مسلح 
روستایی است و فقط ۵ درصد از زوج های ناباروری که مراجعه می کنند 
بیمه نیستند که برای بیمه شدن راهنمایی می شوند. کارشناس مامایی 
مرکز درمان ناباروری حضرت مریم بیمارســتان شهید بهشتی اصفهان 
می گوید: در این مرکز فریز جنین با مبلغ سالیانه ۶۰ هزار تومان و انتقال 
جنین به رحم مادر با مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان انجام می شود.باقری 
معتقد است  بسیاری از مردم اصفهان اطاع ندارند که مرکزی دولتی انواع 
خدمات درمان ناباروری را ارائه می دهد. و می گوید: آرزوی ما در این مرکز 
این است که اولین مراجعه بیمار، آخرین مراجعه او باشد و در همان اقدام 

اولیه صاحب فرزندی سالم شود.

وام دولتی برای فرزنددار شدن
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زوج های نابارور واجد شرایط 
وام ۴ درصدی می دهد.به گفته کارشناس مامایی مرکز درمان ناباروری 
حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان به خانم های کمتر از ۴۵ 
سال که مشکل نازایی شان را پزشک تایید کند، بر اساس هزینه آزمایش 
و دارو دست کم ۱۰ و حداکثر ۲۵ میلیون تومان وام داده می شود.باقری 
می گوید: پارسال ۱۵۰ نفر و امسال ۳۰۰ نفر از مراجعان مورد تایید مرکز 
درمان ناباروری حضرت مریم این وام را دریافت کرده اند. به گفته او گاهی 
اوقات بیمارانی که صاحب فرزند شده اند مبلغی و گاه حتی داروهایشان 

را به مرکز می دهند تا صرف درمان بیمارانی شود که تمکن مالی ندارند.

خبرخوان جامعه

سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 
تکنســین های اورژانس پیش بیمارســتانی استان 
اصفهان به ۲۵۷ هزار و ۴۹۹ ماموریت امدادرســانی 
اعزام شــدند که ۱۹۷هــزار و ۸۴۲ مــورد مربوط به 
حوادث غیر رانندگی و ۵۹ هــزار و ۶۵۷ مورد حوادث 
رانندگی بود. فرهاد حیدری با بیــان اینکه تعداد کل 
ماموریت های اورژانس پیش بیمارســتانی استان 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۹ درصد افزایش 
داشته اســت، افزود: در این مدت از مجموع حوادث 

رانندگی منجر به جرح در سطح استان، ۴۱ هزار و ۶۹۵ 
مورد در مناطق شــهری و ۱۷ هزار و ۹۶۲ مورد در نقاط 
جاده ای استان رخ داده اســت. سرپرست اورژانس 
پیش بیمارستانی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
از ابتدای امسال تا پایان یازدهمین روز از اسفندماه، 
۴۱۷ مورد مسمومیت با منوکسیدکربن به ۱۱۵ استان 
اصفهان گزارش شــد، گفت: از این تعــداد ۳۹۰ نفر با 
دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در محل 
حادثه درمان و یا توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
شدند و ۲۷ نفر نیز جان خود را از دست دادند. حیدری 
در مورد خدمات اورژانس هوایی در سطح استان نیز 
گفت: در ۱۱ماهه امســال بالگرد امــدادی اورژانس 
۳۳ بار به ماموریت اعزام و ۴۱ بیمــار و مصدوم را به 
مراکز درمانی اســتان اصفهان منتقل کرد. از مجموع 

این ماموریت ها ۱۶ مورد مربوط به تصادفات رانندگی 
و یک مورد انتقــال مادر باردار به بیمارســتان بود. به 
گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان، وی با 
بیان اینکه کارشناسان اتاق فرمان مرکزی ۱۱۵ استان 
همزمان پاسخگوی تماس های مردمی ۱۶ شهرستان 
استان هســتند، گفت: تعداد تماس های برقرار شده 
با ۱۱۵ اصفهان در ۱۱ ماهه امســال ۸۲۴ هزار و ۲۷۲ 
مورد بود و  میانگین تعداد تمــاس روزانه با اورژانس 
حدود ۲۵۰۰ تماس اســت. حیدری خاطرنشان کرد: 
فوریت های پزشکی استان اصفهان دارای ۱۵۹ پایگاه 
امدادی شامل ۷۹ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده ای و 
یک پایگاه امداد هوایی، ۲ دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

و ۵ اتاق فرمان است.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان خبر داد:

فوت 2۷ اصفهانی بر اثر منوکسیدکربن

ثبت ملی میراث 
ناملموس»مهارت 
پخت گز اصفهان«

»مهارت پخت گز اصفهان« و ۷ 
میراث ناملموس دیگر استان 
اصفهان در فهرســت میراث 

ناملموس کشور ثبت شد.

 امکان ترخیص وسیله نقلیه بدون پیش پرداخت 
و با تخفیف ویژه

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان درخصوص عیدانه پلیس به مردم اظهار کرد: تا آخرین 
روز کاری سال ۱۴۰۰، امکان پرداخت اقساطی جرایم معوقه بدون پیش پرداخت فراهم شده است 
و هزینه پارکینگ با تخفیف ویژه محاسبه می شود.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: شهروندان 
متقاضی با استفاده از اپلیکیشن »پلیس من« و مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر استان نسبت 

به ترخیص وسیله نقلیه خود با شرایط مذکور، اقدام کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این طرح شامل خودروهایی که 
با دستور قضائی، انتظامی یا به علت تصادف توقیف شده اند، نیست.وی با اشاره به اینکه سیاست 
پلیس در آستانه ســال جدید خودداری از توقیف خودروها است، ادامه داد: تخلف پلیس همواره 
تخلفات حادثه ساز بوده است و برابر قانون در موقعیت هایی که پلیس مجبور به توقیف باشد، قطعًا 
نسبت به توقیف وسیله نقلیه متخلف اقدام خواهد کرد.سرهنگ محمدی با اشاره به شرایط خاص 
مالکان برای ترخیص وسیله نقلیه خود، خاطرنشان کرد: اگر فردی قبض پارکینگ را گم کرد، متصرف 
حین توقیف است و به مالک دسترسی ندارد و بیمه نامه و گواهی نامه معتبر ندارد، با شرایط خاص 

می تواند خودروی خود را تحویل بگیرد.

کالهبرداری با ارسال پیامک های جعلی توقیف خودرو
رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان اظهار کرد: به تازگی پیامکی با محتوایی مبنی بر »حکم توقیف 
خودروی شــما در ســامانه اباغیه الکترونیکی ثبت گردید«، به تلفن همراه شهروندان ارسال و از 
آن ها خواسته می شود لینک ســایت ســامانه خدمات الکترونیکی قضائی را که در پایین پیامک 
ارائه شده است، باز کنند.سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی افزود: این سایت جعلی مانند سامانه 
خدمات الکترونیک قضائی شبیه سازی شده اســت، ابتدا جهت ورود به سایت کد ملی را از کاربر 
دریافت می کند و سپس از کاربر می خواهند فیلترشکن خود را روشن و بابت هزینه اطاع رسانی 
از طریق درگاه بانکی مبلغ ۲۰ هزار ریال واریز کند؛ با ورود کاربر به این درگاه جعلی اطاعات کارت به 
سرقت می رود و حساب بانکی فرد خالی می شود.رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان تصریح کرد: شهروندان درخصوص این هشــدار هوشیار باشند و بدانند برای دسترسی به 
سایت ها و سامانه های دولتی، نیازی به فعال بودن فیلترشکن نیست. سایت ها و سامانه هایی که 
برای دسترسی درخواست فعال سازی فیلترشکن می کند، جعلی و به منظور سرقت اطاعات کارت 
بانکی طراحی شده است.وی خاطرنشان کرد: از شــهروندان خواسته می شود در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در فضای مجازی، نظیر کاهبرداری های اینترنتی، برنامه های جعلی و سایت هایی 
با محتوای مجرمانه موضوع را به سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir، بخش ارتباطات 

مردمی گزارش کنند تا برخوردهای قانونی با متخلفان صورت گیرد.

جاساز 9 کیلو هروئین در معده مسافران
غامحسین صفری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر مرکز استان باخبر شدند محموله ای هروئین توسط یک اتوبوس مسافری در 
حال انتقال از استان های شرقی به اصفهان است که برای شناســایی و دستگیری، بافاصله وارد 
عمل شــدند.وی افزود: مأموران مجرب پلیس مبارزه با مواد مخدر ۱۴ نفر از مسافران اتوبوس را 
در این رابطه دستگیر و ۹ کیلو و ۳۵۰ گرم هروئین را که به طرز ماهرانه ای با شگرد بلع در معده خود 
جاسازی کرده بودند، کشف کردند.صفری با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان دستگیرشده 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، بیان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ 
و قاچاقچیان با هر نوع شیوه و شــگردی که دارند برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن به 

آنان نخواهد داد.

وز عکس ر

ناـجاـ

 دبیر شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه استان اصفهان:

دغدغه جوان گرایی مساجد 
تقویت شود

خبر روز

دبیر شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعه 
استان اصفهان گفت: متولیان مساجد دغدغه 
جوان گرایــی مســاجد را در درون خود تقویت 
و برای جذب نســل جوان و نوجوان کار کنند و 
ســایق آنان را در نظر بگیرند.حجت االسام و 
المســلمین علیرضا فرهنگ روز پنجشنبه در 
نشســت با ائمه جماعات و اعضای هیات امنا 
مساجد بخش کرون از توابع شهرستان تیران 
و کرون واقع در غــرب اصفهان افزود: کم رنگی 
حضور جوانان و نوجوانان در مســاجد آسیب 
ساز بوده و به آینده آنان و جامعه لطمه می زند.

وی بیان کرد: تقویت زمینه های جذب آنان به 
حضور در مســجد و نماز جماعت و برنامه های 
فرهنگی نیازمند کار فرهنگــی، فکری و توجه 
به سایق نسل جدید است تا با ابزارهای نوین 
و امیدبخشــی و احترام به آنان شرایط جوان 
گرایی در مســاجد بیش از حــد حاضر فراهم 
شود.دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از جوانان 
در فعالیت های اجرایی و هیات امنا مســاجد 
الزم است، تصریح کرد: روحانی و امام جماعت 
مسجد در ارائه مطالب متناسب با نیاز جوانان 
همت داشته باشــد که همین موضوع انگیزه 
حضور آنان را ایجــاد می کنــد.وی ادامه داد: 
حضور جوانان و نوجوانان در مساجد و انگیزه و 
بسترسازی برای توجه به نماز جمعه و حضور در 
این مراسم دینی و عبادی از دیگر اقداماتی است 
که باید توسط متولیان این حوزه صورت بگیرد.

