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سنا
 ای
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تهران، اصفهان و خراسان رضوی میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی در کشور؛

اصفهان؛درصدرصنعتیها
3

5

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در جریان بازدید 
از زیرساخت ها و مراکز پست اصفهان اعالم کرد:
اضافه شدن ۴۴۰ خودرو 
ارسال مرسوالت به ناوگان 

پست کشور

استاندار اصفهان مطرح کرد:
نیاز اهتمام مدبرانه 

در تکمیل پروژه کارت 
هوشمندملی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان خبرداد:

امضای تفاهم نامه استقرار 
نمایشگاه های منطقه ای 

اصفهان در بصره

3

3

5 5

بازسازی کامل منازل آسیب دیده یک سال 
پس از زمین لرزه پادنای سمیرم؛

 سرپناهی گرم در سردترین
 فصل سال

4

معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری 
مطرح کرد:

 احیای واحدهای مرده؛ 
نیازمند اختیارات فراقانونی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه ۰۴ دی 1۴۰۰    
 2۰ جمادی االول  1۴۴3 

 25 دسامبر  2۰21
 شماره 3۴28

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان

تردد اتوبوس های فرسوده و فاقد استاندارد های زیست محیطی؛

7دود اگزوز خودرو ها در ریه های گرفته اصفهان

کالف سردرگم انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛

یک میز و هزار حاشیه
7

 فن فتیله پیچ به فناوری!
  وقتی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشاورزی
 از به کاربردن شیوه های روز آبیاری عقب می ماند؛

5

رییس سازمان صمت اصفهان:
۶۲ میلیارد ریال پرونده 

قاچاق کاال در استان اصفهان 
تشکیل شد

فوالد مبارکه؛ حامی پروژه 
انتقال آب به فالت مرکزی

مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری
 مطرح کرد:

۶ هزار هکتار فضای سبز 
اصفهان در معرض نابودی

3

7

8 7

 عزم جدی شهرداری
 برای ساماندهی کودکان کار

7

نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان تمدید شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه ۲8 آذر  1400 
 14  جمادی االول  1443 

 19 دسامبر ۲0۲1
 شماره 34۲3

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سنا
 ای

س:
عک

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم( 

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد 

شهرداری شاپور آباد

م الف:1240431

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه 4 به شــماره 6/49 مورخ 1400/06/14 و صورت جلسه اصالحیه 9 به شماره 6/83 مورخ 1400/08/25 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 4 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه ) جنب کانال آب( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده عمومی بشرح 
زیر و به صورت نقد و اقساط به طوری که مبلغ 60 درصد قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی 4 ماه توسط متقاضی پرداخت گردد ) مبلغ سپرده واریزی جزء 
60 درصد نقدی محاسبه می گردد( را به فروش برســاند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده و اطالعات بیشتر به 

شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای هر متر مربع با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند. 
1- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 درصد قیمت کل زمین را ) قیمت پایه( به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپورآباد 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/10/09 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری 

تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بال مانع می باشد.
6- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 7- هزینه آگهــی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشــد و به پیشــنهادات مشــروط و مخدوش یــا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

چاپ دوم

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4000/1010 و

  تجدید مناقصه عمومی شماره 4000/1004 

)شماره 2000001188000057 و 2000001188000058 در سامانه ستاد(

شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:1244899

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط وروددر مناقصه )ریال(

4000/1010
خرید کابل های 

فرمان پست 63/20 
کیلوولت زرین شهر

1.271.000.000

- دارای گواهی  مطابقت با اســتاندارد تولید کاالهای تخصصی صنعت برق از 
شرکت توانیر 

- پیشــنهاد دهنده می بایســت از تولیدکنندگان تایید صالحیت شده شرکت 
توانیر باشد.

)تجدید 
مناقصه( 
4000/1004

خرید مفصل 
و سرکابل 63 

کیلوولت
5.236.000.000

ارائه گواهی انجام تایپ تســت جهت حداقل یک تیپ از مفصل و حداقل یک 
 ANNEX C مندرج در C.I تیپ از سرکابل سازنده پیشــنهادی مطابق جدول
از آخرین ویرایش استاندارد IEC60840 جهت گروه ولتاژی 72.5 کیلوولت 
*1 )و یا سطح مقطع باالتر( از یک  1200MM2 و برای کابل با ســطح مقطع

ILAC آزمایشگاه بین المللی دارای تاییدیه

  IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نســخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1400/10/۲0 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک 

حلقه CD اسناد( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ســاعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/10/۲1- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir  www.tavanir.org.ir   www.erec.co.ir  www.setadiran.ir         

نوبت اول

3

4۵ درصد 
واحد های مسکونی 
روستایی در استان 
اصفهان نوسازی 

شده است

 رویکرد سپاه 
مهارت آموزی 
5سربازان است

نوبتدوم

  جناب آاقی دکتر ارسالن خالدی رف
بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

روزانهم زاینده رود

مشکلی نیست !
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان از آمادگی کامل اصفهان 
برای اجرای بی نقص طرح نسخه نویسی الکترونیک خبرداد؛

مسیحی مبارکباد
میالد حضرت عیسی مسیح  ؛ ایپم آور صلح و دوستی ربهموطنان 

سمبل 
گاه علوم زپشکی شهررکد راهک  با امکل مسرت و افتخار انتصاب جنابعالی هب رسرپستی دانش

بارزی از تواانیی اهی ارزشمند شما رفهیخته زعزی وتالشهای خستگی انپذری جنابعالی می باشد، 
تبریک رعض مینماییم .امید است رد ساهی الطاف الهی رد پیش ربدن اهداف عالی 

گاهی و بوژیه حوزه ردمان و  سالمت،  نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان و جامعه دانش

موفق و رسبلند باشید. از ردگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت 

جناب عالی را مسالت داریم .
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کرونا بیخ گوش »اردوغان«
دفتر فوات اوکتای، معاون رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که وی به ویروس کرونای نوظهور مبتال 
شده است. به گزارش  روسیا الیوم، دفتر معاون رییس جمهور روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
که اوکتای تست کرونا را انجام داده که نتیجه آن مثبت بوده است. در این بیانیه آمده، اوکتای در 
سالمت کامل به سر می برد و در حال حاضر در بیمارســتان شهر آنکارا تحت درمان است. تاکنون 
ترکیه به طور کلی حدود ۹ میلیون و ۲۴۷ هزار مورد ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرده است که از 

این تعداد ۸۱ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

آمریکا به طور مشروط با تعامل مالی با طالبان موافقت کرد
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که جهت تســهیل صدور کمک ها به افغانستان، مجوزهایی را 
از جمله تعامل مالی مشروط با طالبان صادر کرده اســت. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا با انتشــار بیانیه ای از صدور سه مجوز برای تســهیل کمک های بشردوستانه به 
افغانستان از جمله تعامل مالی مشروط با طالبان خبر داد. »والی آدیمو« معاون وزارت خزانه داری 
آمریکا با اعالم این موضوع گفت: اقتصاد افغانستان با چالش های بزرگی مواجه است که به دلیل 
وابستگی طوالنی مدت این کشــور به کمک های خارجی، کمک های مالی و فرار بخش خصوصی 
ناشی از تسلط طالبان، خشکسالی، مسائل ساختاری اقتصاد کالن و همه گیری کرونا تشدید شده 
است. براساس بیانیه منتشر شده، مجوز عمومی شماره ۱۷ »کلیه معامالت و فعالیت های مربوط 
به طالبان یا شبکه حقانی را که برای انجام امور رسمی دولت آمریکا توسط کارمندان، اعطا کنندگان 

یا پیمانکاران آن، مشروط به شرایط خاص انجام می شود، مجاز می سازد«.

رییس جمهور سابق کره جنوبی شانس آورد
دادگاه کره جنوبی، رییس جمهور سابق این کشــور را که به جرم فساد و سوءاستفاده از قدرت به 
۲۲ سال زندان محکوم کرده بود در آستانه سال نوی میالدی مورد عفو قرار داد. به  گزارش رویترز، 
وزیر دادگســتری کره جنوبی اعالم کرد که پارک گئون هی، رییس جمهور سابق این کشور که به 
دلیل اتهام فساد در زندان به سر می برد، مورد عفو قرار گرفت. در فروردین ماه سال ۹۷ »پارک گون 
هه« در پی رسوایی فساد و سوء استفاده از قدرت، بازداشت شده بود. دادگاه مرکزی سئول حکم 
بازداشت »پارک گون هه« را به اتهام دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و افشای اسرار دولتی 
صادر کرده بود. برهمین اساس دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، پارک گئون هائه رییس جمهور 

این کشور را به اتهام مشارکت در پرونده فساد سیاسی و مالی برکنار کرد.

هشدار انصارا... به عربستان
عضو شــورای سیاســی انصارا... یمن گفت که ارتش و کمیته های مردمی یمن به زودی پاسخ 
شدیدی به حمالت هوایی ارتش سعودی به صنعا خواهند داد. »محمد البخیتی« عضو شورای 
سیاســی انصارا... یمن در مصاحبه ای گفت دولت صنعا پاســخ حمله را با حمله خواهد داد و به 
زودی دولت سعودی پاسخ دردناکی را دریافت خواهد کرد. وی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 
دولت سعودی در جنگ علیه یمن به بن بست رسیده و ناتوان از حصول هرگونه نتیجه ای است. 
این کشور طی سال های گذشته هدف حمالت شــدید موشکی و پهپادی در عمق خود قرار گرفته 
و از این رو اکنون به حمــالت هوایی علیه غیرنظامیان و مناطق مســکونی و غیر نظامی همچون 
فرودگاه صنعا روی آورده است. او همچنین گفت که با بمباران شدید فرودگاه صنعا، این فرودگاه 
اکنون قابل استفاده نیســت. ســعودی ها همچنین مهم ترین پل های صنعا را بمباران کرده اند و 
تمامی این ها نشــان می دهد که آن ها با حمالت نظامی و محاصره یمن، در حال مجازات مردم 

یمن هستند.

