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رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان می گوید قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند؛

»گرانی« اصل ثابت در بازار خودرو

استاندار اصفهان:

 در کنترل تورم، جزو 
کارآمدترین استان ها بودیم

 اقدام ذوب آهن 
اصفهان برای تامین 

مواد اولیه در کردستان

مشاهده فرونشست در 
مساجد تاریخی اصفهان

برای تعطیالت عید فطر؛

ظرفیت هتل های اصفهان 
و کاشان تکمیل شد

 عضو هیئت مدیره سازمان نظام 
 پزشکی اصفهان هشدار داد که مردم 
به داروهای اینترنتی اعتماد نکنند؛

 نسخه ای که
  پیچیدن آن
 جرم است

بحران کارگری در بام ایران
وضعیت کارگران؛ داستانی 
 مصور با غصه های بی پایان

گزینه اصلی سپاهان 
برای جانشینی 

»نویدکیا«
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 اجاره مسکن، چالش اصلی 
کارگران است

18 شهر اصفهان در وضعیت 
ایمنی ترافیک در خطر استزرد کرونا

خط کشی های کدر در خیابان های اصفهان؛

شهرداری مجلسی در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 6590 مورخ 1400/10/22 شورای محترم 
اسالمی شهر مجلسی، کانون فرهنگی بهشت را از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت می گردد جهت 

اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1401/02/11 لغایت 1401/02/29 به امور قراردادهای شهرداری مجلسی 

مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/29 پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراست 

شهرداری ارائه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 9/000/000 ریال معادل 5% کل مبلغ پایه کارشناسی 

را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهرداری 

نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3- در صورتی که برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 www.majlesicity.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت شهرداری مجلسی به نشــانی

مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور مالی شهرداری( تماس حاصل نمایید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

سبحان نظری- شهردار مجلسیم الف:1311290

چاپ اول

3 6

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

عید سعید  فطر  را تبریک می گوییم
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موشک سوغاتی در فرودگاه تل آویو جنجال آفرید
حمل موشک عمل نکرده توســط یک خانواده آمریکایی که قصد بازگشت از تل آویو به کشورشان 
را داشــتند در فرودگاه بــن گوریون جنجــال آفرید.گاردین نوشــت: این خانــواده آمریکایی که 

بمب های عمل نکرده جمع آوری شــده 
از بلندی های جوالن را بسته بندی کرده 
بودند موجب وحشت مسافران در سالن 
خروج فرودگاه بن گوریون شــدند.این 
خانواده در بازگشت از سفر قصد داشتند 
این بمب ها را به عنوان سوغاتی با خود به 
آمریکا ببرند.فرودگاه تل آویو اعالم کرد 
این خانواده پــس از بازجویی و توقیف 
گلوله موشــک، ســوار هواپیما شدند.
ویدئویی کــه در رســانه های اجتماعی 

منتشر شده مسافرانی را نشــان می دهد که وحشت زده در ســالن خروج فرودگاه بن گوریون در 
نزدیکی تل آویو در حال متفرق شدن هستند.

بلومبرگ: 

آمریکا می خواهد نخبه های روسیه را جذب کند
منابع آگاه در گفت وگو با شبکه بلومبرگ از تصمیم کاخ سفید در جذب نخبه ها و دانشمندان روسیه از 
طریق ایجاد تسهیالت در دریافت ویزای آمریکا، خبر دادند. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه 
گزارش داد که دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در حال بررسی امکان لغو تعدادی از شرایط روادید 
برای متخصصان واجد شرایط روسی است تا مهاجرت آنها به این کشور را تسهیل کند که در نتیجه آن 
پتانسیل بخش فناوری های پیشرفته روسیه را تضعیف کند.در همین رابطه گفته می شود که دولت 
بایدن از کنگره خواسته است که الزامات مدرک کار برای روس های با تحصیالت عالی را که خواهان 
ویزای کار آمریکا هستند، حذف کند. بنابراین، طبق اعالم منابع یادشده، کاخ سفید از این طریق انتظار 
دارد که رهبری روسیه را از »متخصصان در زمینه علوم، مهندسی و ریاضیات« محروم کند.بلومبرگ 
تصریح می کند که معافیت های ویزا برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با تجربه مرتبط در 
زمینه نیمه هادی ها، فناوری فضایی، امنیت سایبری، تولید پیشرفته، فناوری هسته ای، توسعه هوش 

مصنوعی، فناوری موشک و تعدادی از زمینه های تخصصی دیگر برنامه ریزی شده است.

رییس »شورای ریاستی یمن« به امارات رفت
 رییس »شورای ریاستی یمن« در سفری رسمی وارد امارات شد و این سفر چند روز طول خواهد 
کشید.به نقل از خبرگزاری یمنی »سبأ«، رشاد العلیمی، رییس »شورای ریاستی یمن« در جریان 
سفرش به امارات قرار است با رهبران این کشور مذاکرات رسمی در خصوص تقویت و توسعه روابط 
دوجانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی داشته باشد.قرار است العلیمی با طرف 
اماراتی در خصوص بازسازی، حمایت سیاسی و توسعه ای از یمن جهت مقابله با چالش های نشأت 
گرفته از جنگ در این کشور به بحث و تبادل نظر بپردازد.در همین راستا، صالح الجبوانی، وزیر حمل  
و نقل سابق دولت مستعفی یمن اعالم کرد، محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی از شورای ریاستی یمن 
درخواستی مبنی بر اجرای توافق ریاض از طریق استقرار تیپ های ارتش در ابین و جنوب و انتقال 
نیروهای منطقه نظامی االولی که در حضر موت مستقر هستند به مأرب و شرق یمن، مطرح خواهد 
کرد.  الجبوانی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشــت، درخواســت ولیعهد ابوظبی شامل اعزام 
تیپ های نظامی از »المهره« و تغییر فرماندهان تیپ های ارتش و مدیران امینتی خواهد بود تا به 

توطئه تقسیم و دودستگی برسد که از سال ها پیش برای اجرایی شدن آن تالش می کند.

آیا می توان به مذاکرات ایران و عربستان در عراق امیدوار بود؟

آشتی روی خط اختالفات

اگرچه مذاکرات ایران و عربستان در بغداد در حال انجام است و امیدواری 
زیادی به آن وجود دارد، اما حقیقت آن است که تا تعیین تکلیف پرونده هایی 
مثل مذاکرات هســته ای ایران و جنگ یمن و همینطور انتخابات آمریکا، 
نمی توان امید زیادی به دستیابی به توافق مشخص و پایدار میان تهران و 
ریاض داشت.ریاض از یک سال گذشته به صورت کج دار و مریز با وساطت 
دولت عراق به منظور رسیدن به یک راه حل پایدار برای حل و فصل مسائل 
در جریان است. این مذاکرات که قبل از این نیز با وساطت دولت عراق به 
عنوان میانجی سابقه داشته، درحالی برگزار می شود که این بار با توجه به 
برخی نشانه ها می توان عالئم امیدوارکننده ای را در آن دید؛ آنچنان که ایرج 
مسجدی ســفیر جمهوری اســالمی ایران در عراق هم گفته »دو طرف به 
توافقاتی مشــخص به منظور ادامه رایزنی ها و مذاکرات دست یافته اند.«  
شــبکه خبری الجزیره نیز گفته ایران و عربســتان به توافقــی ده بندی 
دست یافته اند. گفته می شــود یکی از بند های این توافق ادامه وضعیت 
آتش بس متزلزل فعلی در یمن اســت که ظاهرا بحث مهم طرفین بوده 
اســت.صحبت های باال را می توان بخش امیدوارکننده مذاکرات ایران و 
عربستان است؛ اما این واقعیت نیز وجود دارد که درخواست های دو طرف 
مخصوصا در موضوعات منطقه ای به قدری از هم دور است که دستیابی به 
یک توافق معنادار و پایدار دست کم در شرایط فعلی دور از دسترس است 
و پیش بینی می شود که روند مذاکرات تهران – ریاض پر چالش و طوالنی 
باشــد، چرا که انگیزه ها و اهداف دو طرف، متفات و در برخی نقاط متضاد 
اســت.به گزارش رویداد۲۴ ،در نگاه اول می توان مذاکرات ریاض – تهران 
در بغداد را گامی بر خالف جهت تحوالت منطقه ای از جمله گسترش پیمان 
ابراهیم که علیه جمهوری اسالمی ایران است، تحلیل کرد؛ چه اینکه سطح 
مشارکت دولت های شرکت های کننده در آن در حال ارتقا به سطح مشارکت 
راهبردی است و این یعنی حضور مستقیم اسراییل در خلیج فارس و ایجاد 
حلقه ارتباطی میان محیط ژئوپلیتیک خلیج فارس و محیط ژئوپلیتیک 
شرق مدیترانه از راه شبه جزیره عرب؛ و این یعنی ایجاد شرایطی که در تضاد 
مستقیم با عالئق امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است.از سوی 
دیگر طی ماه های گذشته عربستان ســعودی با پشتیبانی کامل متحدان 
عرب خود خواستار انعقاد یک پیمان امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن 
با هدف حمایت کامل واشنگتن از این کشــور در برابر ایران و نیز افزایش 
همکاری های ایاالت متحده با این کشور در بحران یمن است.این درخواست 
در مقابل درخواست ایاالت متحده و اروپایی ها از کشور های عربی به منظور 
افزایش تولید نفت و گاز خود به منظور جبران کمبود نفت و گاز روســیه که 
در اثر تحریم های غرب علیه روسیه انتظار وقوع آن می رود و جلوگیری از 
افزایش شدید قیمت نفت مطرح شده است. درخواست هایی که در صورت 
وقوع آن و با فرض عدم موفقیت مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسالمی 
ایران و غرب دو ضربه مهم را به عالئق جمهوری اســالمی ایران خواهد زد؛ 
ضربه اول توجه دوباره و سرمایه گذاری سنگین غرب در منطقه با هدف مهار 
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و ضربه دوم کاهش شدید قیمت نفت و 
گاز است که همین حاال نیز با توجه به اعمال انواع تحریم ها، دستیابی ایران 
را از سود صادرات محصوالت هیدروکربنی کاهش داده است.از سوی دیگر 

رقابت های دو طرف در عراق نیز به شدت در حال افزایش است؛ این در حالی 
است که عربســتان با حمایت کامل غرب از جمله بریتانیا و ایاالت متحده 
موفق شــده، دولتی همسو با خود را در اســالم آباد به عنوان حامی اصلی  
طالبان در افغانستان به سر کار بیاورد.این امر که طی روز های جاری منجر به 
تشدید بی ثباتی ها در مرز های شرقی ایران و داخل افغانستان به عنوان حوزه 
امنیتی بالفصل جمهوری اسالمی ایران شده است؛ بنابراین به نظر می رسد 
این مذاکرات در بطن خود برای طرف سعودی چیزی جز یک ابزار تاکتیکی 
به منظور کاهش تنش ها در شمال خلیج فارس به منظور سروسامان دادن 
محیط داخلی عربستان و ساختار سیاست خارجی این کشور نیست؛ چه 
آنکه هدف نهایی عربستان سعودی مهار راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
به واسطه محاصره آن در مشکالت متعدد امنیت منطقه ای مخصوصا در 
دو کشور عراق و افغانستان به مثابه دو کشور دارای اهمیت از جهت امنیت 
راهبردی جمهوری اسالمی ایران است.به عبارت دیگر با توجه به احتمال 
اتمام مذاکرات هسته ای ایران و غرب و از ســوی دیگر با توجه به احتمال 
باالی نزدیک بودن زمان انتقال قدرت در ساختار قدرت عربستان سعودی به 
ولیعهد این کشور، ولعیهد قدرتمند سعودی نیازمند محیط نسبتا آرام داخلی 
و خارجی به منظور پیشبرد سیاست تصرف قدرت و کسب بیعت از نیرو های 
سیاســی داخلی این کشور است؛ امری که مســتقیما به موفقیت وی در 

پیشبرد سیاست های جدید عربستان مربوط خواهد شد.به نظر می رسد 
عربستان سعودی حداقل در شرایط فعلی نوعی سیاست دو گانه را به منظور 
تنظیم شــرایط مورد نیاز جهت تضمین یک فرآیند آرام انتقال قدرت را در 
پیش گرفته است که می تواند طی ماه های آینده این فرایند با چالش هایی 
روبرو شــود؛ از جمله این چالش ها می توان به چگونگی پایان مذاکرات 
هسته ای میان تهران و قدرت های جهانی اشاره کرد که شکست یا موفقیت 
آن می توان تاثیرات مثبت و منفی خود را بر راهبرد بن سلمان بگذارد.این 
مسئله همچنین در کنار احتمال باالی موفقیت جمهوری خواهان در تصرف 
کنگره ایاالت متحده و در نتیجه تضعیف جایگاه لیبرال ها و تحت فشــار 
قرار گرفتن دولت دموکرات بایدن در ارتباط با موضوعات سیاست خارجی 
مخصوصا در حوزه منطقه ای عربستان را مترصد استفاده از فرصت نزدیکی 
مجدد به جمهوری خواهان کرده و از ســوی دیگر آنها را به تحت فشار قرار 
دادن بایدن برای اعطای امتیازات بیشتر به عربستان وسوسه کرده است. 
از جمله این امتیازات می تواند اعطای امتیازات مشابه امتیازات جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه های هســته ای و نظامی باشد.ناگفته پیداست که 
اعطای چنین امتیازاتی به منظور موازنه سازی در برابر تهران خواهد بود و در 
نتیجه با تشدید تنش های دو طرف شرایط را برای بحرانی کردن التهابات 

منطقه ای فراهم خواهد کرد. 

رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شکایات 
متعددی از دولــت روحانی به ما واصل شــده و ما 
به صورت جــدی پرونده تــرک فعــل دولتمردان 
ســابق را بررســی کرده و نتایج آن را اعالم خواهیم 
کرد.حســن شــجاعی علی آبادی درباره بررســی 
پرونده ورشکســتگی بورس در کمیسیون اصل ۹۰ 
گفت:متاسفانه دولت سابق در یک اقدام غیرمنصفانه 
و نادرست باعث تحمیل خســارت های سنگینی به 
مردم شــد. اقدام دولت روحانی در موضوع بورس 
چیزی شبیه جیب بری از مردم بود. آنان با وعده های 
گوناگون ســرمایه های مردم را به بازار بورس جذب 
و عمال کســری های مالی خود را از این محل جبران 

کردند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسات مختلفی 
را در این زمینه برگزار کرده؛ اما رسیدگی های ما هنوز 
به پایان نرسیده است. در زمینه ترک فعل هایی که در 
دولت سابق وجود داشت، پرونده های متعددی در 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده است و در 
مسیر رسیدگی قرار دارد. روند رسیدگی در کمیسیون 
به این نحو اســت که ما در قدم اول اطالعات مربوط 
به آن موضــوع را از دســتگاه های اجرایی ذی ربط 
و دســتگاه های نظارتی مطالبه می کنیــم. در گام 
بعدی اگر نیاز باشد از کسانی که در مظان اتهام قرار 
گرفتند و شکایتی از آن ها شده است، دعوت می کنیم 
در کمیســیون حضور یابند و اگر الزم باشــد از آنان 

دفاعیه اخذ می کنیم. اگر جمع آوری اطالعات اولیه از 
دستگاه های اجرایی و نظارتی و دعوت و احضار افراد 
ذی ربط کفایت الزم را برای پایان دادن به رســیدگی 
داشته باشد، به سمت تصمیم گیری حرکت می کنیم 
و در غیر این صورت، هیئت بازرسی تشکیل می دهیم 
و این هیئت را به دستگاه های مربوطه می فرستیم 

که به صورت میدانی اسناد و مدارک را بررسی کنند.

ادعای رییس کمیسیون اصل 90 درباره طومار شکایت از »روحانی« 

بلینکن:

 روسیه مانعی در مذاکرات وین نیست
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تایید کرد که برخالف ادعاها درباره مقصر بودن روسیه در وقفه ایجاد شده در روند مذاکرات وین، مسکو در حال حاضر هیچ مانعی بر سر 
راه بازگشت به برجام نیست.»آنتونی بلینکن« گفت: در بحث توافق هسته ای ایران، این چیزی است که هنوز مشغول آن هستم، تا ببینیم آیا می توانیم بازگشت متقابل 
به تعهدات دشته باشیم. به شما می گویم که این دیگر یک تمرین فرضی نیست. برای این که دیده ایم که وضعیت با توافق وقتی اجرا شد و بدون آن به چه شکل است.

وی در ادامه با طرح اتهامات تکراری علیه ایران، گفت: به شما می گویم که از نقطه نظر منافع و  امنیت آمریکا، بودن آن )توافق( برای ما بهتر از نبودش بوده است. نه تنها 
از نظر برنامه هسته ای ایران، بلکه در واقع در ارتباط با اقدامات بی ثبات کننده و خطرناک آن. سوال این است که موثرترین راه برای ما در کنار هم برای رسیدگی به برنامه 
هسته ای ایران و همچنین اقدامات بی ثبات کننده آن و تهدیداتی که علیه ما و متحدان مان ایجاد می کند، چیســت؟ بلینکن مدعی شد: به هر حال ما باید این کار را 
بکنیم. اگر توافقی باشد، آن توافق هیچ یک از توانایی های ما برای رسیدگی به سایر اقدامات را نخواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا در بخش بعدی اظهاراتش در خصوص 
ایران، به ادعاها درباره مانع بودن روسیه بر سر راه به سرانجام رسیدن مذاکرات وین گفت: در خصوص روسیه همانطور که می دانید عضو گروهی است که در کنار اتحادیه 
اروپا )شامل( فرانسه، آلمان و انگلیس و همچنین چین کمک کرد توافق اولیه )برجام( مذاکره شود، و همچنان بخشی از  آن گروه است. از ابتدای تهاجم )درگیری ها 
در اوکراین( گام هایی در مذاکرات برای پیچیده تر کردن اوضاع انجام داد؛ اما ســایر طرف های گروه با آن مخالفت کردند و دستکم همین حاال که حرف می زنیم آن ها 

)روس ها( مانعی بر سر راه این مسئله که ببینیم آیا می توانیم با ایران بازگشت متقابل داشته باشیم، نیستند.

نقل قول روز

وز عکس ر

دبیر کل سازمان 
ملل در اوکراین

»آنتونیــو گوتــرش« دبیرکل 
سازمان ملل از شهر جنگ زده 
» ایرپین« اوکراین بازدید کرد.