حجت االسام فرهنگ، تاش برای وحدت و 
انســجام بین مردم بر محوریت مسجد و نماز 
جمعه را ضــروری خواند و اظهارداشــت: امام 
جماعت و امام جمعه محور وحدت و هم افزایی 
در هر منطقه هســتند که تعامل با آنان از سوی 
مسئوالن الزم است.بخشــدار کرون نیز در این 
نشست بر اهمیت جذب نسل جوان و نوجوان 
به مســاجد تاکید کرد و اذعان داشت: مسجد 
محوری برای برون رفت از بسیاری مشکات و 
آسیب های شوم اجتماعی نیاز است و مشارکت 

نسل جدید در این خصوص ضرورت دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان ظهر امروز)پنجشنبه، ۱۹ اسفندماه( در نشست خبری هفته احسان و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی اردستان، اظهار 
کرد: هدف اصلی هفته احسان و نیکوکاری، فرهنگ سازی خیر و احسان بین مردم جامعه است که خوشبختانه مردم شهرستان اردستان در این هفته کمک های خوبی 
را انجام می دهند.ابوالقاسم صادقی با بیان اینکه کمیته امداد اردستان امسال ۴۴ پایگاه جمع آوری کمک های مردم را در سطح شهرستان و مدارس برپا کرد، افزود: 
کمک هایی که توسط کمیته امداد برای مددجویان دریافت می شود مختص هفته نیکوکاری نیست و با توجه به وجود افراد خیر و نیک اندیش در سطح این شهرستان 
در ایام مخصوص سال، کمک های خوبی را انجام می دهند.رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان گفت: سال گذشته حدود ۳۲۰ میلیون تومان کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردمی در جشن نیکوکاری جمع آوری شده و امسال پیش بینی می شود کمک های مردم نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد رشد داشته باشد.صادقی 
با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور در ســال جاری، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی جامعه باعث افزایش ۱۰ درصدی مددجویان کمیته امداد شهرستان اردستان 

شده است. همچنین با تاش همکاران ما در کمیته امداد، امسال حدود ۶۰ نفر از مددجویان با حمایت هایی که از آن ها شد، از تحت حمایت کمیته امداد خارج شدند.

افزایش 10 درصدی مددجویان کمیته امداد در اردستان

گام های درمانی برای فرزندآوری؛

چتر بیمه بر سر زوج های نابارور
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درخواست ایتالیا از مسئوالن بهداشتی این کشور:

برگزاری پلی آف با ظرفیت کامل ورزشگاه
ایتالیا باید روز 24 مارس در سیســیل به مصاف مقدونیه شــمالی برود تا اولین دیدار از مرحله 
پلی آف جام جهانی 2022 قطر را برگزار کند. بر اســاس دستور وزارت بهداشــت ایتالیا تنها بلیت 
75 درصد از ظرفیت ورزشگاه به فروش رسیده و با توجه به اتمام بلیت های مربوط به این بازی، 
فدراســیون فوتبال این کشــور در تالش اســت تا با مکاتباتی این ظرفیت را افزایش دهد. این 
محدودیتی است که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و با توجه به پروتکل های بهداشتی مربوط به 
این شرایط از سوی دولت ایتالیا وضع شده اســت.  پس از مارس 2020 و شیوع اولیه ویروس 
کرونا، ورزشگاه های ایتالیا هرگز به حالت اســتفاده از ظرفیت کامل برنگشته اند.  ابریله گراوینا، 
رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، با ارسال نامه ای رســمی به روبرتو اسپرانتزا، وزیر بهداشت این 
کشور، از او خواست که اجازه برگزاری بازی برابر مقدونیه شمالی با ظرفیت کامل ورزشگاه را صادر 
کند. اگر این درخواست با موافقت وزارت بهداشت ایتالیا روبرو شود، باقی مانده بلیت ها نیز برای 
فروش در اختیار تماشــاگران قرار خواهد گرفت. ایتالیا پیش از این در مرحله گروهی مسابقات 
انتخابی جام جهانی پس از ســوییس در رده دوم گروهش قرار گرفت و نتوانســت مجوز صعود 
مستقیم به این رقابت ها را به دست آورد.شــاگردان روبرتو مانچینی برای صعود به جام جهانی 
2022 قطر باید اول از سد مقدونیه شمالی عبور کند و سپس در بازی نهایی به مصاف برنده دیدار 

پرتغال و ترکیه برود.

الیک معنادار هالند؛ 

چراغ سبز به رئال مادرید؟
ارلینگ هالند، ســتاره نروژی مدنظر رئال مادرید پســت اخیر کریم بنزما را الیک کرده اســت.

درخشش هالند در دورتموند در ماه های اخیر باعث شــده که این بازیکن به یکی از جذاب ترین 
مهاجمان حال حاضر فوتبال اروپا تبدیل شــود. قرارداد او با این باشــگاه آلمانی در سال 2024 
به پایان می رســد اما بند فســخ 75 میلیون یورویی موجود در این قرارداد در تابستان پیش رو 
فعال می شود و همین باعث شده که بسیاری از باشگاه های اروپایی به دنبال جذب این بازیکن 
باشند. از رئال مادرید، بارسلونا و البته منچسترسیتی به عنوان مهم ترین مشتریان ستاره نروژی 
یاد می شود. با این حال یک فرضیه دیگر نیز در مورد ارلینگ هالند وجود دارد و آن این است که 
او یک فصل دیگر در وستفالن بماند و پس از آن در تابستان 2023 دورتموند را ترک کند که البته 
بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد. از طرف دیگر طی روزهای اخیر چندین گزارش حاکی از 

رئال مادرید از بیشترین شانس برای به خدمت آن بوده که منچسترسیتی و 
گرفتن ســتاره نروژی برخوردار هستند. در 
همین راســتا هالند اکنون یک چراغ سبز 
جدید به حضور در رئال مادرید نشان داده 
است. کریم بنزما بعد از ثبت هت تریک 
شــگفت انگیز برابــر پاری ســن ژرمن 
پســتی را در صفحه اینستاگرام خود 
با متن »زنده باد مادرید« منتشر 
کرد که هالنــد آن را الیک کرده 
اســت؛ موضوعی کــه مارکا 
هــم آن را چــراغ ســبزی 
برای حضور ایــن بازیکن 
بئــو  گو برنا  در ســانتیا

دانسته است. 

فدراسیون فوتبال به آزمایش آفالین کمک داور ویدئویی در ورزشگاه نقش جهان واکنش نشان داد؛

حواشی VAR  اصفهانی

باشگاه سپاهان در روزهای گذشته اقدام   سمیه مصور
به راه اندازی ســامانه VAR  در ورزشگاه 
نقش جهان کرد، اتفاقی که چندان به مذاق سئول نشینان خوش نیامد 
و فدراسیون فوتبال با انتشــار بیانیه ای نسبت به این موضوع واکنش 
نشان داد. مسلما اندکی اشتباه در داوری می تواند سرنوشت تیم ها را به 
خصوص در رقابت های حساس عوض کند. همین موضوع سبب شد 
که فیفا به فکر استفاده از روش های دیگر چون داور خط و استفاده از 
سنسور در توپ فوتبال بیفتد. در نهایت نیز سیستم ویدیو چک همانند 
دیگر ورزش هایی چون والیبال، تحت نــام VAR به فوتبال ورود پیدا 
کرد. تکنولوژی VAR یا  کمک داور ویدیویی یک فناوری دیجیتال جدید 
اســت که طی آن در صحنه های حســاس کار تصمیم گیری داوران با 
بازبینی صحنه توسط این سیستم تسهیل شود. در واقع VAR به نوعی 
کمک داور پنجمی که تیمی پشت آن قرار دارد و در تعامل با دیگر داوران 
و تیم بازبینی صحنه های بازی است. این سیستم کمک داوری به همه 
زوایای بازی از طریق دوربین های مختلفی که دسترسی دارد و می تواند 
هر لحظه که داور اول بخواهد صحنه ها را برای او مجددا پخش کند.  به 
کار بردن این تکنولوژی به داوران امکان اجــرای بهتر قوانین فوتبال و 
همچنین کاهش اشــتباهات داوری را می  دهد از این رو به تدریج این 

فناوری در ورزشــگاه ها مختلف در جهان به کار گرفته شد اما با وجود 
مزایایی فراوانی کــه VAR به دنبال دارد هنوز بــه دالیل مختلفی این 

تکنولوژی در کشور ما مورد استفاده قرار نگرفته است.
در روزهای گذشته باشــگاه سپاهان در راستای دســتیابی به آخرین 
استانداردهای ورزشی، با همکاری یک شرکت داخلی با نصب تجهیزات 
مخصوص کمک داور ویدئویی در ورزشگاه نقش جهان در دیدار تیم های 
فوالد مبارکه ســپاهان و فجرسپاسی شــیراز از این سیستم به صورت 
آفالین و آزمایشی اســتفاده کرد. تمامی مراحل این فرایند آزمایشی 
که به دســت نیروهای جوان و متخصص داخلی کشورمان انجام شد، 
بدون دخالت و تاثیرگذاری در مســابقه مذکور و صرفا به صورت آفالین 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
آزمایش کمک داور ویدئویی در دیدار تیم های فوالد مبارکه ســپاهان و 
فجر سپاسی شــیراز با هماهنگی کامل با سازمان لیگ کشور به صورت 
آفالین، بدون اطالع تیم داوری و بدون تاثیرگذاری در مســابقه انجام 
شد اما فدراسیون فوتبال نسبت به راه اندازی آزمایشی این تکنولوژی 

در نقش جهان واکنش نشان داد.
فدراسیون فوتبال ایران دراین باره اعالم کرد: بر اساس موضوعات مطرح 
شده در ارتباط با راه اندازی سامانه VAR  در روز های گذشته الزم است 

مواردی در این مورد به اســتحضار اهالی فوتبال و عموم عالقمندان به 
این موضوع رسانده شود.