یادداشت رییس سابق میز ایران در اطالعات ارتش اسراییل، در اندیشکده »شورای آتالنتیک«:حمله اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران دیگر فایده ای ندارد؛

اسراییل؛ تنهای تنهای تنها!
»دنی سیترینوویچ« که به مدت بیست و پنج سال در واحدهای مختلف 
فرماندهی در اطالعات ارتش اســراییل )IDI( از جملــه به عنوان رییس 
میز ایران در بخش تحقیق و تحلیل )RAD( فعالیت کرده، در یادداشتی 
تحت عنوان »من قبال رییس میز ایران در اطالعات ارتش اسراییل بودم؛ 
تل آویو به این دالیل نمی تواند برنامه اتمی تهران را نابود کند« در اندیشکده 
»شورای آتالنتیک« نوشت: در هفته های اخیر، اظهارات مقامات فعلی و 
سابق اسراییل در مورد لزوم آماده سازی برای حمله نظامی به تاسیسات 
هسته ای ایران تشدید شده است. نیاز اســراییل برای بازدارندگی ایران، 
وادار کردن آن به توقف پیشرفت هسته ای و نشان دادن اهمیت برداشتن 
گام های عملی برای توقف پیشرفت هسته ای ایران، به دولت جو بایدن 
واضح است. به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده است: با این 
حال، عالوه بــر چالش های عملیاتی در اجرای چنیــن حمله ای نظامی، 
به ویژه با توجه به استقرار یگان های زمین به هوا توسط نیروهای ایرانی که 
میزبان اس-300 روسی و سامانه های بومی مانند باور 3۷3 و سوم خرداد 
است، اسراییل با چالش های راهبردی بیشتر نیز روبه رو است. برخالف 
عراق و سوریه که برنامه های هسته ای شان متکی بر یک راکتور هسته ای 
بود که اسراییل به ترتیب در سال های ۱۹۸۱ و ۲00۷ نابودشان کرد، برنامه 
ایران بر پایه دو تاسیسات غنی سازی بسیار محافظت شده و غیرمتمرکز 
پیش می رود. عالوه بر این، در حالی که زیرســاخت های هسته ای عراق 
توسط فرانسه و سوریه توسط کره شمالی ساخته شده بود، ایران طی این 
سال ها توانسته است، برنامه ای بر اساس دانش دانشمندان هسته ای 
ایرانی راه بیندازد. به عبارت دیگر، حتی اگر ســایت های هسته ای ایران 
نابود شوند، دانش هسته ای بومی دانشــمندان ایرانی را قادر می سازد تا 
برنامه هسته ای را به سرعت بازسازی کنند. عالوه بر این، برخالف حمالت 
اسراییل به سایت های هسته ای عراق و سوریه، که هیچ واکنشی به دنبال 
نداشت، ایران و نیروهای نیابتی منطقه ای آن به حمله علیه ایران پاسخ 
خواهند داد. به عبــارت دیگر، ۱.5 میلیارد دالری کــه به نیروهای دفاعی 
اسراییل برای تدارک حمله نظامی احتمالی به ایران داده شده، تنها آغاز 
هزینه های اسراییل است، چرا که پاسخ »محور مقاومت« عواقب نجومی 
برای اسراییل خواهد داشــت. نتیجه این است که برخالف حمالت قبلی 
اسراییل به تاسیسات هسته ای، حمله به تاسیسات هسته ای ایران تنها به 
ماجرای توانایی ضربه زدن به نیروگاه های هسته ای به شدت مستحکم  و 
پاسخ ایران محدود نمی شود. حمالت اسراییل منجر به راه افتادن یک کارزار 
سنگین و شاید غیرقابل تحمل در مواجهه با سایر عناصر محور مقاومت، 
مانند گروه حزب ا...لبنان که طی ســال های اخیر به طــور قابل توجهی 
توانایی های خود را ارتقا داده است، می شود. این اشتباه است که تصور کنیم 

در صورت وقوع حمله هوایی، ایران این ماجرا را انکار  می کند و اســراییل 
را برای چنیــن حمله ای مقصر نمی داند. به عبارت دیگر، سیاســتمداران 
اسراییلی روی یک حمله نظامی قمار می کنند که حداکثر برنامه هسته ای 
ایران را به تاخیر می اندازد ؛اما در نهایت به تسریع و افزایش بیشتر قدرت 
هسته ای ایران بدون نظارت و محدودیت های بین المللی منجر می شود و 
همچنین اسراییل را از ناحیه جبهه شمالی اش در یک جنگ بسیار دشوار 
مقابل ایران قرار می دهد. با توجه به تنش های کنونی بین اسراییل و ایران، 
اظهاراتی که هیچ تاثیری بر استراتژی ایران ندارد، تنها طرفین را به سمت 
درگیری نامطلوب سوق می دهد. البته اسراییل حق دارد نگران برنامه هسته 
ای در دست کشوری باشد که آشکارا خواهان نابودی آن است، اما باید واقع 
بینانه نیز باشد. گزینه نظامی باید برای شرایطی باقی بماند که در آن ایران 
تصمیم به تولید رسمی بمب هسته ای بگیرد. به گفته نهادهای اطالعاتی 
اسراییل و حتی ویلیام برنز مدیر سیا، چنین سناریویی امروز برای ایران 
روی میز نیست. بنابراین، کار درست چیست؟ اسراییل باید مبارزه با ایران 
را از پشت رهبری کند. یعنی اجازه دهد جامعه بین الملل کمپین جلوگیری 
از دستیابی ایران به بمب هسته ای را رهبری کند و بر همکاری با دولت بایدن 
و سایر قدرت های جهانی برای ایجاد یک استراتژی جامع تمرکز کند. به 
عنوان مثال، تشدید نظارت و رژیم بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

)IAEA( که تضمین می کند برنامه هسته ای ایران ماهیت غیرنظامی دارد. 
این امر به ویژه با توجه به اینکه به گفته تامیر هیمن، رییس سابق اطالعات 
نظامی اسراییل، ایران حداقل دو سال با بمب فاصله دارد، اهمیت می یابد. 
نتیجه این است که حتی یک حمله موفقیت آمیز به سایت های هسته ای 
ایران نیز مشکل را حل نمی کند. یک حمله، در بهترین حالت، برنامه ایران را 
به تاخیر می اندازد؛ اما در ادامه تهران را مجاب می کند تا برنامه اتمی خود را 
را با مشروعیت بین المللی بازسازی کند. در بدترین حالت، می تواند منجر 
به تشدید تنش شــود که ارزش آن، از نظر توانایی های نظامی نیابت های 
ایران، ممکن است غیرقابل تحمل باشد. در نهایت، اشتباه است که اسراییل 
فکر کند از چنین اقدامی حمایت بین المللی خواهد داشت. جهان، از جمله 
ایاالت متحده، از طریق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه 
۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به رسمیت شناخته اند که ایران 
می تواند اورانیوم را در خاک خود غنی ســازی کند البتــه تا زمانی که زیر 
نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد و برای اهداف صلح آمیز باشد. 
بنابراین، رویکرد اسراییل برای »غنی سازی صفر« دیگر واقع بینانه نیست. 
تا زمانی که ایران بمب هسته ای نسازد و تا زمانی که این تاسیسات هسته 
ای تحت نظارت باشند، هیچ کشوری از حمله اسراییل حمایت نخواهد کرد، 

حتی ایاالت متحده.

حسین کنعانی مقدم، فعال اصول گرا گفت: »افزایش 
یارانه ها به این شکل که خود موجب افزایش قیمت ها 
و تورم است، نه تنها مسکن نیست بلکه موجب تحقیر 
ملت می شود.« محســن رضایی، معاون اقتصادی 
دولت گفته بود که ایــن کار در دی ماه عملی خواهد 
شد؛ اما بعد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت که 
هنوز زمان دقیقی برای این کار مشخص نشده است. 
دیر یا زود اما این اقدام صورت می گیرد چراکه همان 
طور که کارشناسان می گویند، مقدمه حذف ارز ۴۲00 
تومانی و تصمیماتی مثل تغییر نحوه توزیع بنزین و 
گرانی آن چند روزی است ســازش را کوک کرده اند. 
بنای دولت و مسئوالن بر این است که با این افزایش 

یارانه مانع از آســیب دیدن طبقه فرودست در برابر 
تبعات تورمی اقدامات آتی شــوند ؛اما کارشناسان 
امیدی به این کار ندارند و معتقدند که دو برابر و حتی 
سه برابر کردن آن ۴5 هزار تومان دردی را دوا نمی کند. 
حســین کنعانی مقدم، یکی از این منتقدان است و 
اعتقاد دارد که ارائه یارانه از اول هم سیاست اشتباهی 
بوده است. دبیرکل حزب ســبز در گفت وگویی این 
روش را »احمدی نژادی« و »عوام فریبانه« دانست و 
گفت: » از همان ابتدا دادن یارانه و رهاسازی قیمت ها 
که در زمان آقای احمدی نژاد انجام شد، کار اشتباهی 
بود. این گونه اقدامات بــه خصوص در اقتصادی که 
تورم آن اصال با افزایش مبلغ یارانه ها قابل مقایسه 

نیســت و کاهش ارزش پول ملی و قــدرت خرید 
مردم و افزایش قیمت ها افسارگســیخته اســت، 
فقط یک ســری اقدامات عوام فریبانه است.« وی 
افزود: »افزایش یارانه ها به این شکل که خود موجب 
افزایش قیمت ها و تورم است، نه تنها راهگشا نیست 
بلکه موجب تحقیر ملت است.« کنعانی مقدم تاکید 
کرد: »دولت باید برای حل مشکالت اقتصادی کشور 

یک فکر اساسی کند«.

فعال اصول گرا: 

تیم اقتصادی رییسی همان راه احمدی نژاد را می روند

»آکسیوس« مطرح کرد:

3 سناریوی آمریکا درباره ایران
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به فلسطین اشغالی سفر کرده در دیدار با مقام های رژیم صهیونیستی، 3 سناریو درباره مذاکرات وین تشریح کرده است.  پایگاه 
»آکسیوس« در مطلبی به نقل از چهار مقام ارشد رژیم صهیونیستی، روایتی از دیدار میان »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای صهیونیست 
خود ارائه کرده است. مقام های صهیونیستی مورد استناد آکسیوس مدعی شده اند که آن ها بعد از اتمام نشست راهبردی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اطمینان داشته اند که آمریکا آماده است در صورت لزوم مواضع سخت گیرانه تری علیه ایران اتحاذ کند و مواضع اسراییل را در نظر خواهد گرفت. گزارش آکسیوس 
در شرایطی منتشر شده که رسانه های غربی در روز های گذشته با انتشــار گزارش های جهت دار و فضاسازی های روان شناختی تالش کرده اند فضای مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین را تحت تاثیر قرار دهند. آکسیوس به نقل از دو مقام صهیونیست ادعا کرده جیک سالیوان در جلسه با مقام های اسراییلی سه سناریو را در 

خصوص برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است:
 ۱- حصول توافق طی هفته  گذشته در خصوص برجام که سالیوان درباره قابل دستیابی بودن آن تردید ابراز کرده است.

۲- دستیابی به یک توافق موقت »توقف در برابر توقف« با هدف جلوگیری از پیشرفت سریع برنامه هسته ای ایران.
3- عدم دستیابی به توافق که با اعمال تحریم های جدید علیه ایران و فشار های تازه همراه خواهد بود.

اعتراف اسراییل درباره قدرت 
پهپادهای ایران

خبر روز

وز عکس ر

قابی از سردار 
سلیمانی در نشست 
خبری وزرای خارجه 

ایران و عراق
فواد حسین، وزیر امور خارجه 
عراق با حسین امیرعبداللهیان 
وزیــر امور خارجــه جمهوری 
اسالمی ایران، در تهران دیدار و 

گفت وگو کرد.