خبر فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ناوشکن های 
ایرانی

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: ناوشکن های زاگرس و دماوند ٢ 
به زودی آب اندازی می شود.امیر دریادار شهرام ایرانی ، اظهار داشت: ساخت ناوشکن زاگرس و 
دماوند ٢ طبق برنامه های تعریف شده پیشرفت داشته و ان شاء ا... به زودی آب  اندازی خواهد 
شد.وی ادامه داد: این دو ناوشکن در یک مراسم رسمی و با یک همزمانی خاص به بدنه عملیاتی 
نیروی دریایی ارتش ملحق خواهند شــد. علت آن این است که حتما باید تست های کامل آن ها 
انجام شده و اطالعات فنی جمع آوری شده آن ها به بخش فنی و صنعتی نیروی دریایی ارتش 
منتقل و طبق آخرین لبه های فناوری به روز رسانی شــوند.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: 
علت چنین کاری این اســت اگر روزی که در صحنه دریا حضور پیدا خواهند کرد توانمندی آن ها 
به گونه ای باشد که باالترین سطح فناوری را در اختیار همرزمان من در نیروی دریایی ارتش قرار 
بدهند و بتوانیم مانند همیشــه با قدرت در دریا حضور پیدا کنیم.وی ادامه داد: ما هم در ناوگان 
جنوب و هم در ناوگان شمال عالوه بر اینکه الحاق داریم فرآیند های ساخت شناور های مختلف را 
در دستور کار داریم. وارد حوزه ساخت ناوشکن های سنگین خواهیم شد، مطالعات آن به اتمام 

رسیده و وارد مرحله صنعتی خواهد شد.

توضیحات »قالیباف« درباره سفر خانواده اش به ترکیه 
نماینده تبریز در مجلس از جلســه غیر رســمی مجلس و توضیحات آقای قالیباف در مورد سفر 
خانواده اش به ترکیه در این جلســه، خبر داد.احمــد علیرضا بیگی افزود: در این جلســه آقای 
قالیباف رییس مجلس توضیحاتی را پیرامون ماجرای سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه که 
در رسانه ها مطرح شده به نمایندگان ارائه و در این جلسه عنوان کرد که مطرح شدن این موضوع در 
رسانه ها با انگیزه های سیاسی است و روشن شدن این موضوعات را به آینده موکول کرد.نماینده 
تبریز تاکید کرد: رییس مجلس در این جلســه موضوع خرید مستقالت توسط خانواده خود در 

ترکیه را نیز تکذیب کرد.

واکنش »مخبر« به شایعات در مورد ناهماهنگی تیم 
اقتصادی دولت

معاون اول رییس جمهور به برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی و همچنین حواشی 
مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی دولت واکنش نشان داد.محمد مخبر درباره 
مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: 
اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد 
ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض اســت.وی با بیان اینکه هیچ مشــکلی در تیم اقتصادی 
دولت وجود ندارد، تاکید کرد که طرح برخی موضوعات نادرســت در این باره صرفا شیطنت های 

برخی رسانه هاست.
معاون اول رییس جمهــور در مورد مصوبه مربوط به حذف معاونــان اجرایی و اقتصادی رییس 
جمهور از ترکیب کمیســیون اقتصاد دولــت عنوان کرد: اصال موضوع حذف مطرح نیســت؛ یک 
کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد اســت و به طور طبیعی معاون رییس جمهور در آن جلسه شرکت 
نمی کند و فقط در مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می کند.وی  ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع 
به »حد نصاب« جلسات کمیسیون اقتصادی مربوط می شود؛ بر همین اساس به پیشنهاد خود 
معاون اقتصادی و اجرایی مقرر شد این دوستان و  همکاران عزیز در ترکیب کمیسیون نباشند تا 
عدم حضورشان، جلسات را از رســمیت نیندازد و البته تاکید شده که هر وقت الزم شد با توجه به 

دستور کار جلسات این بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

ما میرزا بنویس دولت نیستیم
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مجلس نماینده مردم است و به طور 
جد مطالبات آنهــا را دنبال می کند؛ هر هفته 
نمایندگان ســواالتی را از وزرا در کمیسیون 
های مختلف مطرح می کننــد بنابراین این 
طور نیست که ما میرزا بنویس دولت باشیم.

محمدحســن آصفری اظهار کرد:با توجه به 
احتمال اســتیضاح برخی وزرا در مجلس، 
در روزهای اخیــر اخباری دربــاره تغییراتی 
در ترکیب کابینه مطــرح بود و این تحلیل در 
محافل رســانه ای وجود داشت که »دولت 
ترجیح می دهــد خود برای اصــالح کابینه 
اقدام کند« اما ســخنگوی دولت این اخبار 
تکذیب کــرد.وی درباره تغییــرات کابینه و 
احتمال اســتیضاح برخــی وزرا در مجلس 
گفت: اســتیضاح جدی هیچ کدام از وزرا در 
دستورکار مجلس قرار ندارد. البته نمایندگان 
مجلس درباره عملکــرد برخی وزرا گله مند و 
معترض هستند؛ اما کار به جایی نرسیده که 

نمایندگان دنبال استیضاح باشند.
وی افــزود: وزرا بــه مجلــس مــی آیند و 
در کمیســیون های مختلف به ســواالت و 
انتقادهــای نمایندگان پاســخ مــی دهند، 
بعضا هم موضوعات رفع می شــود ؛اما فعال 
استیضاح هیچ وزیری در دستورکار مجلس 
قرار ندارد.این نماینــده اصولگرای مجلس 
درباره رایزنــی بین دولــت و مجلس برای 
اصالح کابینه بدون انجام اســتیضاح اظهار 
کرد: نماینــدگان به عنوان مجلس شــورای 
اسالمی چنین اقدامی را انجام ندادند، البته 
شــاید کســی به طور انفرادی این توصیه را 
داشــته باشــد.آصفری درباره تاثیر تداوم 
گرانی ها بر قضاوت مردم راجع به نوع نظارت 
مجلس بر دولــت اظهار کــرد: البته دولت 
تنها مقصر وضع موجود نیست؛ اما مجلس 
نماینده مردم است و به طور جد مطالبات آنها 
را دنبال می کند؛ هر هفته نمایندگان سواالتی 
را از وزرا در کمیســیون های مختلف مطرح 
می کنند بنابراین این طور نیست که ما میرزا 

بنویس دولت باشیم.

بین الملل
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استاندار اصفهان:

 در کنترل تورم، جزو کارآمدترین استان ها بودیم
استاندار اصفهان با حضور چند ساعته در بین دانشجویان و فعاالن تشکل های دانشجویی در خصوص روند 
نظارت بر قیمت ها اظهار کرد: نظارت ها مستمر در حال انجام است و اگر نمودارها را مشاهده کنیم، شاهدیم 
نرخ تورم در حال کنترل است هر چند برای خودمان راضی کننده نیست ؛اما در این باره جزو کارآمدترین 
استان ها بودیم. مرتضوی، پیرامون روند انتصاب مدیران گفت: جایی که انتصابات در دست ما بوده تالش 
کردیم بر جوان گرایی تاکید داشته باشیم؛ اما برخی مواقع در دست  ما نبود و مجبور بودیم به شرایط تن 
دهیم و در برخی موارد نیز با مقاومت  ما تغییرات صورت گرفته است.استاندار اصفهان پیرامون ارتباط بین 
استانداری و نمایندگان مجلس بیان داشت: اختالفی با نمایندگان نداریم و تالش  بر این بوده از ظرفیت 
مجمع نمایندگان بیشتر استفاده کنیم.وی، پیرامون سفر رییس جمهور به اصفهان اظهار داشت: از حدود 
۲ ماه قبل برنامه ریزی هایی برای ســفر ریییس جمهور صورت گرفت و با هماهنگی هایی که انجام شد، 
جلساتی در تهران داشتیم و در بخش های مختلف در حال نهایی کردن برخی مصوبات هستیم. مرتضوی با 
تاکید بر اهمیت موضوع ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عنوان کرد: در خصوص ارتباط بین صنعت و دانشگاه، 

بیشتر اشکال را از سمت دانشگاه می بینم، اگر اتفاقات الزم رخ دهد بسیاری از مسائل حل خواهد شد. 

برای تعطیالت عید فطر؛

ظرفیت هتل های اصفهان و کاشان تکمیل شد
مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: هم اکنون ظرفیت رسمی 
هتل های اصفهان و کاشان برای تعطیالت عید فطر امسال به اتمام رسیده است اما امکان اقامت در سایر 
نقاط استان وجود دارد.علیرضا ایزدی اظهار داشت: خانه های استیجاری، چادرخواب و دیگر امکانات  
اقامتی برای مسافران در شهر اصفهان و کاشان در نظر گرفته شده است و  سایر شهرستان های تاریخی 
و گردشگری استان از جمله چادگان، خوانسار، نطنز، نایین، خوروبیابانک، آران و بیدگل و شرق اصفهان 
برای میزبانی و پذیرایی از مسافران آماده است.وی بیان داشت: پیش بینی ورود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر در ایام تعطیالت فطر به اصفهان شده است و اسکان بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری را احتمال می دهیم.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه گردشگری را باید به 
تمام نقاط استان توسعه  داد، افزود: اصفهان دارای شهرهای با جاذبه  و اقلیم های گردشگری متفاوت 
است که کمتر شناخته شده بنابراین نباید گردشگران را تنها در مرکز استان و شهر کاشان متمرکز کرد.

وی تاکید کرد: »زیست شبانه« یکی از خواسته هایی است که در حال برنامه ریزی روی آن هستیم و با 
توجه به اینکه اصفهان در تابستان از گرمای شدید و آفتابی تند برخوردار است و اماکن گردشگری روباز 
هم برقرار است، بیشتر گردشگران برای استفاده از اماکن گردشگری این شهر استقبال می کنند که زمان 
خدمات رسانی آنها باید تا یک بامداد تداوم داشــته باشد.ایزدی بیان داشت: نیاز است در این عرصه 

فرهنگ سازی صورت گیرد و پیشنهاد دادیم که در اعیاد فطر اماکن دیرتر باز کنند و دیرتر هم ببندند.

واردات لوازم خانگی به کجا رسید؟
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به ســوالی درباره برنامه وزارت صمت برای واردات لوازم 
خانگی در سال جاری اظهار کرد: برخی از واحدها اعالم کردند که در حال حاضر هم آمادگی رقابت داریم، 
اما برای اینکه مطمئن شویم عمق تولید و شرایط پایدار شده هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم.

محمد مهدی برادران ، با اشاره به برنامه وزارت صمت در راستای واردات لوازم خانگی در سال جاری و اینکه 
هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم ،گفت: این نقش حمایتی الزم اســت تا صنعت به سطحی از 
بلوغ و توانمندی برسد.به گفته این مقام مسئول، بیشتر واحدهای تولید لوازم خانگی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت 
کوچک صنعتی همکاری می کنند که این شرکت ها اشتغال ایجاد کردند و در حال حرکت به سمت بلوغ 
و دانش بنیان شدند هستند. بنابراین تولیدکنندگان هنوز به زمان نیاز دارند و نمی توان از آن ها خواست 

که دفعا دانش محور شوند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان می گوید قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند؛

»گرانی« اصل ثابت در بازار خودرو

انفجار قیمتی در بازار خودرو در سال جدید  مهسا نعمتی
خریداران و فروشــندگان را شوکه کرد . 
پس از چندین ماه رکــود در بازار خــودرو که حاصل انتظــار برای به 
سرانجام رســیدن مذاکرات، توقف رشــد قیمت دالر و شایعات آزاد 
سازی واردات خودرو بود قیمت ها بعد از تعطیالت نوروز صعودی شد. 
در کنار این بعــد روانی کارخانه هــای تولیدی هم بــه صورت چراغ 
خاموش قیمت ها را افزایش دادند و وقتی اعتراضات باال گرفت رسما 

گرانی ها را اعالم کردند. 
کارشناســان بازار همچنان تولید کنندگان و نحــوه توزیع خودرو را در 
افزایش قیت ها موثر می دانند. وزارت صنعت اما می گوید نوع و نحوه 
فروش کارخانه  ها در هفته های آینده می تواند قیمت ها را کنترل کند. 
بر اساس اعالم وزارت صمت، قرار بود با اجرایی شدن طرح خودرویی 
این وزارتخانه و افزایش تیراژ خودروســازان، اندکی از التهابات بازار 

خودرو کاسته شود. 
وزیر صمت خبر از کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو هم داده بود ولی 
در شرایط حال حاضر مشخص می شود که این طرح و سیاست های 

وزارت صنعــت در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرســیده و حتی 
خودروسازان نیز دستورات رییس جمهور و برنامه های وزارت صمت را 
به صورت کامل اجرایی نکرده اند و تنها اعالم می کنند در راستای رشد 
تولید، کاهش خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها و افزایش کیفیت 

خودرو، برنامه هایی را اجرا کرده اند. 
در همین زمینه فعاالن بازار خودرو هــم می گویند انتظار برای کاهش 
قیمت ها وجود ندارد و نباید به روزهای آینده خوش بین بود. از جمله 
رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو در اصفهان گفت:قیمت خودرو با 
افزایش تقریبــی ۱۰ درصدی روبه رو بوده که احتمــال کاهش یافتن 

بسیار اندک است.
علیرضا قندی اظهار کرد: خریداران هنوز منتظر ورود خودرو های صفر 
کیلومتر ۱۴۰۱ در بازار هســتند، از طرفی بنا به دالیلی مانند مذاکرات 
بازار بالتکلیف مانده و برخی از خرید و فروش اجتناب می کنند، بر این 

اساس بازار خودرو با کسادی همراه شده است.
وی افزود: با وجود رکود بازار، همچنان تقاضا بیشــتر از عرضه خودرو 
است همچنین ماشین تولیدی نسبت به تقاضا با کمبود مواجه شده 

اســت. قیمت ها نیز با افزایش تقریبی ۱۰ درصدی و در مواردی بیش 
از ۱۰ درصد روبه رو بوده که احتمال کاهش یافتن بسیار اندک است.با 
وجود کمبود تولید خودرو، نمی توان انتظار ارزان شدن را داشت و اگر 
شرایط بر همین منوال پیش رود احتمال گرانی بیشتر هم وجود دارد، 
مگر آنکه واردات به طور نامحدود انجام گیرد و از طرفی هم خودرو های 
بیشتر و باکیفیت تری تولید شود تا پاسخگوی نیاز بازار باشد.به گفته 
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، این گونه با تعادل عرضه 

و تقاضا، بازار خودرو سامان داده می شود.
این وضعیت در بــازار خودرو در حالی هر روز پیچیده تر می شــود که 
پیش از این دولت وعده تولید خودروی ارزان و جایگزین پراید را داده 
بود؛ وعده ای که کارشناسان نســبت به عملیاتی شدن آن هم چندان 

خوش بین نیستند. 
از جمله امیرحســن کاکایی، کارشــناس صنعت خودرو گفت: آقای 
توکلی خبر از ساخت یک پلتفرم مشــترک داد؛ یعنی در یک پلتفرم 
چند محصول وارد و تولید می شــود. خودروســازان پیشــرفته نیز از 
این روش اســتفاده می کنند.وی افــزود: این اقدام ممکن اســت 
باعث کاهش قیمت خودروها شــود؛ اما بومی بودن یا نبودن ساخت 
پلتفرم لزوما باعث کاهش قیمت نیســت. در برخــی زمینه ها قیمت 
تمام شــده کاالها باالتــر از قیمت کاالهــای خارجی می شــود.این 
کارشــناس صنعت خودرو توضیــح داد: کاهش قیمــت خودروها 
بــه ۱۵۰ میلیون ممکن اســت، امــا به شــرط اینکه خــودروی تیبا 
و یا پراید پیشــرفته تولید شــود. اینکه اســتانداردهای پیشــرفته 
 خودروســازی در این خودروها لحاظ شــود، نیازمند تامــل و تفکر 

بیشتر است.
البته باید به این نکته توجه کرد که سرپرســت صنایع خودروی وزارت 
صمت گفت خودروهای کوچک ساخته می شــود.کاکایی ادامه داد: 
پراید، خودرویی شش هزار دالری اســت. اگر قصد به روز کردن آن را 
داشته باشیم و اســتانداردهای ایمنی را نیز در آن رعایت کنیم، به نظر 
نمی رسد از شش هزار دالر کمتر باشد؛ اما اگر قرار باشد این خودروها 
به ۱۵۰ میلیون برسد، یک سری از آپشن ها در آن لحاظ نمی شود. در 
بازار ایران به نظر نمی  رسد خودروهای کوچک تر از پراید طرفدار داشته 
باشــد. اگر تقاضا برای این نوع خودرو وجود نداشــته باشد، کاهش 

قیمت ممکن نیست. 
وعده تولید ۳۰۰ هزار خودرو در یک پلتفرم می تواند عملی شــود؛ اما 
بسیار سخت اســت. تولید ۳۰۰ هزار خودرو با قیمت پنج هزار دالری 

اقتصادی نیست و به هزینه مطلوب نمی رسد.

 رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اصفهان گفت: رفع نقاط کور مخابراتی در 
استان به عنوان یکی از مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها 
نیازمند همکاری و هماهنگی چند دستگاه اجرایی و 
همچنین تامین بودجه الزم است.معید ذهبیون، بدون 
اعالم شــمار نقاط کور مخابراتی در جاده های استان 
اصفهان افزود: اداره های مخابرات و برق  وظیفه نصب 
و تامین برق دکل ها را بر عهده دارند؛ اما تامین بودجه 

این کار برای ایجاد زیرساخت زمان بر است که بخشی از 
هزینه ها تامین شده و بخش دیگری هنوز تامین نشده 
است.ذهبیون، ابزار امیدواری کرد که با پیگیری ها الزم 
در ســال جاری دکل های مخابراتی برای اجرای این 
طرح نصب  و نقاط کور مخابراتی در استان به طور کامل 
برطرف شــود.وی افزود: مطالبه گری برای حل این 
موضوع در کمیســیون ایمنی راه های استان اصفهان 
انجام شــده  و پیگیری های الزم برای رفع معضالت و 
مشکالت موجود توســط دبیرخانه کمیسیون در حال 
انجام اســت.رییس اداره ایمنــی و ترافیک اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای اصفهان بابیان اینکه 
ایمنی یک موضوع فرابخشی است ؛ادامه داد: معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، راهداری، پلیس راه، 

اورژانس، هالل احمر و سایر دستگاه ها عضو کمیسیون 
ایمنی در استان ها هســتند.ذهبیون با اشاره به اینکه 
تشکیل کمیســیون ایمنی راه ها در استان ها با دستور 
هیئت وزیران انجام شده است، اظهار داشت: معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان رییس این 
کمیســیون و اداره کل راهداری دبیری آن را بر عهده 
دارد.وی اضافه کــرد: ۲۰ درصــد از مصوباتی که هنوز 
اجرانشده و یا در حال اجراست جزو مواردی است که 
نیاز به ساخت و یا به تعامل بین بخشی نیاز دارد.رییس 
اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: موارد غیرقابل اجرا توسط 
اســتان، با مطالبه گری و پیگیری توسط کمیسیون و 

دستگاه های مختلف دنبال خواهد شد.