راه اندازی این سامانه بر اساس استاندارد ها و قوانین فدراسیون جهانی 
فوتبال تنها با تایید فیفا و با هماهنگى فدراســیون فوتبال ایران جهت 
پیاده سازى در مسابقات صورت می گیرد، و انجام هرگونه تست هاى 
فنى و آزمایشــى آنالین و یا آفالین تنهــا با اعالم و کســب تاییدیه از 
فدراسیون جهانى فوتبال به وسیله فدراسیون فوتبال ایران امکان پذیر 
بوده و بر همین اساس مسئولیت پیامد ها و تبعات قانونی اقداماتی که 
خارج از این چارچوب انجام شود متوجه عامالن اینگونه فعالیت های 
غیر حرفه ای خواهد بود. فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی ایران 
فرآیند پیاده ســازى سیســتم کمک داور ویدیویى در مسابقات ملی 
و باشــگاهی را از ابتدا با نظر فدراســیون جهانى و بر اســاس دستور 
العمل های فنى و اجرایى ابالغى فیفا دنبال کرده است.کمیته انضباطى 
فدراسیون فوتبال نیز بر مبنای قواعد و قوانین موجود نسبت به اقدامات 

اخیر تصمیم گیرى هاى الزم را انجام خواهد داد.
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان پیش از این نیز در لیگ برتر والیبال، 
سیستم ویدئو چک ایرانی را برای نخســتین بار در کشور نصب و مورد 

بهره برداری قرار داده بود.

سرپرســت هیئت ورزش هــای همگانی اســتان 
اصفهان در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش های 
همگانی که در سرای ورزشــکاران برگزار شد، اظهار 
کرد: در ورزش های همگانی نیاز به یک حرکت عظیم 
داریم، جلسات خوبی با ارگان های مختلف از جمله 
شهرداری داشتیم که نتایج خوبی داشت و در آینده 
با اجــرای برنامه های مختلف، ثمره آن مشــخص 
خواهد شد.رضا صادقی افزود: در طی ۶2 روزی که 
در خدمت هیئت ورزش های همگانی بودم، نگرشم 
به این رشته تغییر کرد. با داشتن دکتری فیزیولوژی 
ورزشی و سابقه فوتسالی که داشتم، تصورم بر این بود 
که اطالعات زیادی در مورد ورزش های همگانی دارم، 
اما نداشــتم. بعد از ورود به این هیئت با گستردگی 
بسیار زیاد آن روبرو شدم. از مدیرکل ورزش و جوانان 
استان و همچنین رئیس فدراســیون ورزش های 

همگانی به خاطر اعتمادی که به من داشتند، تشکر 
می کنم.وی گفت: در بدو ورود به هیئت، نبود فضای 
مناسب برای انجام حتی فعالیت های روزانه هیئت، 
موضوعی آزاردهنده بود. خوشبختانه به تازگی دفتر 
هیئت با ساختاری جدید افتتاح شد.وی ادامه داد: 
هیئت ورزش های همگانی یکی از هیئت هایی است 
که رشته های زیادی در آن فعال هستند و همگانی 
کردن آن ها می تواند در بحث سالمت جامعه تاثیرات 
مثبت زیادی را به همراه داشــته باشد.سرپرســت 
هیئت ورزش های همگانی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه قدردان زحمات گذشــتگان هیئت هســتیم، 
گفت: هیئت و رشــته های تحت پوشش آن نیاز به 
بازســازی، بازنگری و انجام اقدامات فوری داشت، 
در همان ابتدایی که مســئولیت هیئت را در اختیار 
گرفتیم، با زلزله ای در هیئت روبرو شدیم و آن پرونده 

و شکایاتی بود که از سوی تامین اجتماعی داشتیم که 
خوشبختانه تسویه شد، جدای از بودجه فدراسیون 
و اداره کل ورزش و جوانــان، کمک هــای زیادی از 
جانب خیران دریافت کردیم تا توانستیم مشکالت 
زیادی که با دست به گریبان بودیم را حل کنیم.وی 
با اشــاره به برگزاری مســابقات مختلف افزود: در 
بحث رویدادهای ورزشی رشته های تحت پوشش، 
مســابقات متنوعی برگزار کردیــم. تالش می کنیم 
براساس معیارها و منطقه بندی جغرافیایی که در نظر 
داریم، بتوانیم برنامه های خوبی را برای رشد و توسعه 

ورزش های همگانی انجام دهیم. 

سرپرست هیئت ورزش های همگانی اصفهان:

توسعه ورزش های همگانی، کمک به سالمت شهروندان است

ساروی: 

امیدوارم افتخارات جهانی و المپیک را دوباره تکرارکنم
سال جاری در حالی با تمام فراز و فرودهایش برای کشتی گیران کشورمان رو به پایان است که یکی از ستارگان کشتی فرنگی ایران، خاطرات خوبی را از این سال در 
ذهن و کارنامه اش ثبت کرد. محمدهادی ساروی که امسال دوبنده تیم ملی در وزن ۹7 کیلوگرم را در بازی های المپیک 2020 توکیو و رقابت های جهانی 202۱ نروژ 
بر تن داشت، توانست با کسب یک مدال برنز در المپیک و یک مدال طالی جهان به جمع بزرگان این رشته وارد شود. ساروی که به تازگی با آغاز نخستین اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی به خانه کشتی بازگشته تا دور جدیدی از تمریناتش را آغاز کند به گفت: اوایل هفته جاری وارد اردو شدیم 
تا در نخستین مرحله از تمرینات شرکت کنیم. حدود ۶ ماه تا بازی های آسیایی چین و مسابقات جهانی صربستان باقی مانده که البته بازی های کشورهای اسالمی 
هم در پیش است. قهرمان کشتی فرنگی جهان در پایان در خصوص عملکردش در ســالجاری اظهار داشت: مسابقاتی که در سال 202۱ برگزار شد با نتایج خوبی 
برای من همراه بود. به همین دلیل دوست دارم سال 2022 هم مدال طالی جهان را تکرار کنم. ضمن اینکه در المپیک بعدی هم بتوانم برنزم را تبدیل به طال کنم. 

المپیاد خانه های ورزش 
روستا قهرمانی کشور در 

اصفهان آغاز شد

خبر روز

وز عکس ر

حضور رئیس فدراسیون 
 جهانی پرورش اندام

در ایران
 رافائل ســانتونخا رئیس فدراســیون 
جهانی پرورش اندام )IFBB( بامداد 
جمعه  با استقبال عبدالمهدی نصیرزاده 
رئیس فدراسیون، رضا فیروزی نایب 
رئیس، علی حبیب اللهی سرپرســت 
ســازمان لیــگ و دیگــر مســئوالن 
فدراســیون بدنســازی و پــرورش 
انــدام ایــران از طریق فــرودگاه امام 

خمینی)ره( وارد تهران شد.

كارگروه صیانت؛ راهکار فدراسیون در مقابل بیانیه نویسی ها
 در روزهای گذشــته موضوع بیانیه نویسی از ســوی باشــگاه های مختلف لیگ برتر به اوج خود 
رسیده و ســرخابی های پایتخت در کنار دیگر تیم های لیگ، با اعتراض به عملکرد داوران و البته 
موضع گیری های فدراسیون فوتبال، فضای متشــنجی در فوتبال ایران ایجاد کرده اند.فدراسیون 
فوتبال با صدور اطالعیه ای خبر از تشکیل کارگروه از ســالمت لیگ برتر داد و در توضیح این اقدام 
نوشت: »با توجه به حساسیت هفته هاى پایانى رقابت هاى لیگ باشگاه هاى كشور با هماهنگى 
حراست فدراسیون كمیته صیانت از سالمت مسابقات با حضور مسئولین اركان قضایى، سازمان 
لیگ، كمیته داوران و ســایر بخش هاى مرتبط فعالیت خود را از ســر مى گیرد و بر روند برگزارى 
همچنین اقدامات و فعالیت هاى باشگاه ها در این بخش نظارت جدى خواهد داشت.در راستاى 
برگزارى رقابت ها در چارچوب حرفه اى و به دور از حاشیه سازى و تنش هاى اخیر در این چارچوب 
با هرگونه تحركات حاشیه سازى كه در روند برگزارى مسابقات و ماموریت عوامل مرتبط با برگزارى 
رقابت ها خلل ایجاد كند، از طریق اركان قضایى برخورد قاطع صورت مى گیرد.همچنین مجددا از 
كلیه باشــگاه هاى حاضر در رقابت هاى لیگ حرفه اى فوتبال ایران درخواست مى شود خصوصا 
در هفته هاى پایانى در راســتاى برگزارى عادالنه، حرفه اى و دور از حاشــیه مســابقات از ایجاد 
حساسیت هاى كاذب، تشویش اذهان عمومى، تبادل بیانیه، اتهامات و ادعاهاى غیرواقعى در قبال 
یكدیگر همچنین عوامل و دست اندركاران برگزارى مسابقات اكیدا خوددارى نمایند.بدیهى است 
در صورت ارائه هرگونه اسناد و مدارک معتبر در خصوص ادعاهاى مطروحه، موضوعات مورد نظر 

توسط اركان قضایى و حراست فدراسیون فوتبال مورد بررسى و پیگیرى قرار مى گیرد.«

دو چهره  خبرساز در جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
بعد از عزل شهاب الدین عزیزی خادم، جلســات غیررسمی میان اعضای هیات رئیسه برگزار شد 
اما بعد از حدود 2 هفته از عزل رئیس فدراســیون فوتبال، اعضا به صورت رسمی در کنار یکدیگر 
حضور یافتند تا درباره  مســائل روز فوتبال ایران بحث و تبادل نظر داشته و به گفتگو بپردازند.نکته  
جالب توجه حضور هر 8 عضو هیات رئیسه در جلسه  روز پنجشنبه بود که به میزبانی هیات فوتبال 
خراسان رضوی برگزار شــد و برخالف گمانه زنی ها تمامی اعضا حضور داشتند. مهرداد سراجی که 
بعد از جلسه  عزل عزیزی خادم دیگر در فدراسیون حضور نیافته بود، در جلسه  هیات رئیسه حضور 
پیدا کرد تا به شایعات درباره  خود پایان بدهد؛ هم چنین شهره موسوی عضو خبرساز هیات رئیسه 
هم همچنان در کسوت عضو هیات رئیسه در جلسات حضور دارد تا به فعالیت خود در فدراسیون 

فوتبال ادامه دهد.