آمریکا، شهروند خود را به دلیل خرید کلینکر سیمان از ایران 
جریمه کرد

یک آمریکایی به خاطر معامله با یک شرکت ایرانی از سوی دفتر اوفک در خزانه داری آمریکا ۱33 
هزار دالر جریمه شد. به گزارش جی دی سوپرا، در آخرین اقدامات آمریکا علیه نقض تحریم های 
ایران، یک شــهروند آمریکایی به خاطر خرید کلینکر ســیمان از ایران و فروش آن به یک کشور 
ثالث ۱33 هزار دالر جریمه شــده اســت. اوفک یا همان دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم کرده است که این شهروند آمریکایی در سال ۲0۱6 پول حاصل از فروش 
کلینکر ایرانی را در حساب شــخصی خود دریافت کرده که البته این محموله به کشور ثالث صادر 
شده بوده است. در بیانیه اوفک آمده این شهروند آمریکایی طی دو ماه در سال ۲0۱6 چهار بار پول 
دریافت کرده که مجموع آنها ۱33 هزار و ۸60 دالر بوده است. از آنجا که یکی از اعضای خانواده این 
شهروند آمریکایی در شرکت سیمان ایرانی کار می کرده، وی شرایط را برای تسهیل فروش کلینکر 

آن و دریافت پول فراهم کرده است.

مشاور علی الریجانی در دوران ریاست قوه مقننه:

 آقای کوچک زاده تا لحظه آخر آویزان احمدی نژاد بود
مشــاور علی الریجانی در دوران ریاســت قوه مقننه در ارتباط به حواشــی پس از انتشــار نامه 
ردصالحیت علی الریجانی در شبکه های اجتماعی و اظهارات سخنگوی دستگاه قضا گفت: فیلم 
صحبت های آقای ظریف را چه کسی منتشر کرد؟! کســی که می تواند فیلم آقای ظریف را در آن 
ابعاد منتشر کند، منتشــر کردن یک نامه برایش کاری دارد؟!  منصور حقیقت پور اظهار کرد:آقای 
کوچک زاده متهم به دست داشتن در به روی کار آمدن احمدی نژاد و انحرافات وی، است. ایشان 

در ابتدا موضع خودش را در قبال احمدی نژاد مشخص کند. 
ما نامه دکتر الریجانی را رویکردی جهــت اینکه وضعیت مملکت بهبود یابد، می دانیم. ایشــان 
در کمال دلســوزی راهکار ارائه داد. آقای الریجانی مثل کوچک زاده یک ذره هم به کسی اهانت 
نکرده است. ظلمی که در حق ایشان شده آنقدر آشکار است که رهبر انقالب اعالم کردند که در حق 
آقای الریجانی جفا کردید و حاال باید جبران کنید. من از آقای کوچک زاده درخواســت می کنم که 
موضع اش را در برابر ســخنان ۱۴ خرداد مقام معظم رهبری و احمدی نژاد مشــخص کنند. همه 

می دانند ایشان تا لحظه آخر آویزان احمدی نژاد بود!

علی جنتی: 

ماجرای حقوق دالری کذب است
در پی انتشار مطلبی در یکی از رســانه ها در خصوص دریافت حقوق دالری در یک شرکت توسط 
علی جنتی و محمد طیب نیا دو تن از اعضای دولت یازدهم ، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی دولت یازدهم توضیحاتی را ارائه کرد. وی اعالم کرده اســت: من از اواخر سال ۲0۱۷ از 
طرف شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره ICD وابسته به بانک 
توسعه اسالمی معرفی شدم و دوره عضویت هم سه سال است و اوایل سال ۲0۲۱ پایان یافته و 
فعال نماینده عربستان سعودی جایگزین شده است. از ابتدای شیوع کرونا هم بیش از یک سال 

جلسه حضوری تشکیل نداده است.
در اطالعیه وی آمده است: عضویت اینجانب در هیئت نظارت ایهاگ به اتفاق آقای دکتر طیب نیا 
پایان یافته و مسئولیتی در آن هیئت ندارم . این جلســات هم هرسه ماه یک بار برگزار می شد و 
مدتی هم به دلیل کرونا تعطیل بود. جنتی تصریح کرده اســت هیچ گونه وجهی به عنوان حقوق 
از نهادهای فوق الذکر دریافت نکرده ام وشــرکت ایهاگ صرفا حق الجلسه ای پرداخت می کرد 
که طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت ســرمایه گذاری ایران، ۸0 در صد آن به حساب آن شرکت 

واریز شده است.

کافه سیاست

یک روزنامه اسراییلی ادعا کرد ایران متوجه شد 
که قادر به پاســخ نظامی در سراسر خاورمیانه 
به طور کلی نیســت؛ بنابراین طــی دهه های 
اخیر به دنبال دو جایگزین بوده است: نخست 
یک سیســتم موشــکی زمین به زمین دقیق 
و دوم نیز پهپادهای نظامی. مرکز پژوهشــی 
»آلما« واقع در سرزمین های اشغالی با اذعان 
به توانمندی پهپادی حزب ا... لبنان و ایران اعالم 
کرد حزب ا... دارای حدود ۲ هزار پهپاد است که 
بسیاری از آن ها پهپادهای پیشرفته از ایران و یا 
ساخته شده به شکل مستقل از سوی حزب ا... 
هســتند. بر اســاس گزارش جروزالم پست، 
حزب ا...از دهه ۹0 میالدی از پهپادها استفاده 
کرده و از آن ها در سوریه و نیز علیه رژیم اشغالگر 
صهیونیستی بهره برده اســت. حتی پیش از 
دومین جنگ لبنان که در ســال ۲006 به انجام 
رسید، حزب ا... پهپادهای خود را در آن زمان و 
همچنین در زمان جنگ به داخل سرزمین های 
اشغالی فرســتاد.  در گزارش مرکز پژوهشی 
آلما، شماری از فعالیت های حزب ا... برای به 
پرواز درآوردن پهپادها در سرزمین های اشغالی 
فهرست شده است که از جمله می توان به اکتبر 
۲0۱۲ زمانی که یک پهپاد بر فراز دریای مدیترانه 
به پرواز درآمد و پیش از آن که از سوی نیروی 
هوایی رژیم صهیونیســتی مورد رهگیری قرار 
گیرد، به »صحرای نگب« در جنوب فلسطین 
اشغالی رسید، اشاره کرد. در ادامه گزارش این 
مرکز اسراییلی آمده است: گفته شده حزب ا... 
لبنان ۲00 پهپاد ســاخت ایران در ســال ۲0۱3 
داشته و با کمک جمهوری اسالمی از آن زمان، 
به شــکل قابل مالحظه ای ناوگانش را که قرار 
اســت برای حمالت به دارایی هــای راهبردی 
اسراییل و شناسایی سربازان و پایگاه های آن 
استفاده شــود، افزایش داده است.  طبق این 
گزارش، حزب ا... به احتمال فراوان مدل های 
پیشرفته ای از این پهپادها به نام های »مهاجر«، 
»شــاهد« و »صمــد« )KAS-0۴( »کرار«، 
»صاعقه« را داراســت؛ همچنان که دارای ده ها 
پهپاد کوچک غیر نظامی ساخت چین است که 
برای عکسبرداری و نیز حمل و انداختن بمب 

استفاده می شود.

بین الملل

عکس: تسنیم
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 راه اندازی گلخانه تولید سبزی و صیفی با مشارکت 
بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، واحد گلخانه تولید سبزی و صیفی به مساحت 11261 متر 
مربع در مزرعه نهضت آباد شهرستان شهرضا استان اصفهان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، کل سرمایه این طرح بالغ بر 82 میلیارد 
ریال اســت که 49 میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانک کشــاورزی و از محل اعتبارات بند الف 

ماده 52 الحاقی تامین شد.  گفتنی است؛با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال 10 نفر فراهم آمد.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان:

 نظارت و کنترل بر فروش کاال و خدمات با محدودیت 
همراه است

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: محدودیت در تامین بودجه 
و نیروی انسانی الزم کنترل و نظارت بر بازار را با مشکل روبه رو کرده است. مجتبی برزگر اظهار کرد: 
محدودیت هایی که در تامین بودجه و استخدام نیروی انسانی وجود دارد، باعث شده نظارت های 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیشتر به صورت گزارش های مردمی باشد. وی درباره کارکرد 
انجمن گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عالوه بر پیگیری گزارش های مردمی، در کنار 
سایر دســتگاه های اجرایی بازار را رصد کرده و نتیجه را به کمیته یا کارگروه های الزم اعالم می کند. 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان درباره نرخ گذاری بر آب میوه های 
قوطی گفت: بررسی های میدانی که از حدود 8 ماه پیش انجام شده، نشان می دهد قیمتی که روی 
آب میوه های صنعتی درج می شود، با قیمتی که به ویژه توسط فروشگاه های زنجیره ای به فروش 
می رسد، متفاوت اســت. برزگر گفت: عالوه بر پیگیری علت فروش آب میوه های قوطی با قیمت 
غیر واقعی، مواد اولیه به کار رفته در این آب میوه ها را نیز در حال پیگیری هستیم و به زودی نتایج 

را برای دستورات الزم از سوی مراجع قضایی اعالم می کنیم.

 پیشرفت ۹0 درصدی طرح 84 هکتاری توسعه 
شهرک صنعتی اردستان

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان گفت: طرح 84 هکتاری توسعه شهرک صنعتی 
اردستان با پیشرفت 90 درصد در حال انجام اســت. محمد جواد بگی در حاشیه دیدار با فرماندار و 
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: ایجاد ناحیه صنعتی دهستان برزاوند نیز 
به مرحله نهایی رسیده و مصوبه های قانونی آن در حال انجام است و عملیات اجرایی آن به مساحت 
16 هکتار به زودی آغاز خواهد شــد. وی گفت: طرح ایجاد شهرک صنعتی شماره 2 اردستان هم با 
مساحت 95 هکتار در محور اردستان به اصفهان و در کنار کارخانه سیمان اردستان ساخته می شود.

به گفته وی؛ طرح توسعه ناحیه صنعتی زواره به مساحت 50 هکتار و توسعه ناحیه صنعتی مهاباد 
به مساحت 96 هکتار در دســت اقدام است که در مجموع این توســعه ها ۳۳0 هکتار به مساحت 
220 هکتاری شهرک های صنعتی اردستان اضافه خواهد کرد و 150 درصد افزایش دارد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: شهرک صنعتی اردستان 2 مجموعه کانی غیرفلزی 
دارد و عمومی است و توسعه ناحیه صنعتی زواره با هدف ایجاد واحد های غذایی و مهاباد به صورت 
صنایع عمومی در نظر گرفته شده که با ایجاد این ظرفیت ها میزان اشتغال شهرستان هم به همین 
میزان یعنی تا یک و نیم برابر اشتغال موجود، افزایش پیدا خواهد کرد. بگی گفت: تکمیل ایستگاه 
آتش نشانی شهرک صنعتی اردستان با پیشــرفت 90 درصد در دستور کار قرار دارد و در دهه فجر به 
بهره برداری خواهد رسید. وی گفت: یک دستگاه خودروی آتش نشانی هم به اردستان اختصاص 

داده شده و همزمان با بهره برداری از ساختمان آتش نشانی تحویل خواهد شد.