رییس ایمنی و ترافیک راهداری اصفهان:

رفع نقاط کور مخابراتی مستلزم هماهنگی چنددستگاه است

خبر روز

رییس سازمان بورس:

 آیین نامه اجرایی شدن معامالت سهام عدالت نیاز به
 اصالح دارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای اینکه سهام عدالت قابلیت معامله داشته باشد، 
باید آیین اجرایی معامالت آن اصالح شود.»مجید عشقی« با اشاره به اینکه مرجع تصمیم گیری 
برای اجرایی شــدن معامالت سهام عدالت شورای عالی بورس اســت اظهار کرد: باید آیین نامه 
اجرایی سهام عدالت اصالح و تصویب شــود که هنوز روند اصالح آن در شورای عالی بورس تمام 
نشده است.وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی ســهام عدالت قابلیت معامله دارد، گفت: 
ابتدا باید ترتیب برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود، 
سپس این شورا درباره معامالتی شدن سهام عدالت تصمیم گیری کند که شورا هنوز در این زمینه 
تصمیمی نگرفته است.سهام عدالت که از سال ۸۴ وارد عرصه اقتصادی کشور شده است، حدود 
۴۹ میلیون ســهامدار دارد و یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی کشور محسوب می شود که با 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی درباره جاماندگان، ممکن است تعداد سهامداران این سهام 

افزایش قابل توجهی پیدا کند.

کاهش قیمت مسکن تا دوسال آینده ادامه دارد
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اعالم اینکه ســال ۱۴۰۱ ســال کاهش قیمت مسکن است، 
گفت: این شرایط تا دو تا سال آینده نیز در کشور ادامه دارد و شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن 
خواهیــم بود.»مصطفی قلی خســروی« در خصوص قیمت مســکن در فروردیــن ۱۴۰۱ اظهار 
کرد:دولت در تالش است با طرح نهضت ملی مســکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این 
طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شــهری در حال تدارک و اجراست.وی با 
بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال 
آپارتمان های فرسوده نیز به این سبد اضافه می شود و آمار خانه اولی ها نیز وجود دارد.  بنابراین 
دولت ســیزدهم با شناســایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسری مسکن را دارد.

به گفته قلی خسروی، بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشــان خواهد داد و تکمیل مسکن 
در طرح های دولتی از جمله مسکن مهر و مســکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه 
قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.رییس اتحادیه مشــاوران امالک تهران، درباره کاهش تعداد 
معامالت نسبت به اســفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال ســال تثبیت قیمت مسکن است. در عین 
حال وارد رکود عمیق تری شــده ایم و در شرایط رکود نیر شــاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.به 
گفته قلی خســروی، با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم ها  تا دو ســال آینده شاهد 

کاهش قیمت مسکن هستیم.

برنج ایرانی با قیمت ۶5 هزار تومان عرضه می شود
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی اعالم می شــود صحت ندارد و رقم 
مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشــگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

سید جواد ســاداتی نژاد درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه کشور به نرخ مصوب 
در حال توزیع است.وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با توجه به اینکه امسال ۳۰ درصد خشکسالی 
داشتیم برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شده اســت، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا 
افزایش یابد، قیمت باال می رود.ی تصریح کرد: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی اعالم می شــود 
صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشــاورزی در فروشگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار 
و ۹۰۰ تومان است که در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود؛ اما برخی از فروشگاه ها باالتر از 

این رقم اقدام به عرضه برنج می کنند.

کافه اقتصاد

مشاور وزیر اقتصاد:اخبار

برای رفع مشکالت صنعت طال باید مقررات زدایی صورت بگیرد
صد و سیزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی مســائل و مشکالت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان در حوزه گمرکی اختصاص یافت. حمیدرضا فوالدگر،مشاور وزیر اقتصاد گفت: رفع مشکل گمرکی مصنوعات طال و نقره 
راهی جز ابطال بخشنامه مذکور درهیئت مقررات زدایی نداشته و الزم است اتاق بازرگانی، انجمن طال، گمرک و اتاق اصناف برای ارجاع این موضوع به هیئت مقررات 
زدایی، وارد عمل شوند.در ادامه رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه تا سال ۹۱ صادرات و واردات طالی استان درحدود ۱۱تن بود ،افزود: 
این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰به ۱۵۰ کیلوگرم رسیده است.وی، اصالح قانون مالیات برارزش افزوده را موجب حل بخشی از مشکالت فعاالن صنعت 
طالی استان دانست و تصریح کرد : با این وجود عدم ذکر شمش نقره در این قانون نیز در زمینه واردات این فلز مشکل ساز شده است.کوهستانی با تاکید بر اینکه 
گمرکات استان از سال ۱۳۹۸ تاکنون پیگیر ابطال بخشنامه مذکور بوده، تصریح کرد: با این وجود سازمان توسعه تجارت هنوز پاسخی در این زمینه نداده است. 

آغاز برداشت توت 
فرنگی در گلستان

پیش بینی می شــود امسال 
دو هزار و ۵۰۰ تن توت فرنگی 
در گلســتان برداشــت شود.

شهرستان رامیان، بزرگ ترین 
تولیدکننده تــوت فرنگی در 
گلســتان و یکی از قطب های 
تولید این محصول در کشــور 

است.

وز عکس ر

دبیر اجرایی خانه  کارگر استان:

 اجاره مسکن، چالش
 اصلی کارگران است

دبیر اجرایی خانه  کارگر اســتان اصفهان با 
انتقاد از افزایش قیمت ها در سایه ضعف 
در حوزه نظــارت گفت: با وجــود افزایش 
دســتمزد، جامعه کارگری برای دستیابی 
به حداقل ها با مشــکل روبه رو است و با 
حقوقی کــه می گیرد، بســیاری از حقوق 
قانونی و انسانی برای آنها محقق نمی شود.

اصغر برشــان با اعالم اینکــه بخش قابل 
توجهی از دستمزد نیروی کار، صرف اجاره 
مسکن می شــود، گفت: انتظار این بود که 
دولت هرچه سریع تر برای مسکن کارگران 
که بخش زیادی از دســتمزد را می بلعد، 
چاره اندیشــی کند، اما هنوز اتفاق خاصی 
نیفتــاده و کارگران همچنــان نگران اجاره 

مسکن و زندگی حداقلی هستند.
وی با انتقاد از تعدد وعده های غیرعملیاتی 
در دولت هــا گفــت: آقایان دائــم اعالم 
می کنند که ســاالنه یک میلیون مســکن 
می  ســازند و بحران کمبود مســکن حل 
می شــود، در حالی کــه این عــدد بزرگ 
نشــان می دهــد هیــچ منطقی پشــت 
سیاســت گذاری های دولــت ســیزدهم 

وجود ندارد.
دبیر اجرایی خانه های کارگر استان اصفهان 
با بیان اینکــه اگر دولــت بخواهد قوطی 
کبریت هم بسازد، ســاالنه نمی تواند یک 
میلیون بســازد، گفت: آقایانــی که ادعای 
ساخت سالی یک میلیون مسکن را مطرح 
می کردند، آیــا می دانند مســکن نیازمند 
هماهنگ کــردن چه گزینه هایی اســت و 
امکان اینکــه آن ها را کنار هم بنشــانند تا 
مسکن ســاخته شــود، چه اندازه مشکل 
و دردسرساز است؟وی با اشــاره به اینکه 
دولت اعالم کرد مســکن ملی را در اختیار 
جوانان، زنان سرپرست خانوار و محرومان 
قرار می دهد، گفت: مگر یک زن سرپرست 
خانوار یا کارگر حداقــل بگیر، چقدر درآمد 
دارد که بخواهــد ماهیانه ۵ تــا ۹ میلیون 

تومان قسط وام مسکن را بدهد؟
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 بحران کارگری در بام ایران

وضعیتکارگران؛داستانیمصورباغصههایبیپایان
قراردادهــای ســفیدامضا، قراردادهای موقت، تعلق نگرفتن ســختی 
کار به کارگران، پایین بودن حقوق و دســتمزد، نداشــتن امنیت شــغلی 
و .... بخشــی از هزاران مشــکلی اســت که امــروز کارگران با آن دســت 
و پنجه نرم می کنند، این قشــر امــروز در خط مقدم تولید قــرار دارند، اما 
به نظــر می رســد حــل مشــکالت آن هــا از ســخنرانی های روز کارگر 
 فراتر نمی رود و این قشــر باید هم چنــان منتظر تحقق وعده ها باشــند.
 چندین دســتگاه اجرایی متولی رسیدگی به مشــکالت کارگران هستند، 
اما این مشکالت تمامی ندارد و شــرایط اقتصادی این مشکالت را تشدید 
کرده اســت، تشــکل های کارگری معتقدند که در حق کارگــران اجحاف 
صورت می گیرد، شــاید بتوان گفت دســتان خالی کارگران در این شرایط 
 اقتصادی داستانی مصور اســت که دل هر شــنونده ای را به درد می آورد.
رمان زندگی کارگران سرفصل های پرگالیه متعددی دارد که برای حل مشکالت 
آن ها باید تمامی دستگاه های اجرایی متعدد وارد عمل شوند، امروز برخی 
کارفرما اختیار تام دارد تا بنا بر ســلیقه با کارگر رفتار کند و کارگر نیز به دلیل 
 اینکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد، مجبور اســت تا شــرایط را بپذیرد.

حال اگر کارفرما تصمیم به تعدیل نیرو بگیرد، قطعا هیچ دســتگاه اجرایی 
نمی تواند از این کار جلوگیری کند، زیرا کارگر هیچ ارتباط استخدامی رسمی 
با آن واحد تولیدی ندارد و در پایان سال موعد قرارداد او به سر می رسد، اگر 
فکری به حال امنیت شغلی کارگر نشود، این قشر در زیر چرخ های اقتصاد 

له خواهند شد.

کارگران امنیت شغلی ندارند
سپهری یکی از کارگران کارخانه سیمان شهرکرد  با اشاره به اینکه افزایش 
حقوق یکی از مطالبات اصلی کارگران در واحدهای تولیدی است، اظهار 
کرد: امیدواریم این وعده مســئوالن عملی شــود، طبــق مصوبه میزان 
افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شده، رضایت بخش است، 
 امیدواریم این افزایش بتواند بخشی از تورم موجود در جامعه را جبران کند.

وی افزود: همواره افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ساالنه در کشور 
نیســت، باتوجه به افزایش قیمت هایی که در ســال جاری با آن مواجه 
شدیم، این افزایش حقوق ۵۷ درصدی اصال به چشم نیامد، اگر جلوی 
 تورم در جامعه گرفته نشود، این حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی دهد.
ســپهری، قراردادهای موقت را یکــی از عمده ترین مشــکالت کارگران 
عنوان کرد و گفت: قراردادهای منعقد شــده با کارگران یکســاله است، 
این قرارداد هر ســال تمدید می شــود، کارگران امنیت شــغلی ندارند، 
 همچنیــن حقــوق کارگران متناســب بــا ســختی کار آن ها نیســت.
ایــن کارگــر بیــان کــرد: امســال قراردادهــای ســفیدامضا در 

کارخانــه ســیمان نداشــتیم، امــا در ســال های گذشــته قراردادها 
 به صــورت خــام و ســفید در اختیــار کارگــران قــرار می گرفــت.

وی با اشاره به اینکه عموما ســختی کار کارگران در برخی مشاغل بسیار 
باال است، عنوان کرد: کارگران با انواع مشکالت جسمی مواجه می شوند، 
اگر این کارگران در رده مشاغل ســخت قرار بگیرند می توانند با سابقه ۲۰ 
سال ممتد و ۲۵ سال غیرممتد بازنشسته شوند، اما در حال حاضر کمیته 

مشاغل استان از این مسئله حمایت نمی کنند.

نرخ تورم باالتر از افزایش حقوق کارگران است
ســیاحی یکی دیگر از کارگران چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
کارگران در این شــرایط اقتصادی با انواع مشکالت برای تامین معیشت 
خود روبه رو هستند، اظهار کرد: حقوق کارگران هر ساله به مقدار محدودی 
 افزایش پیدا می کند، اما همیشــه نرخ تورم باالتر از این افزایش اســت.
وی بیان کرد: کارگران به هیچ عنوان امنیت شــغلی ندارنــد، اگر کارفرما 
تمایل نداشــته باشــد که آن کارگر در آن واحــد تولیدی کار کنــد، کارگر 
 حق اعتــراض نــدارد، زیــرا قراردادهای کارگــران عموما موقت اســت.
ســیاحی گفت: نباید تنها در روز کارگر به فکر کارگران باشیم، اگر کارگران 
 نبودنــد قطعا چرخ اقتصاد کشــور نمی چرخیــد و تولید رونق نداشــت.

این کارگر در پایان خاطرنشان کرد: کارگران امروز نیازمند حمایت مسئوالن 
هســتند، جایگاه کارگران در جامعه باید جدی گرفته شود.قنبری با اشاره 
به افزایش جزئی حقوق کارگران، عنوان کرد: این مســئله در شورای عالی 
کار کشور مصوب شد، هجمه های سنگینی را نسبت به این مصوبه شاهد 
بودیم، کارگران قانع هستند و برای تولید زحمت می کشند، هنوز افزایش ۵۷ 
 درصدی حقوق اعمال نشده است و این تورم، این افزایش را خنثی می کند.
نماینــده تشــکل های کارگــری در چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد 
کــرد: خواهــان اجــرای قانــون هســتیم، بایــد ســختی کار بــرای 
کارگــران لحــاظ شــود، بســیاری از کارگــران در کارگاه هــای تولیدی 
امنیت شــغلی نــدارد، قراردادهــای ســفیدامضا و اخــذ ضمانت های 
 بی پایــه و اســاس از کارگــران موجب فشــار به این قشــر می شــود.

وی با بیان اینکه باید بساط قراردادهای ســفیدامضا در کشور جمع شود، 
 توضیــح داد: اخذ تعهــدات ثبتی از کارگــران یک کار غیرقانونی اســت.
قنبری تصریح کرد: باید به مسئله بهداشت، درمان، بیمه و مسکن کارگران 
توجه ویژه ای صورت بگیرد، دولت نیز باید در کنار کارفرما به مسئولیت های 
خود عمل کند، مالیات، ســرمایه در گردش و تســهیالت مالی کارفرما را 
با چالش مواجه می کند، انتظار داریم شــأن و منزلــت کارگران در جامعه 

حفظ شود.

کارگران برتر چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند
 با حضور تعــدادی از مســئوالن و جامعه کارگری، از کارگران نمونه اســتانی در ســی و ســومین 
جشــنواره امتنان ســال گذشــته تجلیــل شد.محســن مولــوی ۱۱ اردیبهشــت ماه در همایش 
تجلیــل از کارگــران برتر چهارمحــال و بختیــاری اظهار کــرد: بیــش از ۴۰ کارگــر در بخش های 
مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی و ورزشــی در ســطح اســتانی و ملــی مــورد تجلیــل واقــع 
 شــدند، در حقیقت راهبرد اصلی این بود کــه بتوانیم جامعه کارگــری را مورد تکریــم قرار دهیم.

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحال و بختیــاری افزود: امســال باتوجــه به اینکه 
۷۵۰۰ کارگر ســطح اســتان مشــمول قانون کار بوده، در حال فعالیت هســتند، هدف این اســت 
که بتوان بازرســی از ایــن کارگــران را افزایش دهیم، بــه طوری که هــدف انجام ۸۰۰۰  بازرســی 
 اســت تا از قبل ایــن بازرســی ها، حــوادث ناشــی از کار کاهــش و ایمنی کارگــران ارتقــا یابد.

کثــر ۲۰ درصــد اختــالف میــان  بــه گفتــه وی، برنامــه ایــن اداره کل کاهــش حدا
اســت. ســازش  و  صلــح  راســتای  در  تالش هــا  بــوده کــه  و کارفرمــا   کارگــر 

مولوی با اشــاره بــه اینکه حداقل یک ســوم جمعیت اســتان کارگر هســتند، خاطرنشــان کرد: 
از این تعــداد، ۹۸ هزار کارگر تحت پوشــش بیمــه تامین اجتماعی هســتند کــه در بخش های 
اقتصادی، کشــاورزی، صنعت و خدمات مشــغول بــه فعالیت اند، از طرفــی بیش ترین ضریب 
 اشــتغال کارگران اســتان مربــوط به بخــش صنعــت و کمترین آن، بخش کشــاورزی اســت.

الزم به ذکر است، از هفت کارفرمای برتر استانی، هفت نفر از برگزیدگان مسابقات قرآنی در رشته های 
حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، مفاهیم، قرائت تحقیق، یک نفر در زمینه مســابقات ورزشی، دو کارگر نمونه 

انجمن صنفی شهرکرد و کارگران نمونه استانی در جشنواره امتنان سال گذشته تجلیل شد.

موافقت اصولی احداث اردوگاه گردشگری در چهارمحال صادر شد
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
موافقــت اصولی احــداث یک اردوگاه گردشــگری در این اســتان صــادر شــد.علیرضا  جیالن 
با اعــالم این خبــر، اظهــار کــرد: ایــن اردوگاه ردشــگری در شهرســتان کوهرنــگ راه اندازی 
و فعــال می شــود.وی افــزود: بــرای راه انــدازی اردوگاه گردشــگری کوهرنــگ هفــت 
 میلیــارد و ۴۳۰ میلیــون ریــال از ســوی بخــش خصوصــی تامیــن و هزینــه خواهد شــد.

جیالن تصریح کرد: با راه اندازی این اردوگاه گردشگری زمینه اشتغال مستقیم حداقل ۱۰ نفر و زمینه 
جذب گردشگران ایرانی و خارجی فراهم می شود.وی خاطرنشان کرد: این موافقت اصولی به استناد 
ماده ۲ آیین نامه ایجاد، اصالح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر 

آن ها مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۴ هیئت وزیران صادر شده است.

دوز چهارم واکسن کرونا برای عموم تزریق نمی شود
 سرپرســت معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با بیان اینکه هنــوز پاندمی 
کرونا به اندمی تبدیل نشــده اســت، گفت: دوز چهــارم کرونا بــرای افراد خاص و گروه ســنی 
 باالی ۸۰ ســال کــه دارای شــرایط خــاص و بیمــاری زمینــه ای هســتند، تزریق می شــود.
علــی احمدی بــا اشــاره بــه اینکــه تزریــق دوز چهــارم واکســن کرونــا به صــورت عمومی 
انجــام نمی شــود، اظهــار کــرد: دوز چهــارم کرونا بــرای افــراد خاص و گــروه ســنی باالی 
 ۸۰ ســال کــه دارای شــرایط خــاص و بیمــاری زمینــه ای هســتند، تزریــق می شــود.

سرپرســت معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با بیان اینکه هنــوز پاندمی 
کرونا به اندمی تبدیل نشــده اســت، عنوان کــرد: زمانی می تــوان گفت در حالــت اندمی قرار 
داریم که میــزان ابتالیان بــه هفته اول زمان شــروع کرونا در اســتان برگــردد و همچنین چهار 
 هفته از ایــن وضعیت بگذرد، طبــق پیش بینی ها تا نزدیک شــدن بــه اندمی زمان نیاز اســت.