عباسی تهدید کرد؛ تعداد تیم ها کاهش می یابد
سعید عباسی رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال گفت: تیم های فاقد امکانات 
الزم برای دریافت مجوز حرفه ای اقدام نکنند. او با اشاره به اینکه ممکن است تعلیق فعالیت های 
این کمیته به خاطر اقدامات صورت گرفته در گذشته باشد، گفت: باشگاه ها در صورت پول نداشتن 
اصاًل جلو نیایند. اگر الزم است، تعداد تیم ها در لیگ برتر کاهش یابد و کیفیت کار باال برود. تیم هایی 
در لیگ برتر بازی می کنند که مجوز حرفه ای ندارند. این باشگاه ها با مشکالتی چون پرداخت پول، 
بازیکن خارجی و عدم رعایت مقررات درگیر هستند. زمین یک تیم خراب است و آن تیم در مشهد 
بازی می کند. او هم چنین در خصوص حکم صادره از ســوی کنفدراســیون فوتبال آسیا پیرامون 
 AFC تعلیق فعالیت های کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال گفت: این خبر در سایت
منتشر شد و ما منتظر ایمیل این کنفدراسیون و دالیل این تصمیم هستیم. اتفاقًا امسال، بهترین 
سال کمیته صدور مجوز حرفه ای بوده و ما مطابق قانون عمل کردیم. در سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا از عبارت »کارگروه ویژه« استفاده شده و نوشته نواقص باید برطرف شود که باید آن را برطرف 

کنیم. شاید سال های گذشته تأییدیه هایی داده شده و حاال مغایرت هایی مشاهده شده است. 

مستطیل سبز

اولین دوره مسابقات المپیاد خانه های ورزش 
روســتا قهرمانی کشور در رشــته های تنیس 
روی میز، دارت، شــطرنج، فوتبال دســتی و 
طناب زنی روز پنجشــنبه به میزبانی اصفهان 
آغاز شــد.رییس هیات ورزش روســتایی و 
بازیهای بومی محلی اصفهان اظهار داشــت: 
این مســابقات در 2 بخش آقایان و خانم ها 
با حضور ورزشــکاران ۱0 اســتان در قالب 20 
تیم در حال برگزاری اســت که ورزشکاران در 
پنج رشــته با هم به رقابت می پردازند.مهدی 
اسدی با بیان اینکه 2 تیم از استان اصفهان در 
این مسابقات حضور  دارند ادامه داد: تیم هایی 
از اســتان های قم، اردبیل، زنجان، خراسان 
رضوی، کهگیلویه و بویر احمد در این مسابقات 
حضور دارند .وی افزود: مرحله شهرســتانی، 
استانی و منطقه ای این مسابقات پیش از این 
در مناطق ششگانه کشوری برگزار شده است 
و در زمان حاضر مسابقات ملی یا کشوری آن 
در اصفهــان در حال برگزاری اســت .رییس 
هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی 
اصفهان خاطرنشان کرد: ۱4 نفر  از هر استان 
شامل هفت  ورزشکار مرد و هفت ورزشکار زن  
در این مسابقات حضور دارند که بصورت مجزا 
با هم رقابت می کنند که مســابقات آقایان در 
اردوگاه کشوری شــهید بهشتی باغ ابریشم و 
مسابقات بانوان در مجموعه ورزشی پیروزی 
اصفهان در حال برگزاری است.وی بیان کرد: 
این مســابقات یک روزه اســت و قهرمانان  
ســال آینده به لیگ برتر خانه هــای ورزش 
روســتا راه پیدا خواهند کرد .اســدی گفت: 
مسابقات خانه های ورزش روستایی بصورت 
شهرســتانی، اســتانی، منطقه ای و کشوری 
برگزار می شــود و در قالب لیگ قهرمانان این 
مسابقات در سال ۱40۱ - ۱402 به بازی های 
بومی محلی جهانی در قرقیزســتان راه پیدا 

خواهند کرد.
وی یــادآور شــد: قهرمانــان مســابقات 
ورزش هایی همچون شــطرنج، تنیس روی 
میز و فوتبال دستی و طناب زنی به لیگ های 

زیرگروه کشوری راه پیدا خواهند کرد. 

اندازی این سامانه بر اساس استاندارد ها و  راه 
قوانین فدراسیون جهانی فوتبال تنها با تایید فیفا 
و با هماهنگى فدراسیون فوتبال ایران جهت پیاده 
سازى در مسابقات صورت می گیرد، و انجام هرگونه 
تست هاى فنى و آزمایشى آنالین و یا آفالین تنها با 
اعالم و کسب تاییدیه از فدراسیون جهانى فوتبال به 

وسیله فدراسیون فوتبال ایران امکان پذیر بوده

فوتبال جهان
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افتتاح ورزشگاه روباز  بهشت در منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: ورزشگاه روباز بهشت در منطقه ۹ با هزینه ۱۷ میلیارد تومان به 
بهره برداری رسید. سیدسلمان قاضی عسگر در آیین افتتاح ورزشگاه روباز بهشت با تاکید بر این که 
پروژه ورزشگاه بهشت به همت پیمانکاران و بخش اجرا و نظارت تقدیم مردم منطقه می شود، اظهار 
کرد: خدمت رسانی این ورزشگاه و مجموعه فرامنطقه ای است و مناطق دیگر را نیز پوشش می دهد.

وی ادامه داد: منطقه ۹ منسجم ترین کمیته ورزشی را در بین سایر محله ها و مناطق دارد و امیدواریم 
سازمان فرهنگی شهرداری و مشارکت کننده در احداث، ســاعت و سانس مشخصی را برای اهالی 
منطقه به صورت ویژه در نظر بگیرند.ورزشگاه روباز بهشت با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای 

اسالمی شهر و اهالی منطقه ۹ به بهره برداری رسید.

انجام ۵00 عملیات امداد و نجات در منطقه 14
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در آیین افتتاح ایستگاه شماره 
۱۹ آتش نشانی، اظهار کرد: بعد از چهار سال که همکاران آتش نشان در یک مکان موقت در این منطقه 
به مردم خدمت می کردند، امروز شاهد افتتاح ایستگاه شماره ۱۹ هســتیم که امیدوارم در ادامه راه 
خدمات شایسته به مردم ارائه کنیم.ابراهیم مطلبی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون این ایستگاه 
۵۰۰ عملیات امداد و نجات در منطقه ۱۴ شهرداری انجام داده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ۲۰۶ مأموریت به حوادث و ۲۹۴ مأموریت در بخش 

حریق انجام شده است و تعداد نجات یافتگان از این مأموریت ها ۱۰۴ نفر بوده است.

پیشرفت فیزیکی 70 درصدی پیاده رو سازی خیابان آذربهرام
مدیر منطقه ۱۰شــهرداری اصفهان از پیشــرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پیاده رو ســازی خیابان آذر 
بهرام)حدفاصل خیابان معلم تا سپیده کاشانی( خبر داد.داود بحیرایی هزینه اجرای پروژه پیاده رو 
سازی خیابان آذر بهرام را بالغ بر ۱3 میلیارد ریال  عنوان کرد که شامل سه هزار و پانصد متر مربع پیاده 
رو سازی می باشد.وی ضمن تشکر از صبر و همراهی شهروندان  به ویژه کسبه در اجرای این پروژه  ابراز 

امیدواری کرد: در کمتر از یک ماه دیگر عملیات عمرانی این پروژه به اتمام برسد.

رشد 30 درصدی بودجه سازمان خدمات طراحی 
شهرداری های استان اصفهان

سرپرست سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان اصفهان _ در گردهمایی شهرداران استان 
اصفهان با بیان اینکه این سازمان از سال ۱3۷۰ با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی به شهرداری ها 
و مؤسسات وابسته به وزارت کشور تأسیس شده اســت، اظهار کرد: تا بهمن ماه امسال ۶۸ طرح در 
بخش های مختلف اجرا شده اســت و ۹۲ مهندس در قالب ۹۸ قرارداد با ما در این بخش همکاری 
می کنند.حمیدرضا رحیمی لنجی به برگزاری ۷۰ جلسه تخصصی اشاره کرد و گفت: ۲۵ طرح تاکنون 
به اتمام رسیده است و ۵۴ طرح پیشرفت ۵۰ تا ۹۹ درصد داشته است.سرپرست سازمان خدمات 
طراحی شهرداری های استان اصفهان از تعیین تکلیف و بررسی ۲۵۴ مورد صورت وضعیت شهرداری 
در ســال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: عدد ریالی این صورت وضعیت ها ۲۶ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بوده 
است که عدد تصویب شده ۱۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال است.وی با اشاره به دوبرابر شدن درآمدها از 
محل رسیدگی به صورت وضعیت ها در سال جاری نسبت به ســال گذشته، ادامه داد: درآمد امسال 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده اســت.رحیمی بودجه ســال جاری سازمان خدمات طراحی 
شهرداری های استان را پنج میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بودجه امسال به طور کامل محقق شده 
است و بودجه پیشنهادی سازمان برای سال آینده نیز با رشد 3۰ درصدی به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان افزایش می یابد.

 آرام آرام صــدای پای بهار می آید و شــکوه نو شــدن طبیعت همراه با 
جلوه گری بسیار در جای جای جهان شهر اصفهان طنین انداز می شود؛ 
طبیعت لباس نو به تن می کند و حال روزگار خوب می شــود؛ همراه با 
این نو شدن، شهروندان انتظاری دلنشین برای زیباتر شدن شهر دارند.