تهران، اصفهان و خراسان رضوی میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی در کشور؛

اصفهان؛درصدرصنعتیها

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صمت نشان می دهد که 
تهران، اصفهان و خراســان رضوی میزبان بیشترین واحدهای فعال 
صنعتی، خراسان شــمالی، ایالم و خراسان جنوبی هم در قعر جدول 
قرار دارند و مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی نیز فقــط 2.6 درصد از کل 

واحدهای فعال را در خود جای داده اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار تا پایان مهر ماه امسال در مجموع 
حدود ۷1 هزار واحد فعال با اشــتغال بیش از دو میلیون و 4۷0 هزار 
نفر در گروه های مختلف صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می کنند.

بیشــترین واحدهای فعال در گروه »ســایر محصــوالت کانی های 
غیرفلزی« اســت که 15 هزار و 2۷1 واحد در آن وجود دارد. همچنین 
گروه »محصوالت غذایی و آشامیدنی« و گروه »محصوالت از الستیک 
و پالستیک« با فعالیت 82۷5 و ۷2۳8 واحد در رده دوم و سوم قرار 
می گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در ســه 
گروه یاد شده فعالیت می کنند. در این سه گروه به ترتیب حدود ۳۷2، 

۳61 و 1۷0 هزار نفر مشغول به کار هستند.
گروه هایی که کمترین واحــد فعال را دارند نیز شــامل»جمع آوری، 
تصفیه و توزیــع آب« با دو واحــد، »تولیــد انرژی« بــا 12 واحد و 

»فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه« با 
19 واحد است که به ترتیب 28، 162 و ۳95 نفر در آن ها شاغل هستند 

و کمترین میزان اشتغال را در بخش های مختلف دارند.

کدام استان ها بیشترین واحد فعال را دارند؟
تهران، اصفهان و خراســان رضوی تا پایان مهر ماه به ترتیب 88۳5، 
8650 و   54۷6 واحد فعال داشــتند که بیشترین تعداد واحد در بین 
استان هاست و اشتغال این اســتان ها در واحدهای فعال صنعتی و 
معدنی نیز به ترتیب بیش از 411 هزار نفــر، 2۷4 هزار و 204 هزار نفر 
است. کمترین واحد فعال در بین استان ها به خراسان شمالی، ایالم و 
خراسان جنوبی اختصاص دارد که فقط ۳۳8، 491 و 496 واحد فعال 

در آن ها جای گرفته است.

وضعیت مناطق آزاد
در این میان از بین کل  واحدهای فعال، فقط 1911 واحد، معادل حدود 
2.6 درصد کل واحدهای فعال در کشــور، در هشت منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی فعال است.  منطقه آزاد کیش با 55 واحد فعال، ماکو با 15۷ 

و قشــم با 159 واحد، کمترین واحد فعال را در بین مناطق آزاد دارند 
که به ترتیب 18۷۳، 4594 و 5۷۳6 نفر در آن ها مشغول هستند.

همچنین تا پایان مهر امســال 154 واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد 
چابهار، 169 واحد در اروند، 209 واحــد در انزلی، 295 واحد در ارس و 

۷04 واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر شدند.
مجموع اشتغال تمام 1911 واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیــز 121 هزار و 6۳9 نفر، یعنی نزدیک 

به پنج درصد کل اشتغال واحدهای فعال است.
این در حالی اســت که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر 
و تشریفات گمرکی ساده تری نســبت به سرزمین اصلی با اهدافی از 
جمله حمایت از صنعت داخلی کشــور،  جذب فناوری های نوین در 
امر تولید، گســترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی 

شده اند.
گفتنی است؛ سهم اصفهان در صنعت کشور را 11 درصد، سرمایه گذاری 
10 درصد و اشتغال صنعتی هشــت درصد و رتبه اصفهان در طرح های 
نیمه تمام صنعتی و تعــداد معادن اول و از نظــر ذخایر معدنی دوم 

است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفــت: تفاهم نامه اولیه اســتقرار دائمی 
نمایشــگاه منطقه ای اســتان در بندر بصره کشور 
عراق امضا شــده اســت. علیرضا مرتضوی اظهار 
کــرد: از مدت ها پیش برنامه ریزی برای اســتقرار 
دائمی نمایشــگاه منطقه ای اصفهان در بندر بصره 
را در دســتور کار قرار دادیم و خوشبختانه طی این 
سفر دو روزه به عراق، تفاهم نامه اولیه استقرار این 
نمایشگاه به امضا رســید تا گام های اجرایی آن نیز 
آغاز شود. وی با اشــاره به اینکه استقرار نمایشگاه 

منطقه ای اصفهان در بصره عراق کمک قابل توجهی 
به شــرکت ها، برندهــا، تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصادی اصفهانی خواهد داشت تا محصوالت خود 
را به بازار های جهانی عرضه کنند، گفت: بر اساس این 
تفاهم نامه، نمایشگاه بین المللی اصفهان یک فضای 
نمایشگاهی دائمی را در بندر بصره در اختیار خواهد 
داشت که در تمامی روز های سال نسبت به برپایی 
نمایشــگاه و ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها، کاالها، 
محصوالت و خدمات شرکت های ایرانی و اصفهانی 
در این فضای مطلوب اقدام خواهد کرد. مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
با اشاره به دیدار های خود در شــهر بصره گفت: در 
دیدار های جداگانه با وابسته اقتصادی کنسولگری 
ایران در بصره، مدیر دفتر سرکنسول ایران در بصره، 

رییس اتاق بازرگانی بصره، شــهردار بصره و مدیر 
سرمایه گذاری شهرداری بصره درباره اتفاق جدیدی 
که نمایشــگاه بین المللی اصفهان در این اســتان 
راهبردی عراق رقم خواهد زد، رایزنی های متعددی 
انجام شد و مسئوالن بصره نیز از استقرار نمایشگاه 
منطقه ای اصفهان به صورت ویژه اســتقبال کردند. 
وی در پاســخ به این ســوال که چرا بصره به عنوان 
نخستین مقصد استقرار نمایشگاه های منطقه ای 
اصفهان انتخاب شده است، گفت: این شهر تنها شهر 
عراق است که به دریا و خلیج فارس راه دارد؛ بصره 
را به دلیل وجود کانال های آب که از داخل شهر عبور 
می کند به ونیز شرق می شناســند و از گذشته دور 
تاکنون به عنوان یکــی از بندرگاه های مهم تجاری 

شناخته می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبرداد:

امضای تفاهم نامه استقرار نمایشگاه های منطقه ای اصفهان در بصره

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در 
جریان بازدید از زیرساخت ها و مراکز 

پست اصفهان اعالم کرد:

اضافه شدن 440 خودرو 
ارسال مرسوالت به ناوگان 

پست کشور

خبر روز

تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان مهر ماه به ترتیب 
۸۸۳۵، ۸۶۵۰ و   ۵۴۷۶ واحد فعال داشتند که بیشترین 
تعداد واحد در بین استان هاست و اشتغال این استان ها 
در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب بیش از 

۴۱۱ هزار نفر، ۲۷۴ هزار و ۲۰۴ هزار نفر است

 بازدید رییس کل دادگستری و دادستان استان
از انبارهای گمرک اصفهان  

به گزارش روابط عمومی گمرکات استان اصفهان؛ حجت االسالم جعفری رییس کل دادگستری 
و علی اصفهانی دادستان عمومی و انقالب  اســتان اصفهان از انبارهای گمرک اصفهان   بازدید 

کردند.
دکتر رســول کوهســتانی پزوه، مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان طی این بازدید در خصوص 
تشریفات گمرکی صادرات کاال در گمرکات استان اصفهان  بیان داشت: به منظور حمایت از تولید، 
گمرک اصفهان همه ساله بسته حمایتی از صادرات و تولید را تهیه و به تصویب شورای گفت وگوی 
بخش خصوصی و دولت می رساند و در این راســتا جهت تشریفات صادرات کاال تسهیالت ویژه 

گمرک از جمله ارزیابی در محل انبار صاحب کاال، در نظر گرفته است. 
وی در ادامه تصریح کرد: کاالهای صادراتی از طریق ســامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب 
کاال و بدون نیاز به مراجعه حضوری به گمرک اظهار و براساس اجرای مدیریت ریسک در مسیر 
ســبز، زرد و قرمز قرار می گیرند و کاالهای واحدهای تولیدی، خوشــنام و کم ریسک  در مسیر 

سبز و زرد قرار می گیرند .
در ادامه از نحوه نمونه برداری فرآورده های نفتی بازدید به عمل آمد و مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهان بیان داشــت:   به منظور صادرات فرآورده های نفتی تانکرهای حامل به محوطه گمرک 
اصفهان جهت  نمونه برداری مراجعه می کنند و پس از نمونه برداری و پلمب آن و ارسال به اداره 
کل استاندارد جهت اظهار نظر ، با اخذ تضمین الزم مطابق دستور العمل ستاد مبارزه با قاچاق و 

کاال و ارز فرآورده های نفتی  صادر می شود .  
مقامات قضایی اســتان اصفهان ســپس از انبارهای کاالهــای وارداتی بازدید کردند و رســول 
کوهســتانی پزوه در خصوص واردات مواد اولیه و خطــوط تولید اظهار داشــت: در صورتی که 
مجوزهای مقرراتی و قانونی کاالهای وارده ضمیمه اظهار صاحب کاال باشد و مهلت های قانونی 

الزم نیز رعایت شده باشد، کاال حداکثر ظرف یک روز کاری ترخیص می شود. 
وی تاکید کرد :خوشبختانه با تمهیدات انجام شده، کاالی رســوبی در گمرک اصفهان نداریم و 
در صورتی که مواردی نظیر کد ساتا  بانک آماده نباشــد با توجه به اینکه این موارد بعضا چندین 
روز و  ماه به طول می انجامد، گمرک بر اساس دســتورالعمل های موجود نسبت به ترخیص تا 
90 درصد کاالی واحدهای تولیدی اقدام می کند و 10 درصد مابقــی پس از ارائه مجوزهای الزم 

ترخیص می شود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان طی  بازدید از محوطه و  انبارهای گمرک اصفهان  از زحمات 
و تالش های کارکنان گمرکات استان اصفهان  که در کمترین زمان ممکن نسبت به ترخیص کاال 
اقدام می کنند، تقدیر و تشکر کرد و بیان داشت : اجرای مدیریت  ریسک و اعمال کنترل ها بعد 

از ترخیص کاال موجب کاهش هزینه های واحدهای تولیدی و حمایت از صادرات کاال می شود.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با اشاره به توقف صادرات فلفل دلمه ای به روسیه گفت: روزانه بیش از 100 تن فلفل دلمه ای رنگی صادراتی شهرستان تیران 
وکرون در بازار های داخلی سرگردان است. محمدحسین احمدی با بیان اینکه شهرستان تیران و کرون قطب تولید محصوالت گلخانه ای در استان اصفهان است، 
گفت: از سطح 2۳0 هکتار گلخانه های نوین این شهرستان ساالنه ۳2 هزار تن محصول با کیفیت تولید و بیش از 90 درصد آن صادر می شود. وی با اشاره به توقف 
صادرات فلفل دلمه ای به روسیه گفت: روزانه بیش از 100 تن فلفل دلمه ای رنگی صادراتی این شهرستان در بازار های داخلی سرگردان است. یکی از گلخانه داران 
تیرانی هم با بیان اینکه قیمت تمام شده فلفل بین 15 تا 20 هزار تومان است و در حال حاضر با قیمت 5 تا 6 هزار تومان به فروش می رسد، گفت: فلفل دلمه ای 
رنگی یکی از این محصوالت است که تحت شرایط مراقبتی خاص تولید می شود و با توجه به حساسیت این گیاه استفاده از کود و سموم باید بر اساس استاندارد 
باشد و درغیر این صورت دچار ضرر و زیان در میزان تولید خواهد شد. وی گفت: بر این اساس تولیدات تیران و کرون یا به صورت مبارزه بیولوژیک با آفات تولید 
می شود و یا تحت نظارت جهاد کشاورزی از سموم بدون دوره کارنس استفاده می شود که این موضوع با اجرای آزمایشات جهاد کشاورزی مشخص است که هیچ 

گونه ماندگاری سموم در فلفل تولید تیران و کرون مشاهده نشده است.