وی با تاکید بر اینکه افراد در فضای بسته هم چنان باید از ماسک استفاده کنند، 

بام ایراناخبار

مفاد آراء
2/110 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 15291 - 1400/12/17 هيات چهارم آقای رســول
 جان نثاری به شناسنامه شماره 1612 کدملي 1287848362 صادره فرزندحسن  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 133/27 متر 
مربع پالک شــماره 990 فرعی از 13  اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه 14 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حاجی باقر ولد مرحوم حاج کريم طبق 

اظهارنامه ثبتی تائيد
رديف 2- راي شــماره 15292 - 1400/12/17 هيات چهــارم خانم  محبوبه 
قديريان زرانی به شناســنامه شــماره 22 کدملي 1290290105 صادره فرزند 
عباسعلی  نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
133/27 متر مربع پالک شماره 990 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاجی باقر ولد مرحوم حاج کريم 

طبق اظهار نامه ثبتی تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301691  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/111 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15508 - 1400/12/23 هيات اول خانم هاجر السادات 
مير عالئی مير آبادی به شناسنامه شماره 3814 کدملي 1287205798 صادره 
اصفهان فرزند سيد حبيب  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 100/73 
متر مربع قسمتی از  پالک شماره 173 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مريم مهر عليان گورتانی مورد ثبت 

سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301729  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/112 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15238 - 1400/12/16 هيات چهارم آقای حسن باقرصاد 
به شناسنامه شماره 23 کدملي 1290136327 صادره اصفهان فرزند رمضان در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 157/34 متر مربع از  پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 
رسمی يداله رضايی برزانی طبق سند انتقالی 36376 مورخ 1347/08/20 دفتر 

خانه 86 اصفهان و مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301818  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/113 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره 3685 مــورخ 1400/11/21 هيــات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليف وضعيــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضــی، آقای خســرو هادی چرمين به شناســنامه شــماره 33 
کدملــی 5279828920 صــادره فرزند حســين قلــی در ششــدانگ يکباب 
مغازه به مســاحت 41/25 متــر مربع مفــروزی از پالک شــماره 32 فرعی از 
4484 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به 
 موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف خانم زهره براانی دســتجردی 

) مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1302397  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/114 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  5576 14006030200700 مورخ 03 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســينعلی سعيدی بروجنی فرزند حسن بشــماره شناسنامه 244 
وکدملی 4650288738 صادره از بروجن درششــدانگ يک درب باغ باکاربری 

زراعی به مساحت 56 / 1955 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در صحرای شرودان 
فالورجان خريداری رسمی ازمالک رسمی  محرزگرديده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

م الف: 1309763 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/115 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000008 مورخ 1401/01/16 آقای اکبر صادق زاده 
ريزی فرزند امراله  نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 169/48 متر مربع مفروز 
از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري 

شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

م الف: 1309609 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانی )بــرگ فــروش( خــودروی ســواری 
- کوپــه هیونــدای تیــپ جنســیس 3800 مــدل 
 2011 بــه رنــگ زرد- روغنــی  بــه شــماره پــاک
 G6DABA739693 ایران 67-719  ج 25 و شماره موتور 
و شماره شاسی KMHHU61HBBU072274 و شناسه 
 ملی خــودرو KRGA111ZPQM072274 بــه نام خانم 
عزت رمضانی پور دستجردی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ارتباط گســتر پارتاک شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 40540 و شناسه ملی 10260582224 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : عليرضا زارعی به شماره ملی1286101972 به سمت 
رئيس هيئت مديره و رباب عابديان به شــمارملی 1285370368 به ســمت 
 نائب رئيس هيئت مديره وفيروزه قرآنی به شمارملی 1292544082به سمت 
مدير عامل و عضو هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند. داود زادهوش 
به شــماره ملی 1281929816 به ســمت بازرس اصلی و زرين تاج جماليان 
اصفهانی به شماره ملی 1287611941 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
يک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثيراالنتشارزاينده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهی به سال 
1399 مورد تصويب قرار گرفت. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئيس هيئت مديره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1310769(

آگهی تغییرات شرکت ارتباط گستر پارتاک سهامی خاص 
به شماره ثبت 40540 و شناسه ملی 10260582224 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/12/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: - رباب عابديان به شماره ملی 
1285370368، عليرضا زارعی به شماره ملی 1286101972 و فيروزه 
قرآنی به شماره ملی 1292544082 به عنوان اعضای هيئت مديره برای 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - نعمت اله زارعی باطانی به شماره ملی 
1291180397 به سمت بازرس اصلی و زرين تاج جماليان اصفهانی به 
شماره ملی 1287611941 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يک 
سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت 
منتهی به ســال 1397 مورد تصويب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غيرتجاری 

اصفهان )1310390(

آگهی تغییرات شــرکت ارتباط گستر پارتاک سهامی 
خاص به شماره ثبت 40540 

و شناسه ملی 10260582224 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/12/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: - عليرضا زارعی به شــماره ملی 1286101972 
به ســمت رئيس هيئت مديــره، ربــاب عابديان به شــماره ملی 
1285370368 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و فيروزه قرآنی 
به شماره ملی 1292544082 به ســمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. - کليه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبيل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمی با امضای رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1310387(
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18 شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۱۸ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا ثبت شده است.بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت، دهم اردیبهشت ماه شرایط شیوع کرونا در استان اصفهان رو به بهبود 
است به گونه ای بر اساس اعالم رنگ بندی هیچ شهرستانی در این استان در وضعیت قرمز کرونا ثبت 
نشده است.بر این اساس در حال حاضر دو شهرستان نائین و فریدون شهر در وضعیت نارنجی کرونا 
ثبت شده اند.همچنین شهرستان های اردستان، اصفهان، بوئین میاندشت، تیران و کرون، چادگان، 
خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، 
گلپایگان، مبارکه، نجف آباد و نطنز در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت شده اند.در حال حاضر 
شهرستان های آران و بیدگل، کاشان، برخوار و لنجان نیز در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.همچنین 

باید توجه داشت که هنوز هیچ شهری در استان اصفهان در وضعیت سفید کرونا ثبت نشده است.

رییس سازمان نظام روان شناسی کشور مطرح کرد:

34درصد مردم نیازمند خدمات روان شناسی فوری
رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور گفت: اگر ۲۳.۸درصدی را که وزارت بهداشت برای 
به مخاطره افتادن ســالمت افراد جامعه قبل از کرونا اعالم کرده است، به ۱۰درصد اعالمی سازمان 
بهداشت جهانی اضافه کنیم، هم اکنون حدود ۳۴درصد از مردم کشور نیاز به خدمات روان شناسی 
و مشاوره ای فوری دارند.محمد حاتمی اظهار کرد: دو سال است که کشور درگیر پاندمی کروناست 
و نمی توان فشــارهای روانی این پاندمی را روی افراد نادیده گرفت. بحران کرونا در قرن گذشــته 
مهم ترین پدیده ای است که در جهان اتفاق افتاد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد و ساختارهای 
اجتماعی را دگرگون کرد.وی ادامه داد: نه تنها بحران کرونا، بلکه بحران های دیگری چون معیشت، 
دانش و فضای مجازی زندگی افراد را تحت تاثیر منفی قرار داد. براســاس مراجعه مردم به دفاتر 
مشاوره، بررسی های علمی سازمان نظام روان شناسی روی سطح سالمت روان افراد، حاکی از آن 
است که نرخ اختالالت روانی نسبت به دوران قبل از کرونا بسیار افزایش پیدا کرده که این امر زنگ 
خطر جدی برای جامعه است.رییس ســازمان نظام روان شناسی تاکید کرد: با توجه به اینکه وارد 
مرحله دوران پساکرونا شده ایم، نیاز است تمهیدات جدی برای ارتقای سالمت روان جامعه در قالب 
پیشگیری و مداخالت روانی انجام شود. سازمان بهداشت جهانی چندی پیش اعالم کرد که نسبت 
به گذشته، سالمت روان ۱۰ درصد مردم جهان به مخاطره افتاده؛ هرچند به ظاهر ۱۰ درصد عدد کمی 

است، اما این موضوع هشداری جدی محسوب می شود.

دوز چهارم واکسن کرونا برای چه کسانی تزریق می شود؟
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: افراد باالی ۱۸سال دچار 
ضعف سیستم ایمنی، افراد باالی ۸۰ سال و کارکنان نظام سالمت با اولویت شاغالن بیمارستانی، 
می توانند دوز چهارم را بعد از گذشت چهار ماه از دریافت نوبت سوم واکسن، تزریق کنند. »محسن 
زهرایی« درباره روند واکسیناسیون کشــوری کرونا، اظهار کرد: در گروه سنی باالی ۱۲ سال کشور 
حدود ۹۱.۳ درصد واکسن نوبت اول، ۸۳.۱ درصد هم واکســن نوبت دوم را دریافت کردند. گروه 
سنی ۱۲ تا ۱۸ ساله ها نیز استقبال خوبی از واکسیناسیون داشتند؛ اما گروه سنی پنج تا ۱۲ ساله ها 
گروهی هستند که کمترین مشارکت را تاکنون داشتند به شکلی که تنها ۲۳.۹ درصد این گروه سنی 
واکسن نوبت اول و ۱۱ درصد نوبت دوم را دریافت کردند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز سویه 
رایج کشور ما امیکرون است، توصیه اصلی ما تزریق دوز سوم واکسن در افراد واجد شرایط و مشمول 
است.زهرایی، در خصوص آخرین تصمیمات برای تزریق دوز سوم واکسن به گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ 
سال، تصریح کرد: در این گروه سنی برای افرادی که به هر دلیلی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، 
تزریق دوز سوم واکسن توصیه می شود. این افراد می توانند نامه ای از پزشک معالج مبنی بر ضعف 

سیستم ایمنی بگیرند و اقدام به تزریق واکسن کنند. 

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان هشدار داد که مردم به داروهای اینترنتی اعتماد نکنند؛

نسخه ای که پیچیدن آن جرم است

با رشد کرونا و عوارض و پدیده های نوظهور  پریسا سعادت
ناشی از آن فروش اینترنتی دارو حاال به یک 
کسب و کار سودآور تبدیل شده است چه در زمانی که پیک کرونا در اوج بود و 
مردم از رفتن به داروخانه می ترســیدند و یا داروهای مورد نظرشــان در 
داروخانه ها نایاب بود و چه در روزهایی که کرونا کمتر شــده بود؛ اما مردم 
ترجیح می دادند برای کارهای کمتری راهی داروخانه شوند. فروش اینترنتی 
دارو کم کم جای خود را در سبد خریدهای غیر حضوری مردم پیدا کرد. حاال 
رسما برخی از پلتفرم های آنالین و فروشگاه های مجازی در فضای اینترنت 
دارو می فروشند و نکته عجیب اینکه مسئوالن غذا و دارو و وزارت بهداشت 
می گویند این کار غیر قانونی است. اگر تا پیش از این فقط قاچاقچیان دارو 
و توزیع کنندگان غیر مجاز در این فضا فعال بودند ولی داروخانه های رسمی 
هم برای عقب نماندن از چرخه فروش وارد این عرصه شدند، کاری که رسما 
و قانونا جرم اســت. اخیــرا مدیر کل دفتر بازرســی، ارزیابــی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفته اســت: برخی از داروخانه ها 
فــروش اینترنتی دارو دارند کــه این امر تخلف اســت.علیرضا رحیم نیا، 
درخصوص فروش اینترنتی دارو، گفت: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، 
مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد که 
داروخانه هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می دهند، شناسایی شده و 
عالوه براینکه سهمیه دارویی شان قطع می شود، به کمسیسیون ماده ۲۰ نیز 

معرفی شــوند. عالوه بر تخلفی که در این زمینه صــورت می گیرد و معلوم 
نیست چرا متوقف نمی شود کارشناسان و پزشکان نسبت به تاثیر سوء این 
داروها بر سالمت افراد هم هشــدار می دهند. در همین زمینه عضو هیئت 
مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان با اشــاره به منع قانونی فروش دارو 
به صورت اینترنتی، به مردم توصیه کرد دارو را از منابع معتبر خریداری کنند.  
بهزاد ذوالفقاری  در خصوص فعالیت سایت های فروش آنالین دارو، اظهار 
کرد: این سایت ها به چند دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول، سایت هایی 
هستند که داروهای قاچاق را به فروش می رسانند. این سایت ها بدون هیچ 
مجوزی فعالیت می کنند و به هیچ داروخانه ای لینک نیستند. دسته دوم، 
سایت ها و پلتفرم های بزرگ تری هستند که در زمینه فروش دارو نیز فعالیت 
دارند، مانند دیجی کاال، ترب، اسنپ و ... که یا به صورت مستقیم و یا به صورت 
میزبان، محصــوالت دارویــی را به فروش می رســانند. دســته ســوم 
داروخانه هایی هستند که مجوز فروش اینترنتی گرفته اند و در فضای مجازی 
فعال هستند و دسته آخر داروخانه هایی هستند که مجوز فروش اینترنتی 
ندارند و محصوالت دارویی را به صورت اینترنتی به فروش می رسانند.وی با 
اشاره به منع قانونی فروش دارو به صورت اینترنتی، گفت: این منع قانونی 
رعایت نمی شود و فروشگاه های اینترنتی به راحتی دارو می فروشند و عمال 
تاکنون برخورد قاطعی در این خصوص صورت نگرفته است. البته به عنوان 
مثال اســنپ با داروخانه ها قرارداد می بندد و در حقیقــت داروخانه دارو را 

می فروشــد، اما اگر از اســنپ دارویی خریداری شــود نمی دانید از کدام 
داروخانه ای دارو تهیه شده است.عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان 
افزود: اگرچه فروش دارو به صورت اینترنتی منع دارد، اما اقالم بهداشتی 
مجوز دار و لیبل دار )برچسب دار( غیر قاچاق را می توان به صورت اینترنتی 
فروخت، کما اینکه فروشگاه های غیر داروخانه ای نیز می توانند این موارد را 
عرضه کنند. همچنین مکمل هــا را نیز ظاهرا می تــوان به صورت اینترنتی 
فروخت، اگرچه ازنظر من به عنوان یک داروساز این کار اشتباه است و عوارض 
غیرقابل جبرانی به بــار خواهد آورد.وی در مورد علــت مخالفت با فروش 
اینترنتی دارو گفت: وقتی داروساز به صورت مستقیم دارو یا مکمل را به مردم 
تحویل می دهد، از چهره فرد و گفت وگو با او اطالعاتی دریافت می کند که بهتر 
می تواند بیمار را راهنمایی کند و جلوی تداخل های دارویی و عوارض احتمالی 
گرفته شــده و به مصرف منطقی دارو و مکمل نزدیک تر می شویم. در مورد 
مکمل های دارویی و داروهای گیاهی باید گفــت این فرآورده ها می توانند 
بالقوه با بسیاری از داروها تداخل داشته باشد یا عوارضی ایجاد کنند، یا برای 
خانم های باردار، شیرده و برای کودکان منع مصرف داشته باشد.  ذوالفقاری 
ادامه داد: وقتی فردی به داروساز مراجعه می کند، ممکن است از او سواالتی 
بپرسد و یا داروساز بعضی از نکات حائز اهمیت را از افراد بپرسد، درحالی که 
در سایت ها و فروش های اینترنتی اصال این اتفاق رخ نمی دهد و متاسفانه 
فقط بحث داروفروشی و مکمل فروشی است، درحالی که فروش اینترنتی 
بستری برای فعالیت های دیگر است، به عنوان مثال دارویی که در بازار کسری 
دارد، در همان پلتفرم ها با قیمت های نجومی به فروش می رسد بدون اینکه 
هیچ رهگیری و نظارتی بر این گونه فروش ها وجود داشته باشد.عضو هیئت 
مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان پیشــنهاد داد سازمان های ذی ربط 
مسئولیت پذیرتر باشند و تصریح کرد: دو سازمان در امور دارو دخالت می کنند 
بدون اینکه تخصصی در این زمینه داشــته باشــند، یکی سازمان صمت و 
دیگری کمیســیون تسهیل کســب وکار اســت که به علت عدم آشنایی با 
موضوعات حوزه سالمت، تصمیمات آن ها چالش برانگیز است.وی با بیان 
اینکه مردم بخشی از کاری که داروساز انجام می دهد را نمی دانند، گفت: مردم 
فکر می کنند داروساز فقط دارو را تحویل می دهد و نمی دانند که در خصوص 
تهیه و ارائه منطقی دارو چه فرآیندهایی طی می شود،  البته نه فقط مردم، 
بلکه بسیاری از مسئوالن نیز همین دیدگاه را نسبت به داروساز دارند.عضو 
هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان به مردم توصیه کرد دارو را از منابع 
معتبر خریداری کنند و افزود: با خرید دارو از داروخانه می توان از مشــاوره 
رایگان داروساز استفاده کرد و اطالعات الزم را درباره دارو و موارد منع مصرف 
و احتیاط و تداخل دارویــی گرفت.  وی از مردم خواســت به فروش های 
اینترنتی دارو اعتماد نکنند و گفت: متاسفانه بسیاری از این محصوالت تاریخ 
ندارد، لیبل و برچسب ندارد و حتی قاچاق هستند و شرایط نگهداری آن ها، 
شرایط نگهداری درستی نیست، همچنین اگر اشکالی وجود داشته باشد، از 
بازرسی و نظارت های دارویی خارج شده اند و عمال مردم نمی توانند به هیچ 
ســازمانی شــکایت کنند، درحالی که وقتی دارویــی را به صورت حضوری 
خریداری می کنند، در صورت وجود مشکل می توانند شکایت کنند و سازمان 

نظام پزشکی و غذا و دارو پاسخگو خواهند بود.