اصفهان بار دیگر قرار است لباس نو به تن کند و همزمان آماده استقبال 
از مسافران نوروزی شود تا با حضور خود شاهد جلوه های زیبای بهاری 
در شهری باشــند که به پاکیزگی شهرت دارد؛ مدیریت شهری اصفهان 
به عنوان متولی اصلی آماده سازی شهر برای استقبال از بهار، قرار است 
سیمای شهر را با نصب المان های نوروزی، گل آرایی خیابان ها و معابر 
دگرگون کند؛ آن گونه که خبر رســیده اســت، تدارکات وسیع مدیریت 
شهری برای این ایام نوید نو شدنی خاص را می دهد؛ نو شدنی که قرار 

است در همه ابعاد به خاطره ماندگار نوروز ۱۴۰۱ مبدل شود. 
بنا به رسم هر ســاله، سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان به عنوان 
متولی آماده ســازی شهر برای ســال جدید وظیفه اجرای برنامه های 
زیباسازی همچون المان های شهری، مبلمان شهری، دیوارنگاره ها و 
گرافیک شهری را بر عهده دارد که بخشــی از آنها انجام شده و بخشی 
دیگر در حال انجام است. حمید قنادنیا، سرپرست سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: سازمان 

زیباسازی یکی از سازمان های تخصصی شهرداری اصفهان است که در 
حوزه های نورپردازی، مبلمان شهری، گرافیک شهری و دیواره نگاره ها، 
اجرا و نصب المان های مناسبتی در قالب ســتاد آذین بندی فعالیت 
می کند. وی با بیان این که به دلیل تقارن ایام والدت امام زمان )عج( و 
نوروز، اقدامات ویژه ای برای این ایام در نظر گرفته ایم، ادامه می دهد: 
برای اعیاد شعبانیه المان های ویژه ای در نظر گرفته شده است که این 

اقدامات برای نوروز نیز ادامه خواهد داشت. 
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان این که زیباسازی 
شــهر به پیرایش شهری و آرایش شهری تقســیم می شود، می گوید: 
پیرایش شــهری برای حذف زوائد و نازیبایی های شهر انجام می شود 
و در بخش آرایش شــهری به عنوان یکی از عناصر اصلی زیباسازی، از 
رنگ برای رنگ آمیزی، نورپردازی در شب و مبلمان شهری در پارک ها 
اســتفاده می شــود. وی با بیان این که از نور عالوه بر روشنایی، برای 
نورپردازی و زیباسازی المان های شهری و زیرگذر و روگذرها استفاده 
می شــود، اظهار می کند: در نزدیکــی آثار تاریخی بــرای حفظ هویت 
اثر، تنوع رنگ های اســتفاده شــده کاهش می یابد، اما در دیگر نقاط 
شهر، اختیارات سازمان زیباســازی در انتخاب رنگ برای نورپردازی و 
زیباسازی بیشتر اســت. قنادنیا با بیان این که دستورالعمل رنگ برای 

مناطق ارســال و مدل طیف رنگی برای رنگ آمیزی اجرا شــده است، 
اضافه می کند: عدالت اجتماعی مناطق در دستور کار سازمان زیباسازی 
است و بودجه مورد نیاز برای این موضوع در نظر گرفته می شود. قنادنیا 
با اشــاره به رنگ آمیزی جداول خیابان ها با چهار طیف رنگی از سفید 
تا فیروزه ای، اضافه می کند: رنگ آمیزی جداول میادین و نرســیده به 
چهاراه ها با اســتفاده از رنگ های زرد و مشکی شــروع شده و کل این 
عرصه ها تا پایان سال رنگ آمیزی خواهد شد. وی با اشاره به زیباسازی 
ورودی های شهر تصریح می کند: زیباسازی ورودی های شهر اقدامی 
بین بخشی است و باید در حوزه های مختلف انجام شود؛ ورودی های 
شــهر در نوروز به صورت ویژه در نظر گرفته شده است و مناطق ورودی 
شهر، موظف به نصب سفره هفت ســین می شوند. مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان این که پروژه های موقت، به صورت 
مقطعی در نقاطی از شهر اجرا شده و سعی داریم در هر منطقه یک پروژه 
زیباسازی بادوام و دائمی اجرا کنیم، خاطرنشان می کند: ردیف بودجه 
در نظر گرفته شده توسط مناطق برای زیباسازی، در اجرای این برنامه ها 

نقش بسزایی دارد.
وی در رابطه با اجرای مســابقه برای استفاده از ایده های مختلف برای 
زیباسازی شهر می گوید: اجرای سمپوزیوم هایی همچون سمپوزیوم 
فلز، چوب و ضایعات فلزی در سال های گذشته با فراخوان هنرمندان 
مختلف و فراخوان مسابقه کشــوری طراحی مبلمان شهری گلستان 
شــهدا از جمله این اقدامات اســت. سرپرست ســازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان می گوید: با توجــه به این که بخــش عمده ای از 
ذی نفعان این سازمان مردم هستند، »میز ایده« همان طور که برای ایام 
نوروز فعال شد، سال آینده نیز فعال تر خواهد شد و هنرمندان می توانند 
با مراجعه به پورتال این ســازمان یا به صورت حضوری ایده های خود 
را مطرح کنند. وی در رابطه با پروژه های در نظر گرفته شــده برای سال 
آینده، می افزاید: از جمله اقدامات سازمان زیباسازی برای سال ۱۴۰۱ 
می توان به زیباسازی ۲۰ عرصه شــهری توسط هنرمندان برگزیده میز 
ایده، دیوارنگاره هــای مرتفع در قالب گالری شــهر و نورپردازی آن در 
۲۰ نقطه از شــهر با موضوع نیمه پنهان اصفهان، نصب ۲۰۰۰ پرچم ویژه 
به مناســبت نوروز، نصــب تابلوهایی با موضوع »اصفهان من، شــهر 
زندگی« در عرشه پل ها، اجرای »ویدئو مپینگ« در دهانه بازار قیصریه 
در ســه نوبت ۱۰ دقیقه ای از یکم فروردین ماه و نصب »فالور باکس« 
با همکاری ســازمان پارک ها و فضای ســبز و طراحی شاد در پل های 
مخصوص تردد خودروها اشاره کرد. قنادنیا خاطرنشان می کند: اجرای 
المان های زیباســازی به صورت تعاملی با ایده هــای معنوی و طنز با 
مضمون »ســاعت« به دلیل نزدیکی والدت امام زمان )عج( و نوروز با 
شعار "اصفهان، »به وقت زندگی« و طرح »شهر در شب« با اجرای محور 
نور با اســتفاده از المان های مختلف و به صورت تعاملی مانند مبلمان 
نوری و پاتوق های نوری در خیابان هشت بهشت در امتداد تونل نور واقع 
در خیابان شهید بهشــتی نژاد، از دیگر پروژه های ســازمان زیباسازی 

شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۱ به شمار می رود.

دبیــر هنــری جشــنواره روح ا... شــامگاه پنــج 
شــنبه در مراســم اختتامیه ســومین جشــنواره 
نمایشنامه نویســی و تئاتــر روح ا... کــه با حضور 
مسئوالن و هنرمندان در سالن اهل بیت اصفهان به 
همت مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( 
برگزار شد، اظهار کرد: باید تقدیر کنیم از افرادی که 
این اعتقاد را عملیاتی کردنــد که می توان گفتمان و 
اندیشه های حضرت امام را با برترین هنر برای همه 
بیان کرد و چهره به چهره به دیگر نسل ها رساند و این 

مسیر در مؤسسه ادامه خواهد یافت.
هوشنگ جمشــیدیان اضافه کرد: این جشنواره از 

بهمن ماه سال ۱3۹۶ آغاز شد، دو سال ادامه یافت 
اما متأسفانه جشنواره ســوم به دلیل شیوع کرونا 
تعطیل شــد تا اینکه در دیماه سال ۱۴۰۰ تصمیم به 
ادامه جشنواره ســوم گرفتیم، گفت: از سال آینده 
جشنواره به شــکل ملی برگزار می شود.دبیر هنری 
جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح ا... با تاکید 
بر اینکه هدایای بخش نمایشنامه نویسی جشنواره 
ســوم به دلیل عدم نیاز به اجرا در همان ســال ۹۸ 
اهدا شــد، گفت: پنج نمایش صحنــه ای »پنجره 
ای رو به حقیقــت« به کارگردانــی متین تدریس 
حســنی، »زیر موازی فاصله ها« رضــا قلع گری، 
»تنگ های شکسته« علی گنجی، »خورشید برای 
مهربانو« مجید جزایری و »بی تو کابوس هایم تعبیر 
می شــوند« محمدرضا بــدری در بخش صحنه ای 

سومین جشنواره اجرا شد.

دبیر هنری جشــنواره نمایشنامه نویســی و تئاتر 
روح ا... بیان کرد: در بخش خیابانی نیز »خان مشک 
آباد« کریم مقدسی از مرکزی، »مهربانوان وطنم«، 
»خون آبــادی، قیام« مســعود کریمــی بروجرد، 
»روایت روح خــدا « هومن میرمعنوی از رشــت، 
»۲۹« مهدی صالحیار از تبریز و رضا شیپوری محمد 
نادری از اصفهان اجرا شد.وی با اشاره به اینکه تمام 
نمایشها به شکل زنده اجرا شد و در آرشیو نیز موجود 
اســت، گفت: کارگاه های مختلف از جمله بازیگری 
پیشــرفته و تولید متون نمایشی و محتوا را تا سال 
آینده شاهد خواهیم بود.جمشیدیان از ایجاد مرکز 
تخصصی مشــاوره برای هنرمندان خبر داد و بیان 
کرد: این مرکز برای تولید آثار با محتوایی در ارتباط 
با امام خمینی )ره( در تمام طول ســال در اختیار 

هنرمندان خواهد بود.

دبیر هنری جشنواره روح ا... خبر داد؛

ایجاد مرکز تخصصی مشاوره »تولید محتوا« برای هنرمندان اصفهانی

پس از دو سال تعطیلی؛

ساز موسیقی در سالن های اصفهان کوک می شود
نخستین مجوز کنسرت موســیقی در اصفهان پس از دو سال تعطیلی سالن ها صادر شد.معاون 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان گفت: با مصوبه ستاد استانی کرونا 
و پس از اجرای کنســرت موسیقی در سایر اســتان های کشــور، مجوز اجرای موسیقی یکی از 

هنرمندان کشورمان در اصفهان صادر شد.
رضا دهقان با بیان اینکه این کنسرت در سالن سیتی سنتر اصفهان ۲۱ و ۲۲ اسفند اجرا می شود 
افزود: برای این کنسرت چهار ســانس در نظر گرفته شــده است که با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی و ۵۰ درصد ظرفیت پذیرای عالقه مندان به موســیقی در اصفهان است.در این دو سال 
با شیوع کرونا اجرای کنسرت موسیقی در اصفهان همزمان با سایر استان ها لغو شده بود.شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های موســیقایی که منبع درآمدی برای فعاالن این حوزه بود را 

تعطیل کرده و هنرمندان را در تنگنا قرار داده است.