سرگردانی بیش از 100 تن فلفل پس از ممنوعیت صادرات به روسیه

 انفجار مرگبار 
در بازار گل محالتی

بعدازظهر پنجشــنبه )2 دی( 
بازار گل محله محالتی تهران 
درگیر انفجار و آتش ســوزی 
مرگباری شد. میزان تخریب 
مغازه های این بــازار بین 50 
تا 100 درصد بــوده ولی برآورد 
دقیق تر خســارت، عدد نهایی 
تلفــات و علت حادثــه هنوز 

مشخص نشده است.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت ملی پســت ایران از اضافه 
شدن 400 دستگاه وانت و 40 دستگاه کامیون 
به ناوگان حمل و ارسال مرسوالت شرکت پست 
ایران در سراســر کشــور خبر داد. رمضانعلی 
سبحانی فر در جریان بازدید از زیرساخت ها و 
مراکز پست اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: 
اضافه شــدن 440 خودرو ارســال مرسوالت 
به ناوگان پســت کشور در راســتای نوسازی و 
بهســازی ناوگان حمل و جابه جایی مرسوالت 
انجام گرفته اســت. وی افــزود: کامیون برای 
جابه جایی برون شهری و وانت برای حمل ونقل 
داخل شهر ها استفاده می شود و اکنون مجموع 
وانت ها به 800 دستگاه رسیده است. معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل شرکت 
ملی پست ایران گفت: استفاده از قطار نیز برای 
توسعه حمل مرسوالت پستی در بین استان ها 
نیز آغازشده تا بتوان حجم مبادالت را افزایش 
داد. سبحانی فر گفت: اکنون پنج هاب )قطب( 
منطقه ای در کشــور فعال است که برای ارسال 
مرسوالت به دیگر استان ها مورداستفاده قرار 
می گیرد که سامانه خودکار و مکانیزه دسته بندی 
)سورتینگ( مرســوالت در آن فعال است. وی 
بابیان اینکه هوشمند سازی و افزایش خدمات 
الکترونیکی از اولویت و اهداف شرکت به شمار 
می رود گفت: این امر به شفافیت، خدمات بهینه 
و فســاد زدایی منجر خواهد شــد. مدیرعامل 
شرکت ملی پست ایران به افزایش هزینه های 
ارسال مرسوالت طی سه سال اخیر اشاره کرد 
و گفــت: 125 درصد افزایــش هزینه ها در این 
سال ها نشــان می دهد که هزینه ها و تعرفه ها 
تناسبی با یکدیگر ندارند. سبحانی فر با اشاره 
به اینکه این شــرکت با 192 کشور جهان تبادل 
پستی دارد، گفت: روزانه بالغ بر هشت تن انواع 
کاال و مرسوالت به دیگر کشور ها ارسال می شود. 
در حال حاضر ۷2 واحد پســتی دولتی شامل 
2۳ اداره، هفت ناحیه پستی و 42 واحد شهری 

دولتی در استان اصفهان وجود دارد.

عکس: ایسنا
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معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

احیای واحدهای مرده؛ نیازمند اختیارات فراقانونی
واحدهای تولیدی در گیر و دار مشکالت اقتصادی یکی پس از دیگری 
دچار کاهش تولید و رکود می شود. تعطیلی واحدهای تولیدی مساوی 
است با بیکار شدن کارگران شاغل در این کارخانجات و یه گام به سوی 
وابستگی به کشــورهای خارجی برای تامین نیاز داخلی. قطعا احیای 
واحدهای ورشکســته و تعطیل شــده به راحتی امکان پذیر نیســت، 
بنابراین باید قبل از اینکه واحدی بــه کما برود، برای بقا در چرخه تولید 

مورد حمایت های الزم قرار بگیرد.
واحدهای تولیدی بزرگی در چهارمحال و بختیاری وجود داشــتند که 
باوجود سرمایه گذاری عظیم و تولید باال در تالطمات اقتصادی به مرور 
دچار کاهش تولید و سپس رکود شــدند، اکنون از این واحدها چیزی 
به جز چند سوله و دســتگاه های خاک گرفته باقی نمانده است، حتی 
بســیاری از این واحدها نیز قابلیت احیا را ندارند و صاحبان تعدادی از 
این واحدهای راکد هم پس از گرفتار شدن در بروکراسی اداری از احیای 

واحد خود صرف نظر می کنند.
یکی از برنامه های دولت ســیزدهم در سفرهای اســتانی سرکشی از 
واحدهای راکد، ورشکسته و تملک شده توسط بانک های عامل است، 
قطعا اگر این سرمایه های عظیم در کشور که امروز در حال خاک خوردن 
هستند به چرخه تولید بازگردند، بخش بزرگی از مشکل بیکاری در کشور 

حل می شود و تولید نیز رونق می گیرد.
راه اندازی یک واحد تولیــدی و واردات تجهیزات در حال حاضر هزینه 
باالیی را نیاز دارد، در حالی که می توان با حمایت از صاحبان واحدها و 
کارخانجات راکد این واحدها را به چرخه تولید و اشتغال بازگرداند، اما 
متاسفانه قوانین مالیاتی، بانکی و بیمه در بسیاری از مواقع مانع بزرگی 

بر سر راه احیای این واحدها محسوب می شوند.
یکی دیگر از مســائلی که امروز گریبان گیر واحدهــای تولیدی بوده، 
نوسانات نرخ ارز اســت، بســیاری از واحدهای تولیدی برای واردات 
مواداولیه نیازمند تخصیص ارز هســتند، بنابراین نوسان نرخ ارز این 
واحدها را با مشکالت بسیاری مواجه خواهد کرد. برای فعالیت مستمر 
واحدهای تولیدی و حفظ اشــتغال و تولید این واحدها نیازمند ثبات 
اقتصادی هستیم، اما متاسفانه طی سالیان اخیر اقتصاد کشور دارای 

ثبات نبوده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه رییس جمهور در ســفر به اســتان ها از واحدهای تولیدی راکد، 
ورشکسته و تکملک شده توسط بانک ها بازید به عمل می آورد، اظهارکرد: 
واحد ســیرنگ کوهرنگ، چینی همگام و کارخانه مخازن کامپوزیتی 
برای این سفر در نظر گرفته شده است، این واحدها برای احیا با انواع 

مشکالت قانونی در زمینه بیمه، مالیات و ... مواجه هستند.
محمدکاظم منزوی در ادامه با اشاره به مشکالت در احیای واحدهای 
راکد، گفت: متاسفانه درکشور یک قانون جامع برای احیای واحدهای 
راکد وجود نــدارد، زمانی که یک واحــد بنا به دالیــل گوناگون تعطیل 
می شــود، یعنی از لحاظ قانونی امکان دریافت تســهیالت و تقسیط 
بدهی های مالیاتی و ... برای او وجود نــدارد، به همین دلیل نمی تواند 

منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.
منزوی افزود: در سفرهای قبلی رییس جمهور به استان ها پیشنهاد شد 
که یک صندوق برای پرداخت تسهیالت به واحدهای راکد در کشور ایجاد 
شــود، این امر می تواند به صاحبان واحدهای راکد کمک بزرگی کند تا 

منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این صندوق تامین کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر اینکه برای زنده کردن یک واحد مــرده نیازمند پروتکل های خاص 
هستیم، عنوان کرد: متاسفانه با واحدهای راکد مانند سایر واحدها رفتار 
می کنیم، این واحدها با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند، 
اگر تمامی دســتگاه ها مکلف شــوند که همراهی داشــته باشند، این 

واحدها به راحتی احیا خواهند شد.
وی بیان کرد: برای احیای واحدهای تولیدی راکد، ورشکسته و تملک 

شــده توســط بانک ها نمی توانیم کاری فراتر از قانــون انجام بدهیم، 
همچنین باتوجه بــه اینکه قانونی برای حمایــت از این واحدها وجود 
ندارد در مرحله احیای واحد با مشــکالت متعددی روبه رو می شویم، 

برای احیای این واحدها نیازمند قانون مجزا و اختیارات تام هستیم.
منزوی با بیان اینکه ۳۷ واحد راکد که قابلیت احیا دارند در چهارمحال و 
بختیاری شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: مشکالت این واحدها 
یکسان نیســت و برای احیای آن ها نمی توان یک نسخه واحد پیچید، 
اگر یک قانون برای احیای واحدها تدوین می شد، دیگر برای احیای هر 
واحد نیاز به برگزاری جلسات متعدد نبود و می توانستیم با استناد به آن 

قانون امور را پیگیری کنیم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
برخی از واحدهای احیا شده به علت بدهی به بانک و مالیات نمی توانند 
مواداولیه خریداری یا تســهیالت دریافت کنند، به همین دلیل پس از 

مدتی مجدد دچار رکود می شوند.
وی توضیح داد: اگر به استانداران در استان ها در بحث رفع موانع تولید 
و احیای واحدهای راکد اختیار تام داده می شد، استانداران با اختیارات 
فراقانونی می توانستند دســتوراتی را برای حل مشکالت این واحدها 

صادر کنند و دستگاه های اجرایی نیز موظف به اجرای آن ها بودند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 تامین آب پایدار در چهارمحال 100 هزار میلیارد ریال اعتبار
نیاز دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری دیشب در جمع اهالی کوی فرهنگیان در مسجد امام حسین )ع( 
شهرکرد با اشاره به خشکســالی های سال های اخیر در استان اظهار داشــت: تامین آب پایدار در 
بخش های مختلف آشــامیدنی، کشــاورزی، دامپروری، صنعت و حوزه های دیگر این استان به 
حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. غالمعلی حیدری افزود: مساجد در دوران دفاع مقدس 
عالوه بر کانون های فرهنگی و مذهبی، به عنوان سنگر و محل اعزام رزمندگان به جبهه ها استفاده 