با مسئولان جامعه

مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان گفت: آموزش های دینــی و قرآنی منازل 
مددجویــان در قالــب طرح هــای فــالح و ۳۱۳ 
دنبال می شــوند.کریم زارع با حضــور در غرفه این 
خبرگزاری طی هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان، اظهار کرد: مجموعه کمیتــه امداد، عالوه 
بر ارائه خدمات برای برپایــی روضه های خانگی، 
آموزش های دینی و احکام را در منازل خانوارهای 

تحت پوشش در برنامه دارد.وی افزود: در این طرح 
واحد فرهنگی کمیته امــداد روحانیون را به منازل 
مددجویان می فرستد تا آن ها درس اخالق و احکام 
بگویند و مروج و مبلغ معارف قرآن و عترت باشند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان تصریح کرد: 
این طرح عالوه بر اینکه یک روضه خانگی است به 
نوعی به اجتماعی شــدن خانه ها و رفت و آمدهای 
قرآنی افراد در یک محله نیــز کمک می کند.کریم 
زارع با بیــان اینکه این نهــاد برنامه های زیادی در 
حوزه فرهنگی و قرآنی دارد، اظهار کرد: مددجویان 
تحت پوشش در مباحث حفظ، اذان، تفسیر و قرائت 
قرآن و حتی در مسابقات کشوری قرآن کریم فعاالنه 

حضور دارند.وی ادامه داد: همه فعالیت ها و خدمات 
فرهنگی کمیته امداد از زمان شــیوع کرونا به مدت 
دو ســال در فضای مجازی و بر بستر اینترنت اجرا 
می شد.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ادامه 
خاطرنشان کرد: استان اصفهان تا قبل از شیوع کرونا 
در کشور، رتبه های قرآنی متعدد اول تا سوم کشوری 
را کسب کرده بود و هم اکنون نیز از نظر تعداد قاری، 
حافظ، مربی و تربیت حافظ قرآن در کشور پیشتاز 
است.زارع ادامه داد: این نهاد حمایتی برنامه های 
ویژه ای بــرای حمایت از نخبگان بــه ویژه نخبگان 
قرآنی دارد و با برپایی کالس ها و دوره های مختلف 

حافظان و قاریان زیادی را تربیت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

حمایت ویژه از نخبگان قرآنی در کمیته امداد

جشن روز ملی 
خلیج فارس

دهم اردیبهشت ماه به عنوان 
روز ملــی خلیج فــارس نام 
گذاری شده است و هر ساله 
برنامه های متنوعی به همین 

مناسبت برگزار می شود

نجات شهروند ۶8 ساله کاشانی گرفتار در کوهستان
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشــان از نجات بانوی کوهنورد ۶۸ 
ساله گرفتار در ارتفاعات کوه های منطقه مرق کاشان خبرداد.روح ا...فدایی گفت: درپی تماس با 
سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان ، تیم امداد و نجات کوهستان 
آتش نشانی از ایستگاه شماره شش سازمان سریعا به محل اعزام شدند.خانم ۶۸ ساله کوهنورد 
که در کوه های منطقه مرق کاشان از ارتفاعات سقوط و به شدت مصدوم شده بود با تالش ماموران 
امداد و نجات کوهستان این سازمان امدادرسانی شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشان افزود: این فرد که به علت جراحات وارده قادر به ادامه مسیر نبود، توسط 
تیم های امدادی جهت تحویل به عوامل فوریت های پزشــکی اورژانس با اســتفاده از تجهیزات 

الزم به پای کوه منتقل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

آتش سوزی واحد ریسندگی خسارت جانی در بر نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:آتش سوزی در واحد ریسندگی همدانیان  در 
شهرستان شاهین شهر خسارت جانی نداشت.منصور شیشه فروش افزود: این حادثه ساعت  ۲۰ 
و ۳۷ دقیقه شامگاه جمعه رخ داد و در پی آن نیروهای  امدادی و آتش نشان به محل اعزام شدند 
و به کمک عوامل ایمنی فنی آن کارخانه، اطفای حریق به ســرعت انجام شــد.وی اظهار داشت: 
این اتفاق در یکی از بخش های این واحد صنعتی شامل سه سالن و ۲۱۰ نفر نیروی انسانی رخ 
داد و خسارت زیادی به آن واحدوارد نشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بر 
اثر دودگرفتگی  حدود هشــت نفر از کارکنان این واحد صنعتی دچار مشکل  تنفسی شدند که به 
بیمارستان گلدیس شاهین شهر اعزام شدند.وی تاکید کرد: ضرورت دارد تمام واحدهای صنعتی 
در برابر حوادثی از جمله حریق بیمه شــوند واینکه باید االزامات ایمنــی را در تمام مراحل رعایت 
کنند و نسبت به  آموزش کارکنان، رعایت اصول ایمنی و اســتفاده از لوازم خفاظت فردی نظارت 

جدی صورت گیرد.

بازداشت چوپان دروغگو با سکه های تقلبی 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که با معرفی 
خود به عنوان چوپان، ۷۸ سکه تاریخی تقلبی را به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال فروخته 

و متواری شده بود.
سرهنگ حســین ترکیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: در پی وصول پرونده کالهبرداری در قالب 
چوپان دروغگو، کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند.وی افزود: شــاکی در تحقیقات صورت گرفته عنــوان کرد که تعدادی عکس 
مربوط به سکه های طالی تاریخی بر روی گوشی من ارسال شــد و وقتی که با فرد ارسال کننده 
تصاویر تماس گرفتم گفت من یک چوپان هستم و این ســکه ها را در بیابان پیدا کردم و نهایتا با 
مانورهای متقلبانه مرا اغفال کرد. این فرد ۷۸ عدد سکه را به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
به من فروخت که پس از مراجعه به چند کارشناس متوجه تقلبی بودن آن ها شدم.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان افزود: با اطالعات به دست آمده از شاکی و انجام یک سری 
اقدامات هوشمندانه و پلیسی سرانجام متهم که دارای ۱۰ فقره ســابقه کیفری در زمینه خرید و 
فروش سکه های تقلبی است شناســایی و طی یک عملیات ضربتی حین کالهبرداری از فردی 
دیگر دستگیر شد.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع 
قضایی شده است، گفت: در بررسی ها و استعالمات صورت گرفته مشخص شد فرد مذکور به این 
شیوه در استان های چهارمحال و بختیاری و تهران از شهروندان کالهبرداری کرده که تحقیقات در 

این زمینه و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس کانون وکالی اصفهان:

نهادینه شدن فرهنگ 
مشاوره مانع مالباختگی 

می شود
رییس کانون وکالی اســتان اصفهان گفت: 
نهادینه شدن فرهنگ مشاوره حقوقی در بین 
مردم در حوزه های مختلف مانع از خسارت 
و مالباختگی می شــود.لیال رییسی افزود: 
فرهنگ مراجعه به وکیل و مشاوران حقوقی 
پیش از انجام یک قرارداد یا معامله در جامعه 
نهادینه نشــده و برخی افراد بدون آگاهی و 
دانش دیگران را گرفتار می کنند.رییس کانون 
وکالی استان اصفهان از رسانه ها خواست در 
این زمینه روشنگری کنند.وی اظهارداشت: 
هر وکیل بر اســاس قانون ســاالنه باید سه 
پرونده تسخیری را برای افراد دارای مشکل 
مالی به صورت رایگان انجام دهد و هزینه آن 
را از دولت دریافت کند.رییسی با بیان اینکه 
انجام این تعهد توسط وکال بر اساس قانون 
بوده و حق الزحمه آنان را دولت پرداخت می 
کند، تصریح کرد: از ۱۶ ســال پیش تاکنون، 
این مطالبه وکال پرداخت نشــده است.وی 
اضافه کرد: پرداخت نشدن حق الزحمه وکال 
در پرونده های تســخیری مانــع از خدمت 
رسانی نشــده و حتی برخی از آنان بیش از 
سه پرونده تسخیری را مورد دفاع قرار داده 
اند.رییس کانون وکالی اصفهان با بیان اینکه 
مداخله های وکال در کاهش جمعیت کیفری 
موثر بوده است، خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
حمایت های قبل از محکومیت، مشــاوره و 
کمک به حل نیاز  زندانیان نیز توســط کانون 
وکال در قالب تفاهم نامه مشــترک این نهاد 
با اداره کل زندان های استان اصفهان انجام 

می شود.

مدیرعامل دارالقرآن الکریم اصفهان:

آموزش قرآن در مدارس با تناقض همراه است
مدیرعامل دارالقرآن الکریم اصفهان گفت:مهم ترین آسیبی که در خصوص نحوه آموزش قرآن در کشور وجود دارد، به تفاوت و تناقض میان کتاب های آموزش قرآن 
در مقاطع مختلف تحصیلی برمی گردد و اینکه از یافته ها و تجارب کشورهای اسالمی نیز استفاده نشده اســت.احمد زادهوش با اشاره به اینکه موسسات قرآنی 
اصفهان به لحاظ کمی و کیفی نسبت به دیگر استان ها برتری دارند،اظهار کرد: با وجود این برتری، موسسات هنوز جمعیت استان  را به طور کامل پوشش نداده اند، 
چنان که در برخی مناطق موسسات و نهادهای قرآنی زیادی وجود دارد و در برخی مناطق جغرافیایی فاقد هر گونه فعالیت دینی و مذهبی هستیم، به خصوص در 
مجتمع های بزرگ مسکونی  که گاهی بیش از ۱۰۰ خانوار در آنها زندگی می کنند و گاهی هيچ گونه فعالیت مذهبی و دینی انجام نمی شود. بنابراین، از نهادهای مختلف 
دینی درخواست می شود برای این مجتمع ها برنامه ریزی و سیاست گذاری داشته باشند. وی در خصوص نحوه آموزش قرآن در کشور، گفت: مهم ترین آسیبی که در 
این زمینه وجود دارد، به آموزش و پرورش مربوط می شود و علت آن هم این است که متون آموزشی در مقاطع تحصیلی با یکدیگر تناقض دارند و تفاوت هایی میان 
کتاب های آموزش قرآن مدارس در مقاطع مختلف وجود دارد و از یافته ها و تجارب کشورهای اسالمی نیز استفاده نشده است.مدیرعامل دارالقرآن الکریم اصفهان 
ادامه داد: حداقل کاری که آموزش و پرورش می تواند انجام دهد، استفاده از تجارب آموزشــی ۵۷ کشور اسالمی است که گاهی در زمينه های آموزشی و باالخص 

آموزش قرآن پیشرفته تر از ما هستند. 

عکس: ایسنا



با اعالم رییس هیئت فوتبال اصفهان:

مجوز حضور هواداران سپاهان و ذوب آهن صادر شد
با اعالم رییس هیئت فوتبال اصفهان، مجوز حضور هواداران اصفهانی به ورزشگاه صادر شد.»علی طاهری« ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان پیرامون آخرین وضعیت 
حضور هواداران در استادیوم ها اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جلسه با حضور عوامل سازمان ها و دستگاه های دخیل در بحث برگزاری مسابقات، طبق پروتکل اعالمی 
از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، مجوز حضور ۳۰ درصد از ظرفیت ورزشــگاه های استان برای حضور هواداران از سوی شورای تامین استان صادر شد؛ 
از همین رو دیدار فوالد مبارکه سپاهان مقابل استقالل تهران و دیدار تیم ذوب آهن مقابل پرســپولیس تهران با حضور هواداران خواهد بود.رییس هیئت فوتبال استان 
اصفهان در خصوص سهمیه تیم ها از ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه تصریح کرد: طبق آیین نامه، ۹۰ درصد از سهمیه ۳۰ درصدی به تیم میزبان و ۱۰ درصد از این ظرفیت به تیم 
میهمان تعلق خواهد داشت.وی در خصوص بلیت مسابقات پیش رو تشریح کرد: بلیت فروشی دیدارها از این پس به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود و دیگر 
بلیت کاغذی و بلیت فروشی به صورت حضوری میسر نخواهد بود؛ دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن سخت افزار الزم را جهت سامانه بلیت فروشی آماده کرده اند و آدرس 
سامانه فروش بلیت اینترنتی به زودی اعالم خواهد شد.طاهری، تشریح کرد: با توجه به الکترونیکی بودن سامانه بلیط فروشی، از هواداران عزیزی که موفق به خرید بلیط 
نشده اند درخواست می شود از تجمع مقابل درب ورزشگاه ها جهت نظم دهی به شرایط برگزاری بازی اکیدا خودداری کنند، به هیچ عنوان شرایط و ظرفیت حضور هواداران 

خارج از سهمیه و تعداد پیش بینی شده تغییر نخواهد کرد و از ورود هواداران فاقد بلیت الکترونیک توسط عوامل محترم نیروی انتظامی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
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هفته سی و دوم لیگ فوتبال پرتغال؛

نزدیک شدن پورتو به قهرمانی با دبل »طارمی«
تیم فوتبال پورتو در هفته ســی و دوم لیگ پرتغال با گلزنی مهدی طارمی پیروز شــد تا یک گام 

دیگر به قهرمانی نزدیک شود.
در یکی از دیدارهای هفته ســی و دوم لیگ فوتبال پرتغال ، تیم های پورتو و ویزال به مصاف هم 
رفتند که این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۲   به سود پورتو به پایان رسید.در این بازی که از ساعت ۲۲:۳۰ 
و به میزبانی پورتو آغاز شد، اوانیلســون )۲۱(، طارمی )۲۸ - پنالتی و ٨٨( و امبمبا )۵۷( برای 
پورتو گلزنی کردند.مهدی طارمی، مهاجم ایرانی در این مسابقه هم در ترکیب اصلی تیمش حضور 
داشــت وگل های دوم و چهارم تیمش را به ثمر رســاند.طارمی همچنین تعداد گل های خود را 
در لیگ پرتغال به ۲۰ گل رســاند تا بعد از نونز مهاجم بنفیکا در رده دوم جدول گلزنان پرتغال قرار 
بگیرد.پورتو با این نتیجه ۸۵ امتیازی شــد و در صورت باخت یا تساوی تیم اسپورتینگ در بازی 
یکشنبه شب، به عنوان قهرمانی زودهنگام می رسد.در دیگر بازی این هفته از رقابت های پرتغال، 
تیم پورتیموننــزه در حالی که پیام نیازمند دروازه بان ایرانی را درون دروازه داشــت، با یک گل به 
اروکا باخت.همچنین تیم ماریتیمو هم در این هفته میزبان تیم بنفیکا بود که این مسابقه با یک 

گل به سود بنفیکا تمام شد.

رکورد جهانی شنای کرال پشت مردان شکسته شد
هانتر آرمسترانگ، در مسابقات شنای انتخابی آمریکا، رکورد کرال پشت مردان را شکست.»هانتر 
آرمســترانگ« در مســابقات شــنای انتخابی تیم ملی ایــاالت متحده در ۵۰ متر کرال پشــت 
مردان رکورد جهانــی جدیدی را بــه نام خود ثبــت کرد و جواز حضــور در مســابقات قهرمانی 
جهان در مجارســتان را به دســت آورد. آرمســترانگ با زمان ۲۳:۷۱ ثانیه این رکــورد را به نام 
خود به ثبت رســاند تا ۹ صدم ثانیه از رکورد قبلی که در اختیار شــناگر روس بود، جلوتر باشــد.

این شــناگر آمریکایی گفت: راســتش را بگویــم نمی توانم حرفی بــه زبانم بیــاورم. بی اندازه 
خوشحال شــدم. این رکورد چیزی است که همیشــه می خواستم آن را داشــته باشم و من در 
حال حاضر روی ابرها هستم. بســیار خوشــحالم که در این رقابت با بهترین ورزشکاران جهان 
مسابقه دادم و فکر نمی کنم بدون مسابقه با آن ها می توانســتم این کار را انجام دهم.در بخش 
دیگری از ایــن رقابت، »کائلب درســل« قهرمان هفــت دوره المپیک، در مــاده ۱۰۰ متر پروانه 
 مردان قهرمان شــد؛ او که شانس اصلی طالی جهانی است ســهمیه حضور در این رقابت ها را به

 دست آورد.

رکورد شگفت انگیز برای خرید بلیت جام جهانی2022
رکوردی بزرگ در مرحله دوم بلیت فروشــی مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ثبت شد.نشریه 
»الرایه« قطر تیتر یک چاپ اخیرش به رکورد درخواســت خرید بلیت فروشــی مسابقات جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر اختصاص داد. 
طبق گزارش رسانه قطری، در این دوره از بلیت فروشــی تعداد درخواست ها از ۲۳.۵ میلیون نفر 
گذشته است.در دوره اول بلیت فروشی که قرعه کشــی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ انجام نشده 
بود ۱۷ میلیون درخواست خرید بلیت از جام جهانی ثبت شده بود؛ اما در مرحله دوم بلیت فروشی 
به دلیل مشخص شدن گروه بندی مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ اقبال بیشتری از بلیت فروشی 
انجام شده اســت.طبق اعالم فیفا، قرعه کشــی برای فروش بلیت به زودی انجام می شود. در 
مرحله اول بلیت فروشی مسابقات جام جهانی از ۱۷ میلیون نفر تنها ۸۰۰ هزار نفر برنده شده اند.

طبق گزارش فدراسیون جهانی فوتبال ۸ کشوری که بیشــترین درخواست خرید مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ را داشــتند عبارتند از:۱- آرژانتین۲- برزیل۳- انگلیس۴- فرانسه۵- مکزیک۶- 

عربستان۷- آمریکا۸- قطر.

ناامیدی زودرس سرخ ها از قهرمانی؟

قهرمانی دور از دسترس

 پرسپولیس شانس »جدی« قهرمانی دارد؛ اما اوضاع داخلی این تیم 
خوب نیست.حتی اگر استقالل ۶ امتیاز بیشتر از پرسپولیس داشته 
باشد و حتی اگر تفاضل گل آبی ها هم بهتر باشد، باز هیچ دلیلی ندارد 
سرخ پوشان را فاقد شانس جدی قهرمانی بدانیم. فوتبال سرزمین 
جادوهاســت و در ۶ هفته هزار اتفاق ممکن است رخ بدهد. فراموش 
نکنید رئال مادرید به آســان ترین شــکل ممکن می توانست از لیگ 
قهرمانان اروپا حذف شود، اگر دوناروما دروازه بان پاری سن ژرمن فقط 

یک لحظه دچار غفلت نمی شد. 
همینطور در لیــگ ایتالیا همه اینتر را با فاصله بخت مســلم قهرمانی 
می دانســتند، اما رادو دروازه بان ایــن تیم با یک اشــتباه همه چیز 
را به بــاد داد. پس تکلیف لیگ ایران هم هنوز مشــخص نیســت و 
پرســپولیس نمی تواند از دبل هت تریک ناامید باشــد، اما مشــکل 
 اینجاست که درون مجموعه سرخ ها، به دالیل مختلف اوضاع رو به راه 

به نظر نمی رسد.

  چرا به شما بر نمی خورد؟
هزار بار گفته شــده و ۱۰۰ هزار بار دیگــر هم باید تکرار کــرد که نتایج 
مسابقات دوستانه مهم نیســت، اما توالی اتفاقات ناخوشایند در آن 

مهم اســت و جای بحــث دارد. اینکه پرســپولیس ۳ گل از تیم ملی 
امید بخورد و ببازد، ۲ گل از نفت مسجدســلیمان دریافت کند و تن به 
مساوی بدهد و بعد هم ۲ گل از نیروی زمینی بخورد و به این تیم دسته 
دومی هم ببازد جالب نیست. معنادار است. بازیکن پرسپولیس باید 
از شکست بدش بیاید، باید نســبت به ناکامی حساس باشد، باید به 

او بر بخورد.
 انگار تیم فعلــی از چنین ویژگی هایی خالی شــده اســت. بازیکن 
پرســپولیس خجالت نمی کشــد از اینکه یک تیم دیگــر به جای او 

قهرمان جام حذفی شود. 
نه تنها اندوهگین نیست، بلکه با حضور در جشــن قهرمانی تیم فاتح 
پایکوبی هم می کند! از بین رفتن خصیصه برتری طلبی در پرسپولیس 
جای بحث جدی دارد. آدم باورش نمی شــود در این وضعیت سخت 
لیگ و بعد از، از دست رفتن آســیا و سوپرجام و حذفی، همه اعضای 
کادرفنی کنــار هم بایســتند و عکس خنــدان و »ســیزده به دری« 
بگیرند. نمایش اتحاد خوب اســت، اصال کور شود هر آنکه نتواند دید، 
اما قدیم در پرســپولیس این کارها را در گرماگــرم درو کردن جام ها 
انجام می دادند، نه وسط ناکامی های سریالی حتی وسط مسابقات 

دوستانه سطح پایین.