 رقابت 30 گروه در جشنواره استانی سرود فجر اصفهان
آغاز شد

داوری آثار راه یافته به مرحله نهایی نخســتین جشنواره استانی ســرود فجر استان اصفهان روز 
پنجشنبه در فرهنگسرای خورشید در کالنشهر اصفهان آغاز شد و تا جمعه ۲۰ اسفند ادامه داشت.

دبیر جشنواره استانی سرود فجر و مدیر مرکز آفرینش های هنری معاونت فرهنگی هنری سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 3۱۲ اثر از ۲۰۹ 
گروه سرود به دبیرخانه این جشنواره رسید.محمد رهنما افزود: این آثار به صورت مجازی داوری 
و از بین آنها 3۰ اثر منتخب، برگزیده شــد که در هنرسرای خورشــید اصفهان به صورت حضوری 

رقابت کردند.
وی گفت: هیات پنج نفره متشکل از مصطفی محدثی خراسانی شاعر، فرهاد شاهزیدی آهنگساز، 
اسماعیل ا...  دادیان از اساتید آواز و سید فرشید پاکروان دبیر اجرایی جشنواره، این آثار را داوری 
می کنند. رهنما خاطرنشان کرد: پس از رقابت گروه ها، یک اثر توسط هیات داوران انتخاب می شود 
و به مرحله کشوری راه خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه چهار اثر دیگر برای داوری مردمی معرفی 
می شوند، ادامه داد: این چهار گروه در قالب یک برنامه تلویزیونی که از نیمه اول فروردین ۱۴۰۱ از 
شبکه استانی پخش خواهد شد، توسط مردم داوری می شوند و بر اساس نتایج رای مردم، یک 
اثر دیگر نیز به مرحله کشــوری راه خواهد یافت. دبیر جشنواره استانی سرود فجر اصفهان گفت: 
مراسم پایانی و اهدای جوایز این جشنواره  ۲۸ فروردین سال آینده مصادف با نیمه ماه رمضان و 

شب والدت امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود.

برگزاری سومین شب طنز خوش مزه با حال و هوای عید 
سومین شب طنز خوش مزه با موضوع خانه تکانی و عید، از ســوی دفتر طنز حوزه هنری استان 
اصفهان برگزار شد.رسول شــاکرین، مدیر دفتر طنز حوزه هنری اســتان اصفهان اظهار کرد: این 
سومین برنامه شب طنز خوش مزه در سال جاری است که امسال به صورت فصلی برگزار شد.وی 
ادامه داد: دومین برنامه شب طنز خوشمزه در پاییز برگزار شد که با استقبال مخاطبان همراه بود.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری اســتان اصفهان موضوع برنامه ســوم شــب طنز خوش مزه را عید و 
خانه تکانی بیان کرد و گفت: در این برنامه، سعید آزاد، از پیشکسوتان شعر طنز اصفهان، علیرضا 
یعقوبی، سمیه صالحی و آذین قانع شعر طنز خواندند.وی با اشاره به فرارسیدن سال نو، تصریح 
کرد: سعی کردیم در برنامه آخر شب طنز، حال و هوای عید وجود داشته باشد و بتوانیم در پایان 

سال، خستگی همشهریان را برطرف کنیم و یک شب شاد برایشان بسازیم.

با مسئولان

خبرخوان

شهردار اصفهان:

روال صدور پروانه ساختمانی 
فرسایشی است

خبر روز

شــهردار اصفهان  اظهار کرد: ســه مأموریت و 
اولویت مهم پیش روی مدیریت شهر در سال 
جدید قرار دارد که نخســتین مورد نگه داشت 
شهر است؛ باید شهر را به روز نگه داری و به سمت 
مکانیزه شــدن حرکت کنیم تا شــاهد کاهش 
هزینه ها و آالینده ها همچنین افزایش بهره وری 
باشیم.علی قاسم زاده ارتقای فضای شهری را 
دیگر مأموریت مدیریت شهر دانست و تصریح 
کرد: فضاهایی در شــهرداری موجود است که 
قابل استفاده نیست، اما می توان با ارتقای آن 
متناسب با نگاه نسل امروز آن را قابل بهره برداری 
کرد.شــهردار اصفهان توسعه و ایجاد فضاهای 
جدید را مأموریت سوم عنوان کرد و افزود: برای 
تحقق این مأموریت نیازمند نگاه عمیق، دقیق و 
سیاست گذاری جهت توسعه شهر هستیم؛ باید 
افق پنج، ۱۰ و حتی ۵۰ ســال شهر را پیش بینی 
کنیم؛ زیرا این اقدام کمک می کند تصمیم های 
لحظه ای نگیریم که بعدها قضاوت خوبی از ما 
نشود.قاســم زاده با تاکید بر اینکه اگر به افق ۱۰ 
ساله شهر نرسیم، کار نکردن ما بهتر از این است 
که تصمیم اشــتباه بگیریم، ادامه داد: در این 
راستا بازنویســی برنامه پنج ساله کلید خورد؛ 
البته این گام ابتدایی است، اما برای برداشتن 
گام های بعدی نیازمند هم فکری همه اقشــار 
ازجمله مدیران، اندیشــمندان و شــهروندان 
هســتیم، زیرا معتقدیم برنامه واقعی پشــت 
درهای بسته نوشته نمی شود.وی خاطرنشان 
کرد: مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
و معاونــت برنامه ریزی شــهرداری باید برای 
ترسیم افق اصفهان از همه استعدادهای شهر 
کمک بگیرند.شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
حوزه شهرسازی باید آرام آرام خیالی آسوده از 
روند صدور پروانه و پایان ساخت داشته باشد تا 
بتواند بر سیما و منظر شهری تمرکز کند، گفت: 
روال موجود صدور پروانه ساختمانی فرسایشی 
است که با فعال شدن سیستم الکترونیکی و 
تحقق هوشمندسازی، مدیران فراغت می یابند 
که به مسائل اصلی شهر بیندیشند؛ زیرا به جای 
دیروز و امروز باید به فردا فکر کنند تا آینده خوبی 

رقم بزنند.

مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان در دیدار با تعدادی از جانبازان سرافراز منطقه ۱3 شهرداری اصفهان، اظهار کرد: جانبازان سرافراز در دوران هشت سال دفاع 
مقدس با تمام وجود از خاک میهن اســالمی دفاع کردند و امروز ما مدیون ایثارگری این دلیرمردان عرصه جهاد و ایثار هســتیم.نادر آخوندی با بیان اینکه 
جانبازان ذخیره های ماندگار کشور هســتند، تاکید کرد: ما همواره امنیت و آرامش امروز خود را مدیون خون شهدا، ایثار رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و 
مدافعان حرم و مدافع امنیت هستیم و نباید این مهم را فراموش کنیم.مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان با بیان اینکه جانبازان الگوی بسیار خوبی برای جوانان 
نسل حاضر هستند، افزود: جانبازان در سخت ترین دوران کشور شرف، شجاعت و تعهد خود را ثابت کردند، ما به جانبازان، به عنوان شهیدان زنده انقالب اسالمی 
افتخار می کنیم. مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان همزمان با اعیاد شعبانیه از چند تن از جانبازان ســرافراز تجلیل کرد؛ در این راستا ابتدا با دعوت از جانباز 
سرافراز »محسن رهنما« در جلسه ای با حضور معاونان و مسئوالن منطقه تجلیل شد و در ادامه از استاد برجسته خوشنویسی، رزمنده و یادگار دفاع مقدس 
»استاد صادق ُگلی« تجلیل به عمل آمد، همچنین با حضور در منزل جانباز سرافراز »جودکی« شهروند منطقه، گفت وگویی صمیمی با خانواده این جانباز داشت.

مدیون ایثارگری دلیرمردان عرصه جهاد و ایثار هستیم

 رونمایی از چند کتاب
دفاع مقدس

به مناســبِت هفته فرهنگِی شهرستان شهرضا، 
از کتاب های »یوســف مادر« به نویســندگی 
منیــره صفرپــور و زهــرا شــیرانی زاده درباره 
شــهدای خانواده مدنی، کتاب »نبرد نا برابر« 
به نویســندگی مرتضی صدری و فهیمه قبادی 
درباره شهید رضا قانع، کتاب »همپای توام« به 
نویسندگی فهیمه قبادی درباره شهید ماشاءا...

بربط، کتاب طنــز »رادیو موجــی« به نگارش 
محمدرضا بهرامی و کتاب »موقعیت ننه« که به 

نویسندگی رمضانعلی کاووسی، رو نمایی شد

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

اجرای المان های زیباسازی با ایده های معنوی و طنز در شهر؛

پیرایش و آرایش نصف جهان در آستانه نوروز
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فکر کردن زیاد و افراطی، تفکری طوالنی، مکرر و تکراری درباره 
نگرانی ها، تجربیات و شخص خود همراه با منفی نگری است 
که می تواند آثار مخربی روی روح و روان فرد بگذارد. در زیر با راه 

کار های موثر برای جلوگیری از فکر زیاد آشنا می شوید.

راه کار اول: نسبت به فکر های زیاد و افراطی آگاهی ایجاد 
کنید

وقتی زیــادی فکر می کنیــد، معموال آنچنان غــرق افکارتان 
هستید که خودتان هم متوجه نمی شوید. ایجاد آگاهی یعنی 
وقتی افکار منفی به ســراغتان می آید آن ها را شناسایی کنید. 
باید خودتان از عمد متوجه بیش از حد فکر کردن باشید. اگر 
حواستان به افکار و رفتارتان باشد بهتر می توانید آن را مدیریت 
کنید. ولی باید توجه کنید هرگز افکار خود را قضاوت نکنید و یا 

نگران بیش از حد فکر کردنتان نشوید.