می شدند. 
حیدری اضافه کرد: از ظرفیت نخبگان، صاحب نظران، اســتادان دانشــگاهی و افراد علمی برای 
توسعه چهارمحال و بختیاری به دور از نظر های شخصی، سلیقه ای و سیاسی بهره گیری می شود. 
وی ادامه داد: تقویت پیوند بین مردم و حاکمیت، بسیاری از مشکالت کنونی را رفع و روند توسعه 
در بخش های مختلف را تسریع می کند. حیدری گفت: برای شناســایی مشکالت موجود و ارائه 
راهکار های علمی و اجرایی چهارمحال و بختیاری هر هفته از یک شهرستان به صورت میدانی بازدید 

و نسبت به تصمیم گیری برای تسریع در روند توسعه استان اقدام می شود.
وی افزود: برای اجرای برنامه های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استفاده از نظر مسئوالن استان می تواند باعث 
اثرگذاری بیشتر و اجرای سریع تر طرح های مختلف شود.در ســفر رییس جمهور به چهارمحال و 
بختیاری برای تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام استان تصمیم گیری خواهد 
شد. حیدری، جهش در توسعه چهارمحال و بختیاری را برنامه ای اولویت دار و ضروری اعالم و تاکید 
کرد: در این راستا از توان بخش خصوصی، بنیاد ها و قرارگاه های ملی استفاده و بهره گیری می شود.

وی گفت: اعتمادســازی برای بخش خصوصی، کاهش و حذف کاغذبازی اداری، استفاده از توان 
خیران نیک اندیش و جذب سرمایه گذاران روند دستیابی به پیشرفت و توسعه همه جانبه در استان 
را متحول می کند. این استان از نظر آب و هوا، گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط 
با محصوالت کشاورزی و باغی، کشــت گیاهان دارویی، صنایع دستی، توسعه دامپروری و تکمیل 

زنجیره تولید،زیرساخت های مطلوبی برای سرمایه گذاری دارد.
حیدری با اشاره به قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در مسیر ارتباطی استان های مرکزی کشور به 
بنادر جنوب غربی و جنوبی ایران یادآور شد: توسعه کریدور ارتباطی این استان به خروج استان از 
بن بست و رسیدن به توسعه همه جانبه کمک می کند. وی ادامه داد: سرعت بخشی به روند تکمیل 

و بهره برداری راه آهن استان نقش اساسی در رسیدن به توسعه استان دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

بیش از 33 هزار نفر در بام ایران تحت پوشش سوادآموزی 
قرار دارند

معاون ســوادآموزی آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیــاری اظهار کرد: بر اســاس آخرین 
سرشماری ها، جامعه هدف سواد آموزی در چهارمحال و بختیاری جمعیتی بالغ بر ۶۱۲ هزار و ۹۵۶ 
نفر است. بهمن خدادادی با اشــاره به اینکه ۵۷۴ هزار و ۴۷ نفر از جمعیت هدف باسواد هستند، 
عنوان کرد: ۳۶ هزار و ۷۷۰ نفر از افراد سرشماری شده بی سواد بوده اند. معاون سوادآموزی آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۹۴ درصد از جمعیت استان باسواد هستند، تصریح 
کرد: در سال گذشته ۳۶ هزار بی سواد در استان شناسایی شد. خدادادی ادامه داد: ۳۳ هزار و ۹۵۲ 
نفر از افراد بی سواد استان تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار گرفته اند  که از این تعداد، ۱۰ هزار 
و ۲۲۴ نفر در آزمون پایانی قبول شدند. وی با بیان اینکه درصد پیشرفت چهارمحال و بختیاری در 
سواد آموزی نسبت به میانگین کشوری باالتر اســت، گفت: هزار و ۲۹۴ نفر آموزش دهنده نهضت 

سوادآموزی در استان فعالیت می کنند.

اخبار
شنبه 4 دی 1400 / 15  صفر 1443 / 22 سپتامبر 2021 / شماره 3353

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
10/3 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2651 مورخ 1400/08/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای احمد 
يحيی آبادی به شناسنامه شماره 3 کدملی 0602604079 صادره ساوه فرزند علی در 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 14/42 متر مربع مفروزی از پالک شماره 77 فرعی 
 از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمدرضا پيروز نيا )مالک رسمی( خريداری 
 شده اســت. 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: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19

م الف: 1245872 مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/4 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان 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 اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140060302018000910 مورخ 1400/08/23 کالسه پرونده 
1400114402018000016 آقای اميد کرباســيون فرزند عبدالخالق به شــماره 
شناسنامه 7144 و کدملی 1282854747 نســبت به ششدانگ يک باب کارگاه  به 
مساحت 1867.11 متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای 
مالکيت مشاعی متقاضی به موجب سند شماره 85183 مورخ 1398/11/20 دفترخانه 

96 دولت آباد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/19

م الف: 1246667 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

10/5 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 

بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان 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 اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060302018000907 مورخ 1400/08/18  و رای اصالحی 
بــه شــماره 140060302018001473 مــورخ 1400/09/29 کالســه پرونده 
1400114402018000017 آقای محمدرضا مددکن فرزند غالمحسين به شماره 
شناســنامه 718 و کدملی 1285834496 نسبت به ششــدانگ يک باب کارگاه  به 
مساحت 380.05 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای مالکيت 
مشاعی متقاضی به موجب سند شــماره 87858 مورخ 1399/08/10 دفترخانه 96 

دولت آباد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/19

م الف: 1246674  ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

10/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي 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 شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
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 شــماره 140060302015001468 مــورخ 1400/09/27 آقــای بختيار 
رسولی ريزی فرزند رسول نسبت به ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 138/47 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245236 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي 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 شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
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 شــماره 140060302015001443 مــورخ 1400/09/23 آقــای محمد 
طاهرزاده فرزند عباسعلی نســبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 277/22 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245465 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/8 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي 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 شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
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 شــماره 140060302015001086 مــورخ 1400/04/10 آقای ســعيد 
شفيعی فرزند عبدالحميد نســبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 356/80 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245486 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/9 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي 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 شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001460 مــورخ 1400/09/24 خانــم زهرا 
صفری ريزی فرزند خدارحم نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 166/93 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 
م الف: 1245362 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/10 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي 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 شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001419 مورخ 1400/09/20 خانم آزاده عبدی 
ريزی فرزند يداله نسبت به يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
200/27 متر مربع مفــروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
2- راي شــماره 140060302015001420 مــورخ 1400/09/20 خانم صديقه  
سليميان ريزی فرزند يداله نسبت به چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 200/27 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 

م الف: 1246151 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحديد حدود اختصاصي

10/11 چون تحديد حدود ششــدانگ يک باب خانه پالک شــماره 6044/3  واقع 
در بخش دو ثبــت اصفهان مفروز از پالک 6044- اصلی کــه طبق پرونده ثبتي به 
نام احمد و بتول و محمود همگی محمود زاده فرزندان حســين و اميد و امير حسين 
محمود زاده فرزندان محمود در جريان ثبت اســت و به علت عــدم امکان حضور و 
مســدود بودن محل به عمل نيامده اينک بنا به تبصره ذيل مــاده 13 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي و قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبــق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه 
1400/10/27 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهي بــه کليه مجاوريــن اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقــرر در اين 
آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1400/10/04 م الف: 1247291  حسين زمانی رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

10/12 شــماره نامــه: 140085602033003821- 1400/09/28 نظر به اينکه 
تمامی ششدانگ يک قطعه قبرستان معروف به درب حله پالک ثبتی 712 فرعی از 
51-  اصلی واقع در کوی رهن جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام شهرداری نطنز در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به 
عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  ساعت 10 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1400/10/04 م الف:1247650 

رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک نطنز
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شاد شدن دل روشن دالن با برنامه جدید شاد

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: قابلیت استفاده بستر آموزشی شاد برای 
نابینایان و کم بینایان، فعال شد.محسن الماســی اظهار کرد: با مناسب سازی برنامه شاد، کاربران 
نابینا و کم بینا می توانند با استفاده از ابزار eSpeakNG منو ها و پیام های موجود در شاد را بشنوند 
و به صورت شنیداری از محتوای کانال ها و گروه ها استفاده کنند.وی گفت: شاد همچنین به منظور 
آشنایی بیشــتر کاربران با این قابلیت، توضیحات و نحوه اجرای راه اندازی آن برای دانش آموزان 

نابینا و کم بینا را در بخش »شاد را بیشتر بشناسیم« قرار داده است.
رییس آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان اصفهان اظهار کرد: اعتراضات زیــاد از طرف جامعه 
نابینایان و خانواده هایشان، باعث شد تا چاره ای برای دانش آموزان نابینا و کم بینا اندیشیده شود.
الماسی گفت: ساخت این برنامه بومی سختی های بسیاری داشت و به مشکالت زیادی برخورد 
کردیم، اما با همکاری برنامه نویسان توانستیم این مشکالت را برطرف کنیم.وی گفت: در گذشته 
کالس های این افراد در بی تالک برگزار می شد که مشــکالت زیادی از جمله اینترنت کم سرعت و 
هزینه زیاد را به دنبال داشــت، اما این برنامه اینترنت داخلی و رایگان دارد و سرعت آن نسبت به 

برنامه بی تالک بیشتر است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان از آمادگی کامل اصفهان برای اجرای بی نقص 
طرح نسخه نویسی الکترونیک خبرداد؛

مشکلی نیست !
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: درخصوص طرح نسخه نویسی الکترونیک، با 
دانشگاه و همکاران در حوزه پزشــکی و داروخانه  مشورت شده و جلسات متعدد برگزار شده است. 
علی اعتصام پور اظهار کرد: حتی سازمان ها تسهیالتی از طریق بانک رفاه برای همکارانی که مشکلی 
در تهیه نرم افزار و ســخت افزار این طرح داشــتند، پیش بینی کردند.مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان گفت: نسخه نویسی الکترونیک جزو برنامه های ضروری دولت الکترونیک است و 
از مدت ها پیش برای آن برنامه ریزی شده است.اعتصام پور گفت: در بیمارستان هایی مثل شریعتی 
و غرضی حدود سه سال است که نسخه نویسی الکترونیک انجام می شود.وی افزود: هیچ بیماری در 
این طرح دچار مشکل نمی شود، حتی اگر پزشکی طرف قرارداد نباشد ایرادی ندارد، همچنان نسخه 
را به صورت الکترونیک ثبت می کند و اگر بیماری در تعهد بیمه نباشد، می تواند نسخه را آزاد دریافت 
کند.مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: همه این مسائل پیش بینی شده است و 
اگر همکاران ما مجبور باشند که به صورت کاغذی نســخه را بنویسند، داروخانه و پاراکلینیک ها این 
همکاری را با ما دارند.اعتصام پور در پایان گفت: شماره ۱۴۲٠ در تمام ساعات شبانه روز و تلفن های 
مستقیم و شماره های همراه همکاران در استان و بیمه سالمت در خدمت همه همکاران و مردم است.