   اقتدار یا فرافکنی؟
مهدی عبدی همان بازیکنی اســت که بعد از یک نیمه حضور در بازی 
دوستانه پرســپولیس و نیروی زمینی، ظاهرا بدون اجازه از کادرفنی 
تمرین سرخ پوشــان را ترک کرد و برای شــرکت در جشن قهرمانی 

نساجی در جام حذفی راهی ورزشگاه آزادی شد. 
بعد از انتشــار تصاویر عبدی در این جشــن، انتقادات زیادی از او به 
عمل آمد. روز بعد هم کادرفنی اجازه تمرین به مهاجم قرمزها نداد. در 
شرایط عادی تصمیم یحیی گل محمدی درست بوده است، اما مشکل 
اینجاســت که برای چندمین بار پیاپی با چرخــه »ناکامی- اخراج« 
مواجهیم. اخراج مهدی شیری از تیم بعد از شکست برابر فوالد در جام 
حذفی بود و برخورد انضباطی با حامد لک نیز بعد از شکســت دور از 
انتظار سرخ ها برابر تیم ملی امید اتفاق افتاد. حاال هم عبدی در حالی 
کنار گذاشته شده اســت که باخت قرمزها به نیروی زمینی در کانون 
توجه کاربران در فضای مجازی بود. موضوع ســاده اســت؛ اگر واقعا 
دنبال تثبیت نظم در پرسپولیس هستید که دم تان گرم، اگر الزم باشد 
باید نصف نفرات اصلی را هم تنبیه کنید، اما اگر این تصمیمات خشن 
پیاپی برای توجیه هر ناکامی و تغییر فضای ذهنی هواداران اســت، 

چنین مسیری منجر به سعادت نخواهد شد.خود دانید.

خبر روز

حکم قطعی »گل محمدی« به زودی اعالم می شود
عضو کمیته استیناف از بررسی پرونده یحیی گل محمدی و صدور حکم آن در هفته جاری خبر داد.

مهدی دادرس در گفت وگویی درباره اینکه آیا جلســه رســیدگی به محرومیت ۶ جلسه ای یحیی 
گل محمدی از سوی کمیته انضباطی در کمیته اســتیناف برگزار شده است یا خیر؟ گفت: بله! این 
پرونده هفته گذشته در جلسه کمیته استیناف به صورت مختصر بررسی شد و اعضا با مطالعه پرونده، 
نظرات خود را اعالم کردند.وی ادامه داد: همانطور که گفتم بررســی ابتدایی انجام شده است و در 
هفته جاری هم رای نهایی اعالم خواهد شد.عضو کمیته اســتیناف در پاسخ به این پرسش که آیا 
این کمیته رای کمیته انضباطی را تایید کرده است یا خیر؟ گفت: فعال نمی توانیم در مورد رای نهایی 
پرونده صحبت کنیم. باید آرای نهایی اعضا اعالم شود و بعد حکم کمیته استیناف نیز به طور رسمی 

در هفته جاری منتشر خواهد شد.

باریج اسانس در والیبال بانوان باشگاه های آسیا چهارم شد
مسابقات والیبال بانوان جام  باشگاه های آسیا که از ۴ اردیبهشــت ماه با حضور تیم باریج اسانس 
کاشان در قزاقزستان شروع شده بود، با کسب عنوان چهارمی برای نماینده ایران به پایان رسید.تیم 
والیبال بانوان باریج اســانس که به عنوان قهرمان لیگ برتر ایران در این مسابقات حضور پیدا کرده 
بود، در نخستین دیدار خود مقابل نماینده قرقیزستان به پیروزی دست پیدا کرد؛ باریج اسانس در 
بازی دوم نیز حریف ازبکستانی را شکست داد.شاگردان فاطمه شعبان خمسه اما در بازی های سوم، 
چهارم و پنجم خود به ترتیب مقابل نمایندگان تایلند و دو نماینده قزاقزستان شکست خوردند تا راهی 
دیدار رده بندی این مسابقات شوند.باریج اسانس در دیدار رده بندی به مصاف دایموند فود تایلند رفت 
و در دست نخست نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شد، اما در ســت های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای 
۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کرد تا نماینده تایلند به مدال برنز و مقام 
سومی این رقابت ها دســت یابد و باریج اسانس چهارم شــود.حضور تیم های ایرانی در مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا از سال ۲۰۰۸ آغاز و بهترین نتیجه در سال ۲۰۲۱ به نام سایپا 
با قرار گرفتن در جایگاه چهارم ثبت شده بود که باریج اسانس در سال ۲۰۲۲ این عنوان را تکرار کرد.

شب بد شاگردان »کوهیان« مقابل حریف گرگانی
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در سومین دیدار از فینال لیگ برتر مقابل شهرداری گرگان شکست 
خورد.تیم های بسکتبال ذوب آهن اصفهان و شــهرداری گرگان در سومین دیدار از فینال لیگ برتر 
از ساعت ۲۰:۱۵ در مجموعه ورزشــی آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند.محمدحسین اصغری، 
امیرعلی قلی زاده، سجاد مشایخی، فرید اصالنی، اشکان خلیل نژاد، محمد امجد، حامد سهراب نژاد، 
آرمان زنگنه، ارسالن کاظمی، علیرضا مرتضوی و محمدرضا اکبری بازیکنان ذوب آهن در این دیدار 
بودند.از نکات جالب این دیدار دلجویی ارسالن کاظمی، بازیکن ذوب آهن از تصویربردار صدا و سیما 
بود؛ کاظمی در جریان بازی قبلی زیر سبد با این تصویربردار برخورد کرده بود که سبب مصدومیت 
ابروی وی شد.کوارتر نخست بازی را ذوب آهنی ها بســیار بد آغاز کردند و به یک باره چند امتیاز از 
حریف عقب افتادند؛ این کوارتر با نتیجه ۲۰ بر ۱۳ به سود شهرداری گرگان به پایان رسید.شاگردان 
کوهیان در ذوب آهن در کوارتر دوم نیز نتوانســتند امتیازات عقب  افتــاده را جبران کنند و در پایان 
نیمه نخست شــهرداری گرگان با نتیجه ۴۲ بر ۲۴ از ذوب آهن پیش افتاد.در کوارتر سوم بازی بد 
ذوب آهن ادامه داشت و این شهرداری گرگان بود که فاصله را بازهم بیشتر کرد، در پایان کوارتر سوم 
شهرداری گرگان با نتیجه ۷۲ بر ۴۳ از شاگردان فرهاد کوهیان پیش افتاد.در کوارتر چهارم سرمربی 
ذوب آهن که بازی را از دســت رفته می دید به بازیکنان جوان خود بازی داد و در پایان این دیدار با 
نتیجه ۹۲ بر ۵۹ به سود شهرداری گرگان به پایان رسید.در پایان این دیدار محمد جمشیدی و پری 
پتی از شهرداری گرگان با ۲۰ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین را کسب کردند؛ فرید اصالنی 

از ذوب آهن نیز با ۱۰ امتیاز بهترین بازیکن تیمش بود.

مستطیل سبز

گزینه اصلی سپاهان برای 
جانشینی »نویدکیا«

برنامه اصلی باشــگاه ســپاهان جذب یک 
مربــی خارجی باکیفیت اســت هــر چند 
مسئوالن باشگاه مذاکراتی هم با چند مربی 
مطرح داخلــی داشــته اند.بعد از عملکرد 
ناامید کننده تیم فوتبال سپاهان اصفهان در 
لیگ قهرمانان آسیا و حذف از این رقابت ها 
با کسب تنها ۷ امتیاز از ۶ بازی و قرار گرفتن 
در رده سوم جدول چهار تیمی و از سوی دیگر 
عملکرد پر فراز و نشیب زردپوشان در فصل 
جاری لیگ برتر و از دســت رفتن شــانس 
قهرمانی، مدیران این باشگاه را از هم اکنون 
به فکر مذاکره و جذب یک سرمربی بزرگ 

خارجی انداخته است.
بــا توجه بــه اینکــه نتایج کســب شــده 
با هزینه های باالی باشــگاه بــرای جذب 
بازیکنــان و تــدارکات و آماده ســازی تیم 
همخوانــی نداشــته، مدیران ســپاهان به 
جمع بنــدی قطعی بــرای تغییــرات روی 
نیمکت این تیم رســیده اند، اما با توجه به 
اینکه تنها ۶ بازی تا انتهای فصل باقی مانده 
بعید است در این مدت تغییری صورت گیرد 
و به احتمال زیاد ســپاهان فصل را با محرم 
لبته برنامه اصلی باشگاه  تمام خواهد کرد ا
سپاهان جذب یک مربی خارجی با کیفیت 
است هر چند مسئوالن باشــگاه مذاکراتی 
هم با چند مربی مطرح داخلی داشته اند که 
توافقات اولیه نیز حاصل شــده است.گفته 
می شــود فلیکس ماگات، مربی ۶۸ ساله 
آلمانی که ســابقه قهرمانی با بایرن مونیخ 
در بوندس لیگا را هم دارد یکی از گزینه های 
اصلی باشــگاه ســپاهان برای جانشــینی 

نوید کیاست.
 ماگات که از ســال ۲۰۱۷ بــدون تیم مانده 
بود برای چند بازی آخــر این فصل هدایت 
هرتابرلین را برعهده گرفته است.گزینه های 
اروپایــی دیگری نیز در لیســت باشــگاه 
سپاهان حضور دارند، اما ماگات گزینه اول 
ساکت اســت. مذاکرات با وی از چند روز 
قبل آغاز شــده و حتی گفته می شــود روند 

مذاکرات رضایت بخش بوده است.

نمایش اتحاد خوب است، اصال کور شود هر آنکه نتواند 
دید، اما قدیم در پرسپولیس این کارها را در گرماگرم 
درو کردن جام ها انجام می دادند، نه وسط ناکامی های 

سریالی حتی وسط مسابقات دوستانه سطح پایین

فوتبال جهان

وز عکس ر

جای خالی 
»راموس« در 
 جشن قهرمانی 

پر شد 
هرچند جای خالــی راموس در 
ترکیب این فصل رئــال مادرید 
آن چنان احساس نشد، اما ناچو در 
مراسم قهرمانی به یاد کاپیتان بود.

رییس هیئت تکواندوی اســتان اصفهان با اشاره 
به انتخاب دو تکواندوکار اصفهانــی برای تیم ملی 
تکواندو ناشــنوایان، گفت: بهزاد امیــری و وحید 
زینلی راهــی المپیک۲۰۲۲برزیل خواهند شــد تا 
اولین مــدال المپیک ایــران را کســب کنند. همه 
می دانند تکواندوی اصفهان حــرف اول را می زند و 
امیدوارم نمایندگان اصفهانی با دســت پر برگردند.

شــهرام ا... آبادی ، درباره نمایندگان اصفهانی تیم 
ملی تکواندوی ناشــنوایان در المپیک۲۰۲۲، اظهار 
کرد: بهزاد امیــری از تکواندوکاران باتجربه اســت 
که با ۳۰ ســال ســن، افتخارات زیادی را کســب 
کرده و با سابقه ۱۲ ســاله در رده ملی، کاپیتان تیم 

ملی ناشنوایان است. امیری مدال طالی ایران در 
مسابقات آسیایی مردان ناشنوایان در سال ۲۰۱۵ به 
دست آورده و طالی مسابقات قهرمانی ۲۰۲۱ و برنز 
مسابقات ۲۰۱۷ را نیز کســب کرده است.وی ادامه 
داد: زینلی نیز دیگر تکواندوکار منفی ۸۰ کیلوگرم از 
شهرستان شهرضا اصفهان است که برای نخستین 
بار عازم این مسابقات خواهد شد.ا...آبادی یادآور 
شد: پیش از عید اردوی آمادگی تیم ملی در تهران 
آغاز شده و به زودی عازم مسابقات خواهند شد.وی 
درباره حمایت های هیئت تکواندو استان اصفهان از 
نمایندگان ملی پوش این اســتان نیز، خاطرنشان 
کرد: از لحاظ مالی با مشــکل مواجه هستیم و اگر 

بخواهیم به تمام بچه ها رسیدگی کنیم، باید بودجه 
بالغ بر ۱۰ میلیارد داشته باشیم تا به خوبی تیم داری 
کنیم، زیرا در کیوروگی، پومســه و آنمادانگ حرف 
اول را در کشور می زنیم و ۷۴ هزار تکواندوکار داریم، 
اما متاسفانه از ســال ۹۹ ریالی از اداره کل به هیئت 
پرداخت نشده اســت. ما تا جایی که در توان مان 
باشد از ورزشــکاران حمایت می کنیم و امیدواریم 

بازیکنان با دست پر برگردند.

رییس هیئت تکواندوی استان اصفهان:

تکواندوکاران ناشنوای المپیکی مشخص شدند
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تشریح برنامه های هفته فرهنگی اصفهان
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی اصفهان در مورد برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان توضیحاتی داد.مجتبی شاهمرادی با اشاره به اینکه در هفته فرهنگی اصفهان محور 
فعالیت حول مخافر و مشاهیر است، اظهار کرد: هر روز این هفته به یکی از بزرگواران نام گذاری و بر 
این اساس رویدادهای مختلفی برنامه ریزی شده است.معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی اصفهان در مورد برنامه های پیش بینی شده برای این هفته تصریح کرد: برنامه 
هایی همچون آیین افتتاحیه رویداد هفته فرهنگی اصفهان، آغاز به کار دبیر خانه زاینده رود، برگزاری 
کارگاه بزرگ هنری در حاشیه زاینده رود با شرکت بیش از ۵۰ هنرمند، رویدادی در مورد ناگفته های 
مشروطه اصفهان با حضور اهالی فن از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.وی 
افزود: همچنین رویداد مدیریت سنتی آب زاینده رود با اساتید دانشگاه، تمرکز برنامه ها با رویکرد 
تفریحی و شادی و بازی های بومی محلی اصفهان در مناطق کمتر برخوردار، رویداد گلستان زندگی 
در گلستان شهدا، همایش پیاده روی، برنامه ای از تجلیل از ســالمندان تحت عنوان نور چشمان 
اصفهان، رویداد شیوه ما مردمان، رویداد اصفهان بین دو انقالب، شب شعر، آیین پایانی جام موالی 
عرشیان، کارگاه موسیقی ایرانی، رویداد پیشینه اقتصاد ملی در اصفهان و نقش اصفهان در اقتصاد 
ملی، آیین پایانی مسابقات بین المللی نقاشــی  کودکان پوپک که بیش از 8۰۰ اثر از سراسر دنیا و 
بیش از یک هزار و 1۰۰ اثر به این مسابقه ارسال شده است، همایش بین المللی میرداماد، پرداختن 
به گویش اصفهان، رونمایی از کتاب آلبوم؛ رویداد در آســتان جانان، رونمایی از سقاخانه چهارراه 

نقاشی بخش دیگری از برنامه ها برای این هفته است.

وزیر خارجه لهستان به اصفهان می آید
شاهمرادی ادامه داد: در گذشــته و نزدیک به 8۰ سال پیش اصفهان میزبان کودکان لهستانی بود 
که بعد از جنگ جهانی دوم آواره و یتیم بودند و این اتفاق در تاریخ لهستانی ها ماندگار شده است؛ 
احتماال وزیر امور خارجه لهستان سفری به ایران و بعد از آن به اصفهان خواهند داشت که اگر زمان 
بندی دقیق باشد این رویداد ویژه هنری و تاریخی انجام خواهد شد.وی با اشاره به اهمیت موزه ها 
و تالشی که برای اضافه شدن به تعداد آن انجام شده است، افزود: همچنین تالش شد در فضا سازی 
شهری به معرفی مفاخر و مشــاهیر اصفهان بپردازیم چرا که برخی از آن ها برای مردم و خصوصا 

نسل جدید ناشناخته اند، که رویداد بزرگی را با نام ها و یادها در این زمینه نیز برنامه ریزی کردیم.

10اثر مکتوب رونمایی خواهد شد
شاهمرادی با اشاره به تعطیالت پیشرو و حضور گردشــگران و فرصتی که ایجاد می کند، بیان کرد: 
نزدیک به 1۰ اثر مکتوب در این هفته رونمایی خواهد شد و در کنار آن ها آثاری نیز در فضای مجازی برای 
معرفی شهر تولید شده است.وی ادامه داد: به مناسبت هفته فرهنگی، بزرگواران ارامنه اصفهان بازدید از 
کلیسا را نیم بها کردند و آن ها نیز در برنامه های این هفته نقش آفرینی می کنند و نمایشگاه عکسی نیز 
در این زمینه برگزار خواهد شد.وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: متاسفانه در دوره گذشته 
بعضی از واگذاری های فرهنگسرا از مجرای قانونی انجام نشده است و اتفاقی که در این دوره افتاده این 
است که همه مراکز ارزیابی شده و شورای عالی واگذاری با آیین نامه مشخص ایجاد شده و روند برای 
همه افراد یکسان است.شاهمرادی خاطرنشان کرد: خانه مطبوعات از سال ۹۳ در اختیار قرار گرفته 
است و کل اجاره ای که شهرداری در خانه مطبوعات می گیرد ماهیانه 1۲ میلیون تومان است و این در 
حالی است که هزینه های جاری آن نیز به عهده شهرداری است و در مجتمع مطبوعاتی سعی بر این 
است که عدالت انجام شود، از سال ۹۳ هیچ افزایش قیمتی نبوده است.مجتبی شاهمرادی در مورد 
برنامه های برای افراد مختلف، اذعان کرد: برگزاری تورهای ویژه اقشار مختلف و همچنین تسهیالت 
برای معلوالن دیده شده و صدور کارت منزلت و مناسب سازی حمل و نقل عمومی نیز از اقدامات دیگر 

در این زمینه است و تمام تالش مان این است که اصفهان متعلق به همه باشد.

خط کشی های کدر در خیابان های اصفهان؛

ایمنی ترافیک در خطر است

کاهش کیفیت خط کشی خیابان های اصفهان به دلیل شرایط محیطی 
و آب و هوایی، ضرورت بهره گیری از حــوزه دانش بنیان را برای ایمنی 
جاده ها و حفظ جان مردم افزایش می دهد.کیفیت خط کشی خیابان ها 
یکی از معضالتی است که با شرایط آب و هوایی استان ها تناسب دارد 
و شــرایط جوی و کمبود بارندگی ها به ویژه در استان اصفهان سبب کم 
رنگ شدن خط کشی خیابان ها شده اســت. ضرورت وجود و توجه به 
عالئم و خط کشی خیابان ها از آنجایی مشخص می شود که با ایجاد یک 
دید بصری ذهنی، منجر به کاهش سرعت وسیله نقلیه برای افزایش 
ایمنی مسیر می شــود و توجه به خطوط راهنمایی و رانندگی، کاهش 
حجم ترافیک و تصادفات را به همراه دارد. بنابراین برای افزایش ایمنی 
و باال رفتن کیفیت خط کشی خیابان ها متناسب با شرایط آب و هوایی 
استان و همچنین اســتفاده از روش های نوین و فرموالسیون علمی و 
دانش محوری می توان به سمت بهره برداری از دانش بنیان حرکت کرد 
و برای ماندگاری بیشتر رنگ ها و کیفیت خط کشی ها از آنها کمک گرفت.