راه کار دوم: برای قطع افکارتان از دستبند کشی )الستیکی( 
استفاده کنید

آگاهی از عادت افکار منفی افراطی می تواند به شما در توقف و 
جلوگیری از فکر زیاد کمک کند. عالوه بر این برای قطع جریان 
فکری خود کار فیزیکی خاصی انجام دهید تا چرخه افکار خود 

را قطع کنید. برای یادآوری خودتان می توانید یک دستبند کشی 
الستیکی به دور مچ دست خود ببندید. هر وقت متوجه افکار 
افراطی خود شدید، به آرامی کش را بکشید.همچنین می توانید 
ساعت و یا انگشتر دست خود را به دست دیگر منتقل کنید تا 
بدین شکل دوباره افکار خود را به واقعیت برگردانید. همچنان 
با تغییر جای انگشتر و ساعت و یا با کشیدن دستبند کشی، با 
صدای بلند کلمه »بسه« یا »ایست« را بگویید. به طور مکرر این 

یادآور های فیزیکی را انجام دهید.

راه کار سوم: افکار منفی را جایگزین کنید
یکی دیگر از نکاتی که می توانید برای توقف افکار منفی استفاده 
کنید این است که پس از متوجه شدن به بیش از حد فکر کردن، 
افکار ناخوشایند را با فکری مثبت جایگزین کنید. افکار مثبت 
خود را با صدای بلند و یا در ســکوت در ذهن تان چند بار تکرار 
کنید.اگر فکر های افراطی در شما ماندگاری زیادی داشته، شاید 
مجبور باشید به دفعات زیادی این کار را انجام دهید. با گذشت 

زمان می توانید بر عادت بیش از حد فکر کردن غلبه کنید.

راه کار چهارم: با کسی که به او اطمینان دارید صحبت کنید
یکی دیگر از راه های ممکن برای جلوگیری از فکر زیاداین است 

که افکار خود را با شــخصی امین در میــان بگذارید. این فرد 
می تواند مربی، مشاور و یا یک دوســت باشد. چنین افرادی 
می توانند به شما در تعیین اینکه آیا زیاد فکر می کنید یا نه کمک 
کرده و به شما در رها ســازی افکار منفی کمک کنند.همچنین 
می توانید درباره اینکه آیــا بیش از اندازه فکر کردن شــما به 
مشکالت سالمتی مربوط می شود یا خیر با پزشک نیز مشورت 
کنید. ممکن است مشکل شما تا آنقدر که خودتان فکر می کنید 
بد نباشد و تمام چیزی که به آن نیاز دارید این است که کسی به 

شما اطمینان دهد که همه چیز رو به راه است.

راه کار پنجم: مشغله داشته باشید
بیش از اندازه فکر کردن معموال به نحوی اســت که شما را از 
اتفاقات لحظه حال دور نگه می دارد. مشغله داشتن با چیزی 
که ذهنتان را به خود درگیر کند می تواند در اجتناب از افکار منفی 
کمک کند. هر چیزی که بتواند توجه تــان را به خود جلب کند 
کمک بزرگی اســت. از مرتب کردن کتاب ها بر اساس حروف 
الفبا گرفته تا محاسبه مخارج ساالنه می تواند از جمله کار هایی 
باشد که برای مشغول کردن ذهنتان انجام دهید. بدین شکل 
می توانید به تدریج افکارتان را کنترل کنید تا اینکه در نهایت به 

هدف برسید.

آشپزی

فینگر فود کباب 
خوشمزه برای مهمانی

مواد الزم: بادمجان 2 عدد، سیب زمینی 4 عدد، گوجه فرنگی 3 عدد، پیاز 1 
عدد،سیر 1 حبه، گوشت چرخ کرده 300 گرم، گندم یا بلغور سه چهارم فنجان، آب 2 قاشق 

غذا خوری، سس کباب، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذا خوری، آب گرم یک و نیم لیوان
طرز تهیه: در یک کاسه، گوشت گوساله چرخ کرده را می ریزیم. بلغور را اضافه کرده و پیاز را شسته 

و پوست می کنیم و درون آن رنده می کنیم. ادویه جات و سیر رنده شده را به همراه آب به آن اضافه 
کرده و ورز می دهیم.روی آن را سلفون کشیده و به مدت 15 دقیقه در یخچال می گذاریم تا مزه دار شود. 
سیب زمینی ها را به صورت ورقه ای خرد می کنیم. یک تابه را با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا 
داغ شود. سپس سیب زمینی ها را درون روغن سرخ می کنیم. بادمجان ها سرخ می کنیم.گوشت ها 

را تقریبا اندازه قطر بادمجان یا سیب زمینی گلوله می کنیم. سپس در یک تابه با روغن داغ تقت 
می دهیم تا سرخ شود.گوجه فرنگی ها و فلفل ها را حلقه حلقه کرده و جدا جدا تفت می دهیم. 
یک الیه بادمجان قرار می دهیم. سیب زمینی ها را روی بادمجان ها چیده و سپس گوشت ها 

را می چینیم. روی آن گوجه فرنگی و فلفل می گذاریم و با یک خالل آن ها را بهم متصل 
می کنیم. فینگر ها را در ظرف فر می چینیم. برای تهیه سس، یک کاسه برداشته و 

2 قاشق رب گوجه فرنگی درون آن می ریزیم. با آب داغ آن را باز می کنیم 
و روی فینگر ها می ریزیم. سپس به مدت 20 تا 30 دقیقه در 

فر با دمای 180 درجه سانتی گراد می پزیم.

جلوگیری از افکار آزاردهنده با این راهکارها

سیمرغ »بدون قرار قبلی« به آستان مقدس 
حرم رضوی تقدیم شد

 قسمت دوم »دوقلوها« 
در راه تولید

بهروز شعیبی کارگردان فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« که در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی و سرباز وطن را 
دریافت کرده بود، جایزه خود را تقدیم حرم امام رضا)ع( کرد.»بدون 
قرار قبلی« فیلمی از بهروز شعیبی و به تهیه کنندگی محمود بابایی است 
و ارتباطی با جایگاه معنوی امام رضا)ع( نیز دارد.در این فیلم بازیگرانی 
مانند صابر ابر، مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی بازی می کنند و بخش هایی از 
فیلم در برلین فیلمبرداری شده است.

آرنولد شوارتزنگر تایید کرد که قسمت دوم فیلم کمدی »دوقلوها« 
به تولید خواهدرسید .فیلم کمدی »دوقلوها« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی ایوان ریتمن در سال 1988 به تولید رسید.او در این 
فیلم همراه دنی دویتو نقش دوقلوهایی را دارند که هیچ کدام از وجود 
دیگری خبر ندارد. آنها قرار است همراه با تریسی مورگان در دنباله فیلم 
ایوان ریتمن با نام »سه قلو« دوباره مقابل دوربین بروند.آرنولد تایید کرد 
که  این فیلم به احتمال زیاد اواخر ماه های سال به تولید می رسد.

تاریخ کهن و فرهنگ غنی مردمان این سرزمین، در بخش های مختلف تمدن 
بزرگ ایران نمود داشته اســت و بخش مهمی از این فرهنگ نیز در خانه های 
تاریخی ایرانی خود را نمایان ســاخته اســت. خانه هایی که امروزه از مقاصد 
مهم گردشگری در کشــور به شــمار می آیند. در این گفت و گو به سراغ یکی از 
همکارانی می رویم که در 4 سال گذشته تمام وقت آزاد، روزهای تعطیل و حتی 
مرخصی های خود را صرف مرمت و بازســازی یک خانه قدیمی با قدمت 400 
سال در شهرستان تیران و کرون کرده است تا دین خود را به این کشور سرشار 
از آثار باستانی و خانه های قدیمی ادا کرده باشــد. خواندن گفت و گو با پوپک 
جعفری رییس اداره کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، کارآفرین 
نمونه شهرســتان تیران و کرون و مرمت گر خانه حاج سلیمان کدخدای تیران 

خالی از لطف نیست. 

در ابتدا خود را معرفی کرده و سابقه کاری خود را در شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان ذکر کنید. 

اینجانب پوپک جعفری دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هستم. 
از سال 1375 افتخار همکاری با این شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دارم 
و از همان ابتدا در قسمت کارگزینی شرکت مشغول به فعالیت شدم. هم اکنون 

نیز ریاست اداره کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را بر عهده دارم. 

چه شد که به تعمیر و مرمت خانه های قدیمی روی آوردید؟
به دلیل عالقه به خانه های قدیمــی، وقت آزاد خود را صرف ســفر به مناطق 
گردشــگری و باســتانی می کردم. به خانه های قدیمی در سراسر استان سر 
می زدم و به فکر آن بودم که یکی از آن ها را مرمت و بازسازی کرده و تبدیل به یک 
بنای زنده کنم. از گذشته چند عملیات اجرایی به همراه همسرم انجام داده بودم 
و به همین دلیل اطالعاتی در زمینه ساخت و ســاز و مرمت سازه های قدیمی 
داشتم. بالفاصله پس از پایان ســاعت اداری، مطالعات و اقدامات خود را در 
زمینه مرمت و بازسازی سازه های قدیمی و باستانی آغاز می کردم و روزهای 
تعطیل و حتی مرخصی های خود را صرف این کار می کردم. پس از سفرهای 
متعدد و جست و جوی فراوان در سراسر استان، سر انجام خانه ای قدیمی در 
شهرستان تیران و کرون را خریداری کرده و کار بازسازی و مرمت آن را همراه با 
گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان آغاز کردم که در 6 ماه نقوش این 

خانه که مربوط به دوره زندیه بود، مرمت شد و به اصل خود بازگشت.

سابقه تاریخی این خانه مربوط به چه دوره تاریخی است؟
این خانه، منزل حاج سلیمان کدخدای شهرستان تیران و کرون بوده که مربوط 
به دوره زندیه با 400 ســال قدمت تاریخی اســت. پس از صحبت با بزرگان و 
متخصصان امر باستان شناسی، اطالعات نسل به نسل این خانه را جمع آوری 
کرده و با همکاری نظام مهندسی، اداره کل ثبت اسناد و امالک و اداره میراث 
فرهنگی شهرســتان، آن را خریداری کرده و عملیات بازسازی آن انجام شد. 
همچنین یک ضلع این خانه مربوط به دوره قاجار و اوایل پهلوی اســت که به 
ســبک آن زمان مورد مرمت قرار گرفت. این خانه دارای نقوش بســیار مهم و 
سازه های ناب و بکری از جمله شــومینه و حمام از دوره زندیه است که آن را از 

سایر خانه های باستانی متمایز می کند.