افزایش 50 درصدی آمار گازگرفتگی در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان در خصوص آمار گازگرفتگی هشت ماهه ابتدایی امسال 
گفت: فوت ناشی از مسمومیت با گاز CO در سال جاری  برابر با ۲۹ نفر بوده که از این تعداد هفت 
نفر خانم و ۲۲ نفر آقا بودند. این آمار طی هشــت ماهه اول سال گذشته برابر با ۲۰ نفر و شامل یک 

خانم و ۱۹ آقاست که مسمومیت ناشی از گاز CO امسال  حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
علی ســلیمان پور اظهار کرد: طی هشــت ماهه اول امســال ۴۰ نفر، هفت خانــم و ۳۳ آقا دچار 
غرق شدگی شدند که این تعداد در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته ۶۳ نفر شامل ۱۶ خانم و ۴۷ آقا 

بوده است. نسبت به سال گذشته با کاهش ۳۶.۵ درصدی غرق شدگی مواجه بوده ایم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص مسمومیت افراد با قرص برنج، گفت: در هشت 
ماهه ابتدایی امسال ۱۸ نفر، چهار خانم و ۱۴ آقا دچار مسمومیت با قرص برنج شدند که این آمار در 

مدت مشابه سال گذشته برابر با شش نفر، یک خانم و پنج آقا بوده است.

بازسازی کامل منازل آسیب دیده یک سال پس از زمین لرزه پادنای سمیرم؛

سرپناهی گرم در سردترین فصل سال

چهارشــنبه شــب ۲۹ بهمــن ۱۳۹۹، 
عارفه ماندگاری

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر، شهر 
سی سخت، مرکز شهرســتان دنا در اســتان کهگیلویه و بویراحمد را 
لرزاند.این زلزله تلفات جانی نداشــت، اما به صد ها منزل مسکونی 
آسیب رســاند و هزاران نفر را بی خانمان کرد. این زلزله به خانه های 
همســایه دنا یعنی پادنای ســمیرم در جنوب اســتان اصفهان هم 
خسارت زیادی وارد کرد. زلزله سی سخت، تلفات جانی نداشت، اما 
بروز آن در این منطقه سردسیر برای اسکان مردم نگرانی هایی ایجاد 
کرد. حاال یک ســال پس از زمین لرزه مســئوالن از پیشــرفت ۹۰ 
درصدی طرح بازسازی و نوسازی منازل آســیب دیده از زلزله خبر 
می دهند.عبدالحمیــد پناهی، فرماندار دنا مهر امســال گفت: طبق 
برآورد اولیه هزار و ۹۲۰ واحد مســکونی در شــهر سی سخت و ۳۵ 
روستای شهرستان زلزله زده دنا خسارت دید.وی گفت: ۱۵۰۰ واحد 
مسکونی شــهری و ۱۴۰۰ واحد مسکونی روســتایی نیز به تعمیر و 

بازسازی نیاز دارند.
فرمانــدار دنا گفت: بــه صاحبان خانه هایــی که باید بــه طور کامل 

بازسازی شــوند و واحد هایی که نیاز به تعمیر دارند، تسهیالت تعلق 
می گیرد. پناهی گفت:  مصوب شــد ۲۰ میلیون تومان وام بالعوض 
به خسارت دیدگان شهرستان زلزله زده دنا برای اجاره، جابه جایی و 

اسکان موقت داده شود.

خانه های بیش از 50 مددجوی کمیته امداد تخریب شد
اوایل مرداد امسال کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
از اعطای تســهیالت برای احداث و بازســازی ۵۴ واحد مسکونی 
مددجویان پادنایی آسیب دیده از زلزله خبر داد.وی گفت: در زمین 
لرزه سی ســخت، ۴۴ واحد مســکونی متعلق به مددجویان کمیته 
امداد در پادنا به طور کامل تخریب شــد و ۱۰ واحد هم خسارت دید.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: با همکاری بنیاد مسکن 
برای احداث هر واحد مسکونی ۸۰ میلیون تومان به صورت بالعوض 
و ۱۱۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.زارع گفت: کمک های 
نقدی بالعوض بــرای احداث ۲۷ واحد مســکونی بــه مددجویان 
پادنا پرداخت شــده و مابقی نیز به زودی پرداخت می شود. منصور 

شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: 
اواخر بهمن ســال ۱۳۹۹ زلزله در منطقه دنا در کهگیلویه بویراحمد و 
پادنای سمیرم در استان اصفهان اتفاق افتاد که بر اثر آن تعداد زیادی 
از منازل بخــش پادنای اولیا، تخریب شــد.وی گفت: پس از زمین 
لرزه بنیاد مســکن، در مناطق آسیب دیده ســتاد بازسازی تشکیل 
داد تا خانه های تخریب شــده را بازســازی کند و بر اساس صورت 
جلسه، بنیاد مسکن موظف است منازل را به صورت بازسازی شده، 
تحویل بدهد.مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
هیئت وزیران طی یک جلســه، ۳۶ میلیارد تومان تسهیالت بانکی، 
۱۶ میلیارد تومان کمک بالعوض و ۵ میلیارد تومان برای تاسیسات 
زیربنایی به ما اختصاص داد.شیشــه فروش گفت: بــرای تعمیر و 
بازسازی منازل دهیاری ها خدماتی همچون توزیع مصالح، خدمات 
رایگان مهندســی، نقشه کشی، نظارت و تاسیســات را ارائه کردند و 

انتخاب پیمانکاران هم به عهده خود مردم بود.

بازسازی 130 واحد قبل از زمستان
محسن قوی بیان، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان هم گفت: طرح احداث و بازسازی 
منازل آسیب دیده از زلزله در پادنا ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در اوایل 
دی همه واحد ها به صاحبان شــان تحویل داده می شود.وی ادامه 
داد: ۱۶ میلیارد کمک بالعوض تعیین شــده که تاکنون ۱۲ میلیارد از 
آن را دریافت کرده ایم و قرار شده تا به زودی بقیه اعتبارات را دریافت 
کنیم.معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: در بخش پادنا ۲۱۷ واحد مسکونی 
شامل ۵۸ واحد شــهری و ۱۵۹ واحد روســتایی، که تخریب شده 
بود به طور کامل بازسازی شــد.قوی بیان اظهار کرد: ۳۵۰ واحد نیز 
که در زمین لرزه خسارت دیده بود، مرمت شــد.وی افزود: در ۱۶۶ 
واحد ســقف اجرا و ۱۴۱ واحــد دیوارچینی شــده، ۱۳۰ واحد نیز به 
اتمام رسیده و قابل بهره برداری است.زلزله ها هشداری برای مقاوم 
سازی واحد های مسکونی به خصوص در مناطق روستایی هستند. 
طرحی که پس از زلزله بزرگ بم آغاز شــد، اما همچنان به سرمنزل 
مقصود نرسیده است.اگر اعتبارات بیشــتری به این امر اختصاص 
یابد قبل از آنکه ســیل و زلزله خانه ها را آوار و مســئوالن را ناچار به 
صرف هزینه برای بازسازی ها کند، سقف هایی مستحکم و ایمن بر 
سر خانواده ها خواهد بود و رنج اسکان در چادر، کانکس و ... را هم 

متحمل نخواهند شد.

خبرخوان جامعه

رییس ســازمان بســیج مســتضعفین در یادواره 
شهدای بختیاری جوی آباد اصفهان با اشاره به اینکه 
پیرامون فداکاری ملت و شــهدای ایران ســخنان 
بســیاری وجود دارد، اظهار داشت: از ابعاد مختلف 
می توانیم به این موضوع بپردازیــم، آن چیزی که 
ما امروز به عنوان ملت بزرگ و افتخار آفرین ایران 
از آن برخوردار هســتیم، یک هویت ملی و اسالمی 
است که در دنیا نظیر ندارد. امروز دنیا با یک ایمان 
متفاوت مواجه اســت، ایران امروز ایران پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی نبوده و امروز به عنوان یک 
ملت ممتاز، افتخارآفرین و استثنایی در سطح دنیا 

شناخته می شود.
سردار غالمرضا ســلیمانی ادامه داد: اگر بخواهیم 
عدد بر زبان جاری کنیم از شــمارش خارج اســت 
چراکــه در روز ده هــا میلیونی بــار نام ایــران در 
رســانه های مختلف دنیا تکرار می شود و علت آن 
مطرح شدن ملت ایران در سایه سار انقالب اسالمی 
اســت. هویت ملی و اســالمی ملت ایران نتیجه 
فداکاری ملت ایران در طول تاریخ به ویژه در طول 
دوران انقالب اســالمی بوده، این در حالی است که 
۲ مولفه مهم و تاثیرگذار مذهب تشیع و اسالم ناب 
و همچنین فداکاری مردم به ویژه عشــایر و خاص 
عشایر بختیاری و زاگرس نشین بوده که باعث خلق 

این موقعیت شده است.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان یکی از 
پیام های حضرت امام)ره( عنــوان کرد: امام)ره( 

در پیامی اظهار داشته اند که عشایر ذخیره حضرت 
بقیه ا... االعظم)عج( هستند. عشایر در دوران دفاع 
مقدس، نقش آفرینی بســیاری داشتند به گونه ای 
که آمار شــهدای عشــایر بختیاری از اســتان های 
فارس، اصفهان، چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرستان، بوشهر، کرمان، همدان، ایالم، 
مرکزی و ... بسیار است. با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری، وفاداری عشایر بختیاری به تشیع، 
سیادت، اسالم و ایران باعث شد که بیشترین شهید 
را تقدیم کنند. ســردار غالمرضا سلیمانی بیان کرد: 
امروزه ایران اســالمی به عنوان یک جزیره امن به 
شــمار می رود.این امنیت ملی بــا دالر، فناوری و 
تجهیزات به وجود نیامده، بلکه با فداکاری فرزندان 
این مردم از سراسر کشــور به دست آمده است، ما 

امروز میراث دار چنین افتخاراتی هستیم. 