از آنجایی که اصالح و ترمیم خط کشــی خیابان ها به عهده شــهرداری 
قرار دارد و به گفته کارشناسان، بهترین زمان برای خط کشی خیابان در 
فصل بهار مشخص شده است؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در خصوص مشکالت خط کشی خیابان ها در اصفهان می گوید: 
شرایط اقلیمی و نبود بارندگی باعث قیر زدگی سطح آسفالت می شود 

که محو شدن و کدر شدن خط کشی ها را به همراه دارد.

کاهش رویت پذیری خط کشی خیابان ها با ترکیبات قیر
وی ادامه می دهد: ترکیب آسفالت ها به دلیل داشتن نوع سنگ دانه های 
آهکی که در اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد با سایش سنگ های آهکی، 
کدر شدن و محو شدن خط کشی های خیابان را نسبت به شهرهای دیگر 
افزایش می دهد و عالوه بر آن موجب استفاده بیشتر از قیر می شود که در 
این صورت رؤیت پذیری خود را از دست می دهند.حسین حق شناس با 
بیان اینکه در همین راستا مناقصه هایی برای بهبود ترکیب رنگ و ماندگاری 
و رویت پذیری خط کشی خیابان ها برگزار شده است، می گوید: اما همچنان 
به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و به همین خاطر از شهرک علمی و تحقیقاتی و 
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان دعوت شده تا در قالب پروژه های 
تحقیقاتی و اجرایی همکاری الزم را داشته باشیم. از این رو به منظور استفاده 
از ظرفیت علمی و اجرایی مراکز دانش بنیان، درصدد هســتیم با تغییری 
در فرموالسیون ترکیب رنگ و یا آسفالت شــهر بهبودی الزم برای خطوط 
خیابان ها پیاده سازی کنیم؛ زیرا همین رنگ مورد استفاده در اصفهان در 
سایر شهرها ماندگاری باالتری دارد؛ اما در اصفهان به دلیل شرایط اقلیمی، 

خط کشی ها زودتر محو می شود.

راهکارهایی برای ماندگاری رنگ خط کشی ها
وی استفاده از پوشش پلیمری به جای رنگ را از دیگر راهکارها برای رفع 
این مشکل می داند که پوشــش پلیمری جایگزین رنگ با ضخامت کم 

هم می تواند دیگر گزینه های مورد اســتفاده قرار گیرد تــا ماندگاری باال با 
ِجرم پذیری کمتری داشته باشد که در زمینه نیز فراخوان و دعوت به همکاری 
به مراکز علمی و ایده پرداز داده شده تا کیفیت کار افزایش پیدا کند.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در فصول گرم 
سال این پدیده تشدید می شــود، تصریح می کند: این موضوع نیز مورد 
توجه قرار گرفته است و به همین خاطر سبک قراردادها به سمت تعمیر و 
نگهداری پیش رفته تا پیمانکار موظف شود در چند نوبت با ضخامت کمتر این 
رویت پذیری را در ماه های گرم سال عملیاتی کند؛ این پروژه نیز در اسفند ماه 

به دلیل شرایط هوایی و تمیز بودن بستر اجرا شده است.

درگیری اصفهان با وضعیت نامطلوب خط کشی جاده ها
مجید عباســی یکی از کارشناسان حوزه راه و شهرســازی و مهندسی قیر و 
آسفالت اســت که در خصوص وضعیت خط کشــی خیابان های اصفهان 
می گوید: موارد اشــاره شــده در صحبت های معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان تا حدود زیادی صحت دارد، نوع آسفالت شهر اصفهان 
تحت تاثیر صنایع مختلف اطراف شــهر، وجود معادن شن و ماسه و حمل 
آنها توسط کامیون ها در شب هنگام، خشــک و کویری بودن منطقه و وجود 
بادهای غرب به شرق و جنوب غربی به سمت شمال شرقی قرار دارد که کل 
شهر را مملو از آلودگی محیطی می کند و این حقایق غیر قابل کتمان است.

وی ادامه می دهد: سال های زیادی اســت که شهر اصفهان درگیر وضعیت 
بی نتیجه بودن از عملیات خط کشی خیابان ها قرار گرفته و این دلیل نمی شود 
که وجود خط کشی نامناسب، ســبب به خطر افتادن ایمنی ترافیکی شود و 
باید برای کم کردن فواصل زمانی در تمدید خط کشی ها اقدام کرد. عالوه بر 
آن باید خط کشی ها شسته شوند تا جرم روی آن زدوده و برای دید رانندگان 

قابل رؤیت باشند.

لزوم استفاده از پودر شیشه در خط کشی ها برای دید در شب
عباســی با انتقاد از ترکیبــات خط کشــی ها می گوید: در خط کشــی 
خیابان های اصفهان پودر شیشه به کار نمی رود که این امر موجب می شود 
خط کشی ها در شب هنگام دیده نشوند در حالی که خط کشی بدون پودر 
شیشه قابل قبول نیست.وی ادامه می دهد که امروزه در دنیا از رنگ های 
دوجزئی و رنگ های پایه آبی و خط کشی با رنگ گرم ترافیکی استفاده 
می شــود که فاقد حالل نفتی اســت و روی قیر موجود در آسفالت اثر 
نامطلوبی نداشته و در آنها حل یا ترکیب نمی شوند.این کارشناسان حوزه 
راه و شهرسازی بر این باور است که وضعیت خط کشی خیابان های شهر 
اصفهان اصال مطلوب نیست و ایمنی ترافیک و جان و مال مردم در خطر 
است و از همین امروز باید دست به کار شد، زیرا مدت زمان زیادی طول 
می کشد تا با دانشگاه قرارداد ببندند و نتیجه بدهند و باید از این فرصت 
هرچه سریع تر برای کاهش تصادفات و حفظ جان مردم استفاده کرد.
وی می گوید: استفاده از تجربیات دانشــگاه ها خوب است اما به دلیل 
اینکه آنان در اجرا و عمل تجربه الزم را ندارند شــاید بهتر باشــد از وجود 
متخصصان موجود در کشور که تعداد آنها هم کم نیست بهره برداری شود، 

آنها به صورت عملی کار کرده و تجربیات سودمندی دارند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان با تاکید بر تعامل مستقیم مدیریت شهری 
با نخبگان بــرای حمایــت از دانش بنیان ها، گفت: 
تورهای فناوارنه جهت آشــنایی مدیران شــهری 
با دســتاوردهای علمی و تحقیقاتی شــرکت های 
دانش بنیان برگزار می شود.سعید ابراهیمی در اولین 
جلسه شــورای فناوری مدیریت شهری و شهرک 
علمی تحقیقاتی با حضور نمایندگان آنها در معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی برگزار شد، 
اظهار کرد: برگزاری این جلسات در راستای اجرایی 

شدن تفاهم نامه بین شورای اسالمی شهر اصفهان 
و شــهرداری و شــهرک علمی تحقیقاتی با هدف 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و تامین نیازهای 
فناورانه مدیریت شهری برگزار می شود.وی افزود: 
در این جلسه تخصیص فضای مناسب به شهرداری 
اصفهان در شــهرک علمی تحقیقاتی برای حضور 
و ارتباط مســتقیم مدیران و کارشناسان شهرداری 
اصفهان با شرکت های دانش بنیان و ارائه نیازهای 
مدیریت شهری به شرکت ها و دریافت پیشنهادات 
آنها برای بــه روزآوری فناوری های مورد اســتفاده 
در مدیریت شــهری و انعقاد قراردادهای فناوری 
و اجرایی با شــرکت های دانش بنیان مورد توافق 

قرار گرفت.معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه 
انســانی شــهردار اصفهان ادامه داد: با این راهبرد 
نیازهای مدیریت شــهری به عنوان بازاری با ثبات 
به شرکت های فناورانه ارائه خواهد شد و با اجرایی 
شــدن قراردادها گام قابل توجهی در توانمندسازی 
مالی این شرکت ها به نفع نیازهای مردم برداشته 
خواهــد شــد.مرتضی نصوحی، مدیــر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان نیز 
گفت: با ایجاد میز ایران ساخت در شهرک علمی و 
تحقیقاتی، به صورت مســتقیم نیازهای مدیریت 
شهری در هم اندیشی با نخبگان کشف و بررسی و 

سیر مراحل کارشناسی آغاز خواهد شد.

معاون شهردار مطرح کرد:

 تعامل مستقیم مدیریت شهری با نخبگان برای 
حمایت از دانش بنیان ها

مشاهده فرونشست در مساجد تاریخی اصفهان
عضو کارگروه تخصصی فرونشست اســتان اصفهان گفت: فرونشست زمین در مساجد شهر اصفهان 
به ویژه مسجد سید، مسجد قطبیه، مسجد علی قلی آقا و کاروانسرای ساروتقی مشاهده شده است.

بهرام نادی با بیان اینکه طی چند روز گذشته بازدیدی از آثار تاریخی اصفهان در زمینه آسیب های ناشی 
از فرونشست داشتیم، اظهار داشت: بر اساس مشاهدات و برآوردهای صورت گرفته متاسفانه سرعت 
پیشروی فرونشست در اصفهان افزایش یافته است.وی با بیان اینکه آثار ناشی از فرونشست در مسجد 
سید، حمام علی قلی آقا، مسجد قلی آقا، مسجد قطبیه، کاروانسرای ســاروتقی و دیگر آثار تاریخی 
محدوده مرکزی شهر اصفهان مشاهده شده اســت، افزود: در این زمینه باید توجه داشت که آستانه 
فرونشست برای آثار تاریخی اصفهان در کل عمرشان ۲.۵ ســانتی متر در نظر گرفته شده است.عضو 
کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش های دریافتی 
از نصب جی پی اس ها میزان فرونشست در شهر اصفهان و برای آثار تاریخی در حال حاضر ساالنه چهار 
سانتی متر است.وی گفت: باالترین نرخ فرونشست در استان اصفهان نیز مربوط به شمال اصفهان و به 
ویژه دشت برخوار است که به 18.۴ سانتی متر رسیده است.نادی با اشاره به اینکه مهم ترین عامل ایجاد 
فرونشست در استان اصفهان بی انضباطی در مدیریت آب موجود در آبخوان ها بوده است، ابراز داشت: 

برداشت های بی رویه آب از آبخوان ها امروز ما را به این نقطه بحرانی رسانده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان:

حق نداریم مردم را به مذهبی و غیرمذهبی تقسیم بندی کنیم
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: حق نداریم مردم را به دسته های خوب و بد یا مذهبی و 
غیرمذهبی تقسیم بندی کنیم زیرا خدا با همه انسان ها مهربان و بخشنده است.حجت االسالم والمسلمین 
مهدی فوقی در نشســت »امید اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی« اظهار کرد: 
اگر بخواهیم کار جدی برای مردم در زمینه امید اجتماعی انجام دهیم باید تفکیک مذهبی ایجاد شده در 
جامعه حذف شود.برای ایجاد امید در جامعه باید تفکیک مذهبی را برداریم، زیرا همه مردم دارای نیاز های 
معنوی هستند که می تواند امید های جدی در جامعه ایجاد کند.وی با تاکید بر تاثیر عمومی عشق، محبت 

و وفا در جامعه گفت: ما باید به دنبال مبنا های انسانی برای امیدآفرینی در جامعه باشیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان:

رسانه ها و نخبگان در ایجاد امید اجتماعی، نقش اساسی دارند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: رسانه ها و نخبگان دانشگاهی و حوزوی 
در ایجاد امید اجتماعی و اطالع رسانی در باره نکات مثبت و امیدآفرین در جامعه نقش اساسی دارند.
مسعود مهدویان فر، در نشست »امید اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی« در 
کتابخانه مرکزی اصفهان افزود: رسانه ها و نخبگان دانشگاهی و حوزوی باید کمک کنند تا در جامعه بیش 
از پیش در باره امید اجتماعی و کمتر درباره مسائل حاشیه ای کاهنده این مولفه، صحبت شود.وی با بیان 
اینکه تکلیف رسانه های خارجی در این زمینه روشن است زیرا نکات مثبت جامعه ما را بیان نمی کنند، اظهار 
داشت: رسانه های کشور  باید در باره مسائل مختلف که نشان دهنده امید در بین مردم است اطالع رسانی 
کنند بعنوان مثال امسال در تعطیالت نوروز با رکوردهای جدیدی از مسافرت ها مواجه شدیم که نشان 
دهنده امید در مردم است؛ اما شاید آنطور که باید به این موضوع پرداخته نشد.مهدویان فر با اشاره به اینکه 
مسائلی مانند پوشش باالی واکسیناسیون و کنترل کرونا و همچنین پیشرفت های علمی کشور مستلزم 
اطالع رسانی و پرداختن بیشتر به آنها برای ایجاد امید اجتماعی است، تاکید کرد: حرف های ُنخبگان ما 
باید به ایجاد امید در جامعه منجر شود اما در برخی موارد نتیجه عکس مشاهده می شود زیرا بطور مداوم 
بر ضعف ها و کمبودها تاکید می شود.وی همچنین با اشاره به نقش تفکر پیشگیرانه در جلوگیری از بروز 
آسیب های اجتماعی گفت: ما به استقرار تفکر پیشگیرانه با تاکید بر پیشگیری اولیه در سیاست گذاری 

ها و اصالح سیاست گذاری های اجتماعی نیازمندیم.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار اصفهان:

 هویت اصفهان را 
 نمی توان منزوی

 و پنهان کرد
شهردار اصفهان گفت: سال هاست موجی 
از اصفهان ســتیزی ایجاد شــده و سعی 
می شود که اصفهان از کانون دید جهانیان و 
مردم کشور خارج شود، اما زمانی که ما در 
چنین شرایطی هستیم که می خواهند ما 
را منزوی کنند، گام اول همدلی و انسجام 

بیشتر مردم اصفهان است.
علی قاســم زاده با اشــاره به اینکه شعار 
محــوری ایــن دوره مدیریــت شــهری 
»اصفهان من، شهر زندگی« است، گفت: 
این شــعار مبتنی بر یک نــگاه و رویکرد 
خاص توســط مدیریت شــهری اصفهان 
اســت، چرا که این روزهــا صحبت هایی 
در خصوص قابل زندگی نبــودن اصفهان 
مطرح می شود در حالیکه ما سال ها از این 
شــهر کســب هویت کرده ایم و این روزها 
که اصفهان به ما نیــاز دارد باید با قوت از 
آن دفاع کنیم.قاســم زاده گفــت: هویت 
اصفهان خورشیدی است که نمی توانند آن 

را پنهان کنند. 
کسانی که فکر می کنند می توانند اصفهان را 
از کانون دیده ایران و دنیا خارج کنند و فهم 
غلطی از تاریخ و هویت کشور دارند، غافل 
از این هستند که بریدن شــاخه درنهایت 
منجــر به ســقوط خودشــان می شــود، 
امیدواریم با همدلــی و یکصدایی مردم و 
مدیریت شهری، مسئوالن ما را بهتر ببیند 

و بشنوند
.شــهردار اصفهان یکــی از راه های حفظ 
هویــت و صیانت فرهنگی از یک شــهر را، 
آیین های شهری دانست و بیان کرد: یکی 
از این آیین ها که چند ســالی است بنا بر 
مصوبات شــورای شــهر برگزار می شود، 
هفته فرهنگی اصفهان اســت که فرصتی 
اســت تا هم خــود را بهتر ببینیــم و هم 
 اصفهــان را بهتر از قبــل به کشــور و دنیا

 معرفی کنیم. 

در شرایطی که دوستداران میراث فرهنگی نگران از بین رفتن خرده بافتی تاریخی در یکی از قدیمی ترین محله های اصفهان و در حریم سایت جهانی مسجد جامع عتیق و 
تخریب چند خانه و احداث دانشگاه در آن بودند و معاون میراث فرهنگی نیز چند هفته پیش در آخرین گفت وگوی خود با ایسنا توقف تخریب این محوطه را اعالم کرده بود، 
اما چند روز پیش بخشی از دیوارهای این محوطه تخریب و مسیر به نفع عبور و مرور اتومبیل ها باز شده است.موسوی، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان اعالم کرده که 
این تخریب از طرف این اداره نبوده و محلی ها معتقدند این عملیات توسط شهرداری انجام شده است. اگر این گمانه صحت داشته باشد، با نگاهی به نظر کمیسیون ماده ۵ 
مورخ  1۵ /۹6/1۲در خصوص رویکرد اصلی طرح احداث دانشگاه در حریم مسجد جامع عتیق، متوجه می شویم که حتی اجرای این طرح طبق این نظریه تنها زمانی قانونی 
است که بر پایه اصول بازآفرینی باشد و مرمت و بازسازی نیز براساس شواهد تاریخی موجود و رعایت اصل یکپارچگی و اصالت بافت تاریخی صورت بگیرد. البته در شرایطی 
که میراث فرهنگی اعالم می کند فعال خط این پروژه به تایید رسیده و طرح کلی هنوز از طرف میراث فرهنگی به طور کامل بررسی نشده است، پس قانونا باید هرگونه عملیات 
عمرانی ممنوع باشد. این درحالی است که حتی بند ۲ و۳ مصوبه مورخ ۹۴/6/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه تغییرات در نقش، عملکرد و عرض شبکه معابر 
و بازگشایی معابر جدید و یا حفظ معابر موجود در بافت تاریخی را نیز مغایرت اساسی انگاشته و اجرای چنین طرحی را مستلزم طی کردن فرآیندهای قانونی برمی شمارد.  

تخریب دیوار محله ابواسحاقیه؛ اقدامی خالف قانون

آخرین روز 
 نمایشگاه قرآن 
و عترت اصفهان

هفدهمین نمایشــگاه قرآن 
و عتــرت اصفهــان از ۵ تا 1۰ 
اردیبهشت ماه در محل دائمی 
لمللی  نمایشــگاه های بین ا

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی گفت: پیش  بینی می شود در 
روزهای آینده اولین توله یوزپلنگ در اسارت، متولد شود.حسن اکبری ادامه 
داد: تاکنون بارداری قطعی یوزپلنگ در اسارت را اعالم نکرده بودیم ؛اما عالئم 
ظاهری نشــان از بارداری قطعی یوز ایرانی دارد.به گفته وی،در صورت ســالم 
ماندن توله ها، می توانیم جمعیت یوز پلنگ را در شــرایط نیمه اسارت داشته 
باشیم که کمک بسیار بزرگی به حفظ ژن این گونه می کند.بعد از سال ها تالش 
برای نجات یوزپلنگ آسیایی از انقراض، چندی پیش فرآیند لقاح طبیعی میان 
دو یوز ماده »ایران« و نر »فیروز« انجام شــد. پیش تر کارشناسان اعالم کرده 

بودند اگر لقاح موفق باشد، اردیبهشت 1401 توله یوز یا یوز ها به دنیا می آیند.