هدف شما از این اقدام بسیار ارزشمند چه بوده؟
یکی از اهداف بنده بازسازی و مرمت این خانه قدیمی بود. با آجر آجر این خانه و 
خشت های آن زندگی کردم و دشواری های بسیار زیادی را در این مسیر متحمل 
شــدم. جهت تهیه مصالح و لوازم این خانه به سراسر کشور سفر کردم و تمام 
اندوخته سال های کاری خود را صرف بازســازی و مرمت این خانه کردم. این 
روزها و پس از پایان بازسازی، گردشگران بسیار زیادی از عمارت حاج سلیمان 
بازدید می کنند که همین موجب دلگرمی برای من و ســایر دســت اندرکاران 
بازسازی این بنای تاریخی است. ســعی کردم در جریان مرمت این اثر کهن 
باستانی هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نداشــته باشم و نهایت تالش خود را 
انجام دادم که این خانه را به هویت و ساختاری که در ابتدا داشته بازگردانم. به 
 رغم وجود همه مشکالت از جمله وجود تحریم ها در تهیه مواد شیمیایی برای 
بازسازی نقوش و ســازه ها، اداره میراث فرهنگی استان اصفهان و شهرستان 
تیران و کرون کمک بسیار زیادی در این راه به مجموعه ما کردند و سایر ادارات 
خدماتی شهرستان تیران و کرون نیز همکاری بسیار خوبی داشتند. در مرمت 
این عمارت که به عنوان نگینی زیر خاکستر بود، از بهترین مصالح و خبره ترین 
معماران در سطح استان و کشور استفاده شده اســت و بازسازی بسیاری از 
جزئیات این عمارت با دشواری های زیادی همراه بود که در نهایت ثبت ملی شد.

چندی پیش ازشــما به عنوان کارآفرین نمونه شهرســتان تیران و کرون 
تجلیل شد. دلیل این انتخاب چه بود؟

همزمان با فرارسیدن میالد حضرت زهرا )س( و گرامیداشت روز زن در مراسمی 
از 20 بانوی کارآفرین در شهرستان تیران و کرون از سوی شهرداری، فرمانداری 
و شورای شهر این شهرستان تجلیل شد که بنده نیز به دلیل اشتغال زایی 6 نفر 
در خانه حاج سلیمان از ســوی اداره میراث فرهنگی شهرستان به عنوان یکی 
از بانوان کارآفرین شهرســتان معرفی و انتخاب شدم. به هر حال عالوه بر این 
که یک خانه قدیمی دوره زندیه پس از سال ها که به پناهگاه گوسفندان و النه 
مرغ ها تبدیل شده بود به هویت اصلی خود بازگشته، خوشبختانه مورد استقبال 
شهروندان بومی و گردشگرانی از سراسر ایران نیز قرار گرفته است. حتی تصاویر 
این عمارت در کشور آلمان نیز با بازخورد بسیار خوبی همراه بوده و مورد توجه 
گردشگران قرار گرفته اســت و همین باعث افتخار و سربلندی است که کشور 

ایران در سراسر دنیا دارای پشتوانه بسیار غنی و ارزشمندی است. 

در پایان صحبت و یا توصیه ای به عالقه مندان در این حوزه دارید؟
اگر شخصی به تاریخ کشــور و پشتوانه فرهنگی کشــور خود عالقه مند باشد، 
خانه هایی را که زیر کفش های ما لگد مال می شوند مورد بازسازی و مرمت قرار 
می دهد تا تاریخ کشور حفظ شود. بنده با وجود همه مشکالت دین خود را به این 
کشور دارای اماکن غنی تاریخی ادا کردم. برای من افتخاری بود که در میهنم 
چنین آثاری وجود دارد که کشورهای دیگر حسرت تاریخ و پشتوانه پر مایه آن 
را می خورند. اگر هر شخصی به دنبال مرمت و بازسازی آثار کهن تاریخی ایران 

باشد کمک بسیار بزرگی به این کشور کرده است.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در چهارمین گردهمایی 
ائمه جمعه اســتان اصفهان که به میزبانی شــرکت فــوالد مبارکه برگزار 
شد، اظهار کرد: رهبری سال هاست با نامگذاری شــعار سال در طلیعه هر 
سال مهم ترین جهت گیری کشور که با توجه به شــناخت دقیق ایشان از 
نیازها،گلوگاه ها و شرایط کشور است مشــخص می فرمایند که هدف این 
کار ایجاد فضای مناسب برای رفع گلوگاه ها اســت. همه جهت گیری ها و 
اقداماتی که در سال های گذشــته در این جهت انجام شده برای رفع موانع 
تولید و رشد اقتصادی کشور بوده است که درک فضای حاکم بر کشور برای 
عموم مردم ضروری اســت.وی گفت: هدف این نامگذاری در ابتدای هر 
سال، بسیج شــدن توان مردم برای رسیدن کشــور به قله های سربلندی 
و افتخار بوده که البته طبیعتًا دشمن نیز نســبت به این گلوگاه هایی که در 
فرمایش رهبری گفته می شود برنامه ریزی و تحلیل هایی را انجام می دهد.

صنعت فوالد؛ دستاورد بزرگ انقالب اسالمی
طیب نیا تصریح کرد: در سال های پس از انقالب، دشمن برای ضربه زدن به 
نظام اسالمی بسیار تالش کرده وفتنه های زیادی مانند جنگ تحمیلی را به 
راه انداخت ولی با کمک الهی به نتیجه نرسید. یکی از دستاوردهای انقالب 
شکوهمند اسالمی رشد صنعت فوالد در کشور بوده و در صنعت فوالد کشور 
ما هم اکنون شکوفا شده و به عبارت دیگر صنعت فوالد به عنوان یک صنعت 

مادر در کشور نقطه قوت انقالب اسالمی است.
وی خاطر نشــان کرد: فوالد مبارکه به عنوان مولود مبارک انقالب اسالمی 
نیز در ایام دفاع مقدس و در زمانی که کشــور آماج حمالت رژیم بعث بوده 
ساخته شده و مراحل شــکل گیری خود را گذراند و سپس توسعه یافت و 
امروز به عنوان یکی از صنایع مهم کشور به شما می رود.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه تاکید کرد: یک سوم فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید می شود 
که تولید محصوالت فوالدی برای اســتفاده در چهارهــزار واحد صنعتی از 
کارگاه های کوچک تا صنایع بزرگ انجام می شــود کــه در این امر حدود 
٣٥٠هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مســتقیم از بابت این صنعت ارتزاق 

می کنند.

فوالد مبارکه نماد صنعت در کشور
وی یادآور شد: در جای جای کشور در توســعه زیرساخت ها، اشتغال زایی، 
انجام مسئولیت های اجتماعی و عرصه های دیگر، فوالد مبارکه وارد شده و 
به واسطه بنای درست و به جایی که از همان ابتدا گذاشته شده باعث افتخار 
و سرآمد بهره وری در کشور تبدیل شده و جزء برترین شرکت های کشور و 
به عنوان نماد صنعت به شــمار می رود.طیب نیا متذکر شد: امروزه هجمه 
عظیم و هدفمندی در جهت صنعت ستیزی در کشــور به راه افتاده است و 
این در حالی است که اگر فوالد مبارکه به عنوان پیشران صنعت کشور وجود 
نداشت در صنایع زیادی مانند خودرو، بسته بندی، گاز و نفت و ... بسیاری 
از پروژه ها مانند پروژه خط انتقال نفت از گوره به جاسک عملی نمی شد که با 
تالش فوالد مبارکه در چنین پروژه هایی دشمن در این عرصه شکست خورد. 
وی ادامه داد: دشمن در تالش اســت صنعت را مایه آلودگی و کمبود آب 

جلوه دهد ولی این موضوع اصال صحیح نیست چرا که به طور مثال مصرف 
فوالد مبارکه امسال به کمتر از ١٥ میلیون متر مکعب رسیده که این مهم با 
بازچرخانی آب و تصفیه پساب ٩ شهر اطراف کارخانه این امر محقق شده 
است و تا چند سال آینده مصرف آب این شرکت در فرایند تولید محصوالت 
به صفر خواهد رسید. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: ما به دنبال 
این هستیم که با سرمایه گذاری فوالد مبارکه مشکل آب در استان حل شود 
و این درحالی است که ســهم ما از مصرف آب زاینده رود کمتر از یک و نیم 
درصد از کل میزان آب این رودخانه است که در عین حال این شرکت منافع 
زیادی مانند اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم، توسعه زیرساخت ها را با 

سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

فوالد مبارکه، دوست دار محیط زیست
وی تصریح کرد: در کشور ما در بســیاری از موارد به سمت توسعه صنعتی 
رفتیم ولی متاسفانه الزامات آن محقق نشده است ولی صنعتی مثل فوالد 
مبارکه در همین حوزه، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده که به طور مثال 
در مسائل زیست محیطی، بسیاری از روزهای سال که دیگر شهرها هوایی 
آلوده داشتنند شهر مبارکه هوای ســالم داشت و این موضوع و بسیاری از 
موارد دیگر مرهون همین سرمایه گذاری های فوالد مبارکه است. طیب نیا 
عنوان کرد: اگر لوازم توسعه صنعت فوالد مهیا شود منافع زیادی برای این 
صنعت بزرگ مانند درآمدزایی و حفظ محیط زیســت می توان قائل شــد 
و به همین خاطر اســت که در بسیاری از کشــورها مانند ژاپن این موضوع 
مشاهده می شود که بزرگترین کارخانه فوالدسازی این کشور در شهر توکیو 

بنا شده است.  
وی خاطر نشان کرد: بیشترین میزان مصرف آب و گاز طبق تحقیقات انجام 
شده مربوط به مصرف خانگی اســت و به طور مثال همین عدم استفاده 
درست گاز در زمستان باعث قطع گاز صنعت شــده و هزاران میلیارد تومان 
به صنعت کشــور ضرر می زند. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: اگر 
بتوانیم در جهاد تبیین بــا اصالح فرهنگ به حل این مشــکل کمک کنیم 
شاهد پیشرفت در همه عرصه های کشــور خواهیم بود که این موضوع نیاز 

به کمک مبلغین دارد.

در گفت و گو با رییس اداره کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

از بازسازی خانه کدخدای تیران تا کارآفرین نمونه شدن 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه پیشران اقتصاد و صنعت کشور است
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