رییس سازمان بسیج مستضعفین در یادواره شهدای بختیاری جوی آباد اصفهان:

امنیت ملی با فداکاری فرزندان این ملت حاصل شده است

یادواره شهدای 
مدافع حرم استان 

اصفهان 
یادواره شــهدای مدافع حرم 
اســتان اصفهان با سخنرانی 
حجت االســالم و المسلمین 
»مرتضی آقاتهرانی« و مداحی 
حاج »مهدی سلحشــور« در 
گلســتان شــهدای اصفهان، 

برگزار شد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

نیاز اهتمام مدبرانه در تکمیل پروژه کارت هوشمندملی

استاندار استان اصفهان  در خصوص روز ملی ثبت احوال اظهار داشت: این روز فرصت مغتنمی است  
تا بر ضرورت و استمرار فرهنگ خدمت به مردم عزیز و انقالبی استان به عنوان اقدامی ملی و حرکتی 
هوشمندانه تاکید و تصریح شود. سید رضا مرتضوی  تصریح کرد: در چنین فضا و بستری، بی گمان 
پردازش و پرداختن به جنبه های گوناگون شغلی و وظایف سازمانی مرتبط، ایجاب می کند تا با بهره 
مندی از پیوند راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برمبنای آمارهای حیات و ممات غافل 
نشویم. وی در ادامه افزود:  در این مرحله تحقق واقعی نیازهای جامعه و برنامه ریزان دور اندیش 
مشروط به دقت، سرعت و اتکا به شیوه ها و روش های نوین فناوری است.استاندار استان اصفهان  
گفت: انتظار می رود با اهتمام مدبرانه در تکمیل پروژه کارت هوشــمند ملی که نقطه اتصا و تجمیع 
خدمات اداری و اجرایی است، بتوان تمامی رفتارهای سازمانی در فضا و بستر مجازی را به نحوی 
مطلوب، تسهیل و تسریع کنند.  مرتضوی با اشاره به  سیاســت های جمعیتی ابالغی مقام معظم 
رهبری و اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهارکرد:  موانع اجرایی رفع و پیشنهادات 
راهبردی با جدیت و پیگیری مصرانه در دبیرخانه شورای راهبردی جمعیت مستقر در اداره کل ثبت 

احوال استان مورد تتبع، مواخذه و مطالبه قرار گرفت.
وی در پایان این روز را به تمامی مدیران، رؤســای ادارات و کلیه کارکنان خدوم ثبت احوال استان 
تبریک و تهنیت گفته و توفیق همگان را در خدمت صادقانه به مردم عزیز و متدین استان و عمل به 

سیاست های دولت مردمی را از درگاه خداوند بزرگ خواستار شد.
هاشم کارگر، معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشــور نیز در خصوص فرارسیدن سوم دی 
ماه، روز ملی ثبت احوال اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقشی 
اساسی در تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل مسیر خدمت گزاری به هم میهنان عزیز با بهره 
گیری از فناوری های نوین همراه با تحول در ابعاد و کیفیت ایفای نقش سازمانی و ارائه خدمات ایفا 
می کند. معاون وزیر با بیان اینکه در دوران حاضر، ضرورت ایجاد نظام نوین ثبت احوال و گذر از ثبت 
سنتی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در این راه عزم و اراده جدی کارکنان این سازمان، توام با اتخاذ 

تدابیر و برنامه های مدون راهگشاست. 
رییس سازمان ثبت احوال کشــور در مورد برنامه های این ســازمان تصریح کرد: حرکت به سوی 
سازمانی الکترونیک، ارتقای ســازمان، بهبود فرآیندها، بهره گیری مناسب از منابع، توجه به عزت 
نفس و باال بردن شــأن و منزلت همکاران از مهم ترین برنامه ها برای طی کردن این مسیر است.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی و سپاس از ساعی بودن کارکنان ثبت احوال در سراسر کشور که در 
تحقق اهداف سازمانی به هر طریق،نقشی در تقویت این ساختار خدوم و پویا داشته اند، تاییدات 

روز افزون الهی در سایه توجهات حضرت ولی عصر ورهبری داهیانه رهبر معظم را خواستار شد.

وز عکس ر

با مسئولان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

40درصد سرطان ها با 
پیشگیری کنترل می شود

خبر روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در 
زمینه سالمت و پیشگیری باید رویکردی مدبرانه 
داشته باشیم، گفت: هزینه پیشگیری قاعدتا با 
هزینه جبران خسارت قابل مقایسه نیست و عمال 
۴۰درصد کنترل سرطان ها با پیشگیری صورت 
می گیرد. زهرا شیخی اظهار کرد: در زمینه سالمت 
و پیشگیری باید رویکردی مدبرانه داشته باشیم، 
چون شــاهد هســتیم برخی از سیاست گذاران 
به مافیای دارو معتقد هســتند کــه در پس آن 
گران فروشی دارو و درمان وجود دارد.وی گفت: 
همان قدر که نگران آب، خشکسالی و آلودگی هوا 
هستیم، موضوعات درمانی و دارویی نیز بسیار 
مهم است و در ادامه این نگرانی وجود دارد که اگر 
پیشگیری صورت نگیرد و دقت در طراحی درمانی 
انجام نشود، ممکن است شاهد اعتراضات شدید 
دارویی باشیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: پیشگیری هیچ گاه اولویت 
اول ما نبوده این درحالیســت که همیشه شعار 
داده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است، چون 
نگاه ما درمان محور بوده، اما در مورد ســوختگی 
چقدر خوب اســت که نگاه پیشــگیرانه داشته 
باشــیم، چون هزینه های درمان آن زیاد است و 
نگرانی های غیرمادی آن نیز وجــود دارد، چون 
عواقب خیلی بدی همراه دارد. وی با اشــاره به 
معضل و بیماری سوختگی گفت: اینکه چندین 
روز دوران درمان بوده وحتی چگونگی ســپری 
شــدن آن نیز موضوعی قابل تامل است و اینکه 
بعد از درمان نیز چه مشکالت عدیده ای قرار است 
اتفاق بیفتد، نگرانی های مختلفی را به همراه دارد، 
اما حادثه ای که رخ می دهد بــه دلیل بی دقتی 
در پیشگیری هایی است که انجام نشده است. 
شیخی گفت: در تمام کشــور مراکزی وجود دارد 
که تدابیر الزم برای پیشــگیری از حادثه را ندارد 
به همین خاطر هر لحظه بایــد منتظر اتفاقی از 
آن جا باشیم، اما برعکس آن اگر در برخی موارد 
سختگیری صورت می گیرد به دلیل پیشگیری از 
اتفاقات احتمالی است. هزینه پیشگیری قاعدتا 
با هزینه جبران خســارت قابل مقایسه نیست 
و عمال ۴۰ درصد کنترل ســرطان ها با پیشگیری 

صورت می گیرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از جذب دانشجو از اقلیم کردستان عراق در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد خبر داد و گفت: این واحد دانشگاهی با 
قرار گرفتن در فهرست دانشگاه های منتخب وزارت علوم اقلیم کردستان عراق می تواند از ترم بهمن سال جاری )ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( از این اقلیم 
دانشجو جذب کند. فرید نعیمی، قرار گرفتن در رتبه زیر ۲ هزار در نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریک را از شرایط پذیرش واحد های دانشگاهی توسط وزارت علوم 
اقلیم کردستان دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در این نظام رتبه بندی در جوالی سال ۲۰۲۱ میالدی موفق به کسب رتبه ۱۹۹۲ شد. اکنون این 
واحد دانشگاهی به عنوان یکی از قطب های علمی کشور و میزبان بیش از ۳۵۰ دانشجوی غیرایرانی است. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد گفت: 
دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی این واحد دانشگاهی به عنوان متولی توسعه همکاری های بین المللی علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه به دنبال 

فراهم کردن زمینه های مناسبی برای روابط همه جانبه با دانشگاه ها و مراکز علمی بین المللی و پذیرش دانشجو از سایر کشور هاست.

جذب دانشجو از اقلیم کردستان عراق در دانشگاه آزاد نجف آباد

عکس: ابنا24
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صحبت های عجیب »بوفون« درباره »رونالدو«
جان لوئیجی بوفون، اسطوره باشگاه یوونتوس، صحبت های جالبی را در مورد کریستیانو رونالدو 
مطرح کرد.کریســتیانو رونالدو بعد از 9 فصل حضور شــگفت انگیز در رئال مادرید و کسب تمام 
عناوین تیمی و فردی ممکن با این تیم، نهایتا در ســال 2018 از جمع کهکشــانی ها جدا شد و به 
یوونتوس پیوست. با این حال دوران حضور فوق ستاره پرتغالی در یووه خیلی مطابق انتظار پیش 
نرفت و در تابستان اخیر از این تیم جدا شد و به منچستریونایتد بازگشت.جان لوئیجی بوفون که 
هم اکنون در پارما بازی می کند و به نظر نمی رسد که همچنان تصمیمی برای بازنشستگی داشته 
باشد، صحبت های قابل توجهی را درباره رونالدو مطرح کرده است. بوفون گفت: »یووه این شانس 
را داشت که در اولین سالی که او آمد یعنی همان ســالی که من در پاری سن ژرمن بودم، قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپا شــود و من نمی توانم بفهمم که چه اتفاقی افتاد.وقتی برگشــتم دو سال با 
رونالدو کار کردم و همکاری خوبی هم بین ما وجود داشــت. اما فکر می کنم یووه DNA یک تیم 

بودن را از دست داد.«
بوفون در ادامه گفت: »ما در سال 2017 توانســتیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کنیم زیرا 
تیمی پر از تجربه بودیم. اما مهم تر از همه اینها در آن ســال یک تیم واحد به شــمار می آمدیم و 
همچنین رقابت بسیار بیشتری برای پســت های مختلف در تیم وجود داشت. با این حال چنین 

فاکتورهایی را با وجود کریستیانو رونالدو از دست دادیم.«
بوفون در ادامه اعتراف کرد که دوســت دارد در لیگ های آمریکا یا مکزیک هم بازی کند. او گفت: 
»اینها تجربیاتی هستند که من دوست دارم امتحان کنم، اما در آینده خواهیم دید که چه اتفاقی 

می افتد.«
 

لجبازی مدافع فرانسوی؛ 

مخالفت با جدایی از بارسا
با وجود عالقه بارســلونا به جدایی کلمنت لنگله، این بازیکن قصد دارد به کارش در این تیم ادامه 
دهد.بارسلونا در این فصل نتایج خوبی کسب نکرده است. آنها اخیرا با شکست مقابل بایرن مونیخ 
از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند. همچنین بارسا در اللیگا نیز وضعیت خوبی را تجربه نمی کند 
و در حال حاضر با فاصله عجیب 18 امتیازی نسبت به رئال مادرید در رده هفتم جدول قرار دارد.

همه این مسائل باعث شده که سران باشگاه بارسلونا تصمیم بگیرند که در نقل و انتقاالت ژانویه تا 
جای ممکن تیم ژاوی را تقویت کنند. با این حال شرایط اقتصادی بلوگرانا به گونه ای است که آنها 

باید برخی بازیکنان خود را هم به فروش برسانند و به نظر می رسد کلمنت لنگله، 
مدافع فرانسوی در لیســت فروش ژاوی هرناندز قرار دارد.مدافع فرانسوی 
تا سال 2026 با بارســلونا قرارداد دارد؛ اما به نظر نمی رســد که این بازیکن 
جایگاه ویژه ای در برنامه های ژاوی داشته باشد و به همین خاطر در لیست 
فروش بارسا قرار گرفته است. به نظر می رسد که بارسلونا تصمیم دارد که 

این بازیکن را