ذوب آهن اصفهان و اســتانداری کردســتان پس از برگزاری جلســات و 
رایزنی های فراوان برای ســرمایه گذاری در حوزه فــرآوری مواد معدنی در 
کردستان تفاهم نامه امضا کردند.اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان 
در مراسم امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری در فرآوری کامل مواد معدنی با 
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی 
کردســتان را مهم ترین دغدغه این روز های خود برشمرد و گفت: کردستان 
اســتانی توانمند با بیش از 18 نوع ماده معدنی است و در بخش های دیگر 
نیز پتانســیل های عظیمی دارد که باید از این توانمنــدی برای زدودن غبار 
محرومیت و عقب ماندگی از سیمای استان بهره برد.وی شرایط کردستان 
را برای ســرمایه گذاری با توجه به وجود امنیت پایدار و همه جانبه آن  فوق 
العاده و مطلــوب ارزیابی کرد و افزود: امنیت امروز کردســتان مثال زدنی 
است و این امنیت توسط خود مردم و با هوشیاری نهاد های امنیتی و نظامی 
و انتظامی حفظ و حراست می شود.زارعی کوشا با بیان اینکه عالوه بر توجه 
به بخش مشــاغل خدماتی و خرد برای توســعه صنعتی کردستان آستین 
همت را باال زده ایم، گفت: ما برای استان پروژه های بزرگ صنعتی را تعریف 
کرده ایم که یکی از این پروژه ها فرآوری سنگ آهن کردستان توسط شرکت 
ذوب آهن اصفهان است.استاندار کردستان اضافه کرد: امروز تفاهم نامه ای 
با شرکت ذوب آهن امضا شــد تا اولین گام ها را برای توسعه صنعت، تولید 
و ایجاد اشتغال در کردســتان محکم تر برداریم.وی ابراز امیدواری کرد که 
فرآوری مواد معدنی به ویژه سنگ آهن برای استان ارزش افزوده و اشتغال 
پایدار ایجاد کند.زارعی کوشــا در ادامه با بیان اینکه از امضای تفاهم نامه تا 
واگذاری زمین، شناسایی معادن و تامین زیرســاخت ها و عملیاتی شدن 

پروژه و احداث کارخانه زمان الزم اســت، اظهار کرد: مهم این اســت که ما 
قدم ها را درست و حساب شده و در راستای صنعتی شدن کردستان برداریم.

مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به این که 
بعد از امضای تفاهم نامه به عملیاتی شــدن کار ســرعت خواهیم بخشید، 
گفت: کردســتان ظرفیت ها و منابع طبیعی فراوانی دارد که این مزیت ها به 
سرمایه گذاران برای کار انگیزه می دهد. رخصتی با بیان اینکه احداث کارخانه 
فرآوری سنگ آهن در کردستان طی سه فاز اجرا می شود، گفت: ذوب آهن 
اصفهان در فاز نخست هزار میلیارد تومان در معادن کردستان سرمایه گذاری 
می کند و امید دارد در مدت زمان 18 ماه بتواند از معادن سنگ آهن کنسانتره 

تولید و در فاز های بعدی به تولید شمش برسد.

محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با بررسی نزدیک به 20 هزار 
ایرانی، ارزیابی افراد را از میزان سالمتی خودشان و ارتباط آن با میزان شادی بررسی 
کردند و دریافتند که تاثیر خودارزیابی سالمت، حتی از متغیرهایی مانند شرایط 
اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر است.سالمتی یکی از مهم ترین عواملی است که بر 
شادی تاثیر می گذارد. سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند که شادی یک عامل 
اساسی در مفهوم سالمت و یکی از مولفه های اصلی رضایت از زندگی است. افرادی 
که خود را شاد می دانند نسبت به افرادی که خودشان را ناراحت می دانند، از سالمت 
جسمانی بهتری برخوردارند.بر اساس گزارش جهانی شادی )مربوط به سال های 
2017 تا 201۹(، بیشترین امتیاز شادی مربوط به کشــور فنالند و کمترین امتیاز 
شادی مربوط به افغانستان است. جمهوری اسالمی ایران نیز در بین 153 کشور در 
رتبه 118 از نظر شادی قرار دارد. امتیاز شادی در ایران از برخی از کشورهای منطقه 
مدیترانه شرقی )EMRO( مانند عربستان سعودی، پاکستان و مراکش پایین تر 
است و از برخی کشورها مانند اردن، تونس و مصر، باالتر .با وجود این که سالمت و 
شادی با یکدیگر مرتبط هستند، ولی ارتباط بین وضعیت سالمتی و شادی به نحوه 
اندازه گیری سالمت نیز بستگی دارد. میزان سالمت افراد را می توان هم با معاینات 
پزشکی بررسی کرد و هم می توان ارزیابی افراد از ســالمت خودشان را به عنوان 
معیار قرار داد. در یک مطالعه عنوان شده است که رابطه بین شادی و ارزیابی افراد 
از سالمت خودشان، قوی تر از ارتباط بین شادی و معاینات پزشکی است و می توان 
گفت که خودارزیابی افراد از سالمتی شان، یک معیار قابل اعتماد است.اگرچه که 
مطالعات متعددی در مورد شادی انجام شده ، به نظر می رسد که رابطه شادی و 
سالمت نادیده گرفته شده اســت و در ایران بر خالف سایر کشورها، مطالعه ملی 
در زمینه این ارتباط انجام نشده است. به همین دلیل محققان پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاد دانشگاهی، با انجام یک مطالعه به بررسی رابطه شادی و سالمت در 
ایران پرداختند.به گفته پژوهشگران این مطالعه، این پژوهش، اولین مطالعه ملی 
ایرانی است که به بررسی رابطه بین شادی و خودارزیابی سالمت در میان جمعیت 
بزرگسال ایرانی می پردازد. ایران کشوری است که در منطقه درگیری قرار دارد و با 
چالش های متعددی مانند تحریم های اقتصادی مواجه اســت.میانگین سنی 

شرکت کنندگان این مطالعه حدود 36 سال بود و بررسی ها نشان داد که میانگین 
نمره شادکامی افراد حدود 4.1 از 6 و میانگین خودارزیابی سالمت افراد نیز حدود 
3.6 از 5 است. همچنین این یافته ها نشان داد که عواملی مانند وضعیت سالمت 
بسیار ضعیف، وضعیت درآمد ضعیف یا بســیار ضعیف، بیکاری، قرار داشتن در 
سنین 25 تا 34 سال و تعداد سال های تحصیل )10 تا 12 سال تحصیل( عوامل 
موثر در شادکامی کمتر هستند.داده های به دست آمده در این مطالعه تایید می کند 
که شادی تا حد زیادی با ســالمت و برخی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با 
درآمد و اشــتغال مرتبط است. در این مطالعه عنوان شــد که وضعیت اشتغال و 
درآمد به طور مستقل بر شادکامی تاثیر دارند. افراد بیکار نارضایتی بیشتری نسبت 
به افراد شاغل دارند و افرادی که سطح درآمد پایین تری را گزارش کردند، نسبت 
به افرادی که درآمد باالتری داشتند، بیشتر ناراضی بودند. بنابراین سیاست هایی 
با هدف افزایش اشــتغال و کاهش اختالف درآمد، ممکن است باعث افزایش 
شادی در افراد شــود.یافته های این تحقیق نشــان می دهد افرادی که وضعیت 
سالمت پایین تری را گزارش کرده اند و به بیان دیگر، میزان سالمتی خود را کمتر 
ارزیابی می کنند، حتی پس از کنترل عوامل مختلف جمعیت شناختی و عوامل 
اجتماعی اقتصادی، احتمال بیشــتری دارد که ناراحتی خود را گزارش کنند. این 
یافته با مطالعات قبلی نیز مطابقت دارد، چرا که در مطالعات قبلی نیز عنوان شده 
که خودارزیابی افراد از سالمتی شان، تعیین کننده مهمی در میزان شادی است و 
بسیار مهم تر از عوامل دیگر جمعیتی و اقتصادی است.پژوهشگران این مطالعه 
می گویند این که این مطالعه در سال 2020 انجام شد و با وجود این که سال 2020 
با همه گیری کووید-1۹ مصادف بود و این موضوع می توانست به عنوان یک عامل 
تهدیدکننده سالمت، بر میزان شادی افراد تاثیر بگذارد، ولی داده های این مطالعه 
پیش از شروع همه گیری در ایران جمع آوری شده اســت.به طور کل نتایج این 
تحقیق نشان داد که ارزیابی افراد از میزان سالمتی خودشان، مهم ترین عاملی است 
که حتی پس از تعدیل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی مانند سن، درآمد، اشتغال 
و تحصیالت بر شادکامی تاثیر می گذارد و در واقع بهبود سالمت جمعیت، ممکن 

است اقدام موثری برای بهبود شادی در میان ایرانیان باشد.

به مناســبت ماه مبارک رمضان بیــش از 500 نفر از کارکنان آبفای اســتان 
اصفهان در چهارمین مرحله کمک های مومنانه مشــارکت کردند.جانشین 
فرمانده بسیج شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در این مرحله از 
کمک های مومنانه که با همکاری خیریه امامــزاده باقر صورت گرفت، 150 
بســته معیشــتی هر یک به ارزش 500 هزار تومان میان خانواده های بی 

بضاعت در سطح استان توزیع شد.
احمدرضا نظری افزود: هر بســته از کمک های مومنانه شامل ۹ قلم کاالی 
اساسی مانند برنج، مرغ ، ماکارونی، روغن، شکر، سویا، حبوبات، خرما  و 
رب گوجه اســت که با هدف ایجاد همدلی و کمک  به قشرهای بی بضاعت، 
آسیب پذیر و نیازمند تهیه شد.وی گفت: کارکنان آبفای استان تاکنون در سه 
دوره مختلف بیش از 1100 بسته معیشتی در قالب کمک های مومنانه  برای 
نیازمندان تهیه و توزیع کرده اند. گفتنی اســت؛ در مراســم توزیع چهارمین 
استان اصفهان و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت حضور داشتند.مرحله کمک های مومنانه، ناصر اکبری سرپرســت شرکت آب و فاضالب 

به مناســبت بزرگداشت 
کارگــر،  و  کار  هفتــه 
آیین تجلیــل از کارگران 
شهرستان لنجان به همت 
اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی این شهرستان 
و به میزبانی مجتمع فوالد 
سبا در سالن همایش این 
مجموعه با حضور حجت 
االســالم و المســلمین 
قاسم باقریان امام جمعه 
زریــن شــهر،حمیدرضا 
فشــارکی  محمــدی 
فرمانــدار شهرســتان و 
از مســئولین  جمعــی 
ذوب آهن اصفهان،فوالد 
مبارکه،شهرستان لنجان 
و کارگران این شهرستان 
هشــتم  پنجشــنبه 
اردیبهشــت مــاه برگزار 
شــد.در این آیین از  103 

نفر از کارگران این شهرستان شاغل در بخش های مختلف صنعت،خدمات 
و... با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد که بخشی از آنها تالشگران شاغل در 
ذوب آهن اصفهان و شرکت های اقماری این مجتمع عظیم صنعتی بودند.

حجت االسالم و المســلمین قاســم باقریان، امام جمعه زرین شهر در این 
آیین گفت : مقام کارگران تا بدان آنجا مقدس است که پیامبر اکرم )ص( بر 
دست پینه بسته این قشر بوســه زدند. این تالشگران به واقع هر کدام در هر 
بخشی از کشور برای خودکفایی ایران اسالمی کوشش می کنند.وی افزود : 
اساس تمامی پیشرفت های ما، کارگران با ایمان هستند و همه ما بستر ساز 
فعالیت های این عزیزان هستیم که در خط مقدم قرار دارند.کارگران زمانی که 
با نیت الهی منزل را به قصد محل کار ترک می کنند، لحظه به لحظه آن عبادت 
است و اگر اتفاقی برای آنها رخ بدهد حکم شهید وشهادت را دارد.حمیدرضا 
محمدی فشارکی، فرماندار شهرستان لنجان نیز در این آیین گفت : بر اساس 
آیات و روایت،کلمه کار و کارگر جایگاه ارزشمندی دارند. زمانی که کارگر همراه 
با مســئولیت پذیری و وجدان کاری در محل کار حضور مــی یابد همواره در 
حال عبادت است.وی افزود : اســتقالل،خودکفایی و در مجموع عزت ملی 
میهن اسالمی ما،در بخش های گوناگون  به کار و کارگر وابسته است.امروز در 
شرایطی که کشور قرار گرفته ،عرصه کار در واقع یک عرصه پیکار است و کارگر 
ما،در این عرصه مجاهد فی سبیل ا... محسوب می شود و باید این فرهنگ 
تبیین شود و این مقوله بخشی از جهاد تبیین است.این مقام مسئول ادامه 
داد : دولت سیزدهم در سند تحول خودش حوزه کار و کارگر و تامین نیازهای 
این قشر عزیز را به خوبی تبیین کرده است که بخشی از آن را در ابتدای سال در 
افزایش حقوق و مزایای کارگران داشتیم و نکته دیگر  صدور مجوزهای کار در 

کوتاه ترین زمان ممکن  
است که تحول بزرگی را 
رقم می زنــد. همه این 
رویکردها بــه این نقطه 
می رســد که چرخ تولید 
و اشتغال ایران اسالمی 
رشد و توسعه را در بخش 
های مختلــف رقم بزند.

محمدی گفــت : لنجان 
یک شهرســتان صنعتی 
و همچنین کشــاورزی 
بــا قابلیت های بســیار 
باالست و بخش عظیمی 
از شــاغلین شهرستان را 
در بخش هــای مختلف 
کارگــران تشــکیل می 
دهند و ان شاءا... به یمن 
سفر آتی ریاست محترم 
جمهور به استان اصفهان 
و توجه ویژه بــه مناطق 
اقتصادی، اتفاقات خوبی 
را شاهد خواهیم بود.  مهدی کریمی ،رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان لنجان نیز در این آیین گفت : ادای احترام می کنیم به ســاحت 
مقدس بیش از شش هزار شهید کارگر اســتان اصفهان و 670 شهید کارگر و 
کارمند شهرستان لنجان و یاد و خاطره دلیرمردی و رشادت های این عزیزان 
را پاس می داریم.وی با اشــاره به اینکه بیش از 40 هزار کارگر بیمه شده در 
شهرســتان لنجان وجود دارد، افزود : به منظور گرامیداشت هفته کار و کارگر 
ستادی در شهرستان لنجان تشکیل شــد و برنامه هایی را پیش بینی کرد از 
جمله آنها تجدید میثاق جامعه کارگری و تولیدی شهرســتان لنجان با آرمان 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس بود که در محل گلزار شهدای شهر سده 
برگزار شد و برنامه دیگر آیین گرامیداشت بود که به میزبانی مجتمع فوالد سبا 
برگزار شد.این مقام مسئول خاطر نشان کرد : ماهیت کارگری و کسی که در 
راه کسب رزق حالل تالش و کوشش می کند، قابل تقدیر است و واقعا کلمه 
مجاهد فی سبیل ا... بهترین توصیف برای جامعه عزیز کارگری است. رییس 
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه ما همواره 
وظیفه پیگیری مطالبات و دغدغه های کارگران را داریم،تصریح کرد : در سال 
1401 دو برنامه محوری را در این اداره دنبال خواهیم کرد یکی بحث توســعه 
تشکل های کارگری است و دوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت 
و واحدهایی که هنوز موفق نشدند این برنامه کلیدی را پیاده سازی کنند زیرا 
این طرح دغدغه های قشــر عزیز کارگران را کاهش می دهد.گفتنی اســت 
؛ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشــور نقش عمده ای 
در پرورش نیروی انسانی ماهر و کارگران این صنعت داشته است و با ایجاد 

صنایع فوالدی همچون فوالد سبا ، رشد این صنعت در کشور را رقم زد.

کیهان نوشت: سردبیر سابق »مجله فیلم« با روایت ماجراهای اخیر اصغر 
فرهادی، واقعیت های نهفته در جریان شبه روشــنفکری و اپوزیســیون 
را فاش کرد و گفت خیلی از روشــنفکران به دلیل حســادت خوش شان 
می آید اصغر فرهادی زمین بخورد.هوشــنگ گلمکانی، ســردبیر ســابق 
»مجله فیلم« و ســـردبیر نشریه »فیلم امروز« که خودش ســال ها در 
این دو مجله به پرورش نویسندگان و منتقدان شــــبه روشنفکر مشغول 

بوده، در مصاحبه ای به بهانه حاشیه های اخیر اصغر فرهادی گفت: »عدە 
زیادی، که ممکن اســت منتقد فیلم یا روشــنفکر هم بین آن ها باشد، از 
دادگاهی شدن فرهادی اســتقبال می کنند. خیلی از روشنفکران به دلیل 
حســــادت به موقعیت فرهادی، خوش شــــان می آید فرهادی زمین 
بخورد.«وی به ســـیاق شبه روشــنفکران به مردم عادی هم حمله کرد و 
بدون اشــاره به فاصله گرفتن فرهــــادی از جامعه و دهن کجی های او 
به فرهنگ و ارزش های مردم اظهار داشــــت: »روان شناسی جامعه هم 
بارها این را نشان داده که بســیاری از مردم عادی عموما کمک می کنند 
یکی اوج بگیرد، بعد خوشحال می شوند از زمین خوردن او و کمک می کنند 
به وقوع این سقوط. آدم های کوچک وقتی می بینند کسی این قدر موفق 
شده و توفیقات جهانی پیدا کرده و حاال چنین اتهامی به او زده می شود، 
خوشحال می شوند که این هم دزد و وابسته است که این قدر موفق شده! 
یعنی در درون خودشان به آرامش می رســــند و به خودشان می گویند 
پس بی دلیل نیســت که ما موفق نیســتیم!«گلمکانی تصریح کرد: »به 
نظر من متاسفانه فرهادی در ایران تمام شده و دیگــــر نمی تواند با این 
جو موجود در ایران کار کند. این اتفاقی که افتاده، در حکم انفجاری است 
که رخ داده و موقعیت فرهادی را در ایران نابود کرده اســت. حاسدان و 
سیاسی کاران و جمعیتی که او را به اوج برده بودند کار خودشان را کردند.«

اقدام ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد اولیه در کردستان

ایرانی ها »شاد« هستند؟

زمان تولد توله یوزپلنگ ایرانی فرا رسید

در چهارمین مرحله کمک های مومنانه آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛
توزیع 150 بسته معیشتی بین نیازمندان در ماه مبارک رمضان

تجلیل از تالشگران ذوب آهن اصفهان در آیین بزرگداشت هفته کار و کارگر

حمایت کیهان از »اصغر فرهادی«: 
حسود هستید و دل تان می خواهد زمین بخورد!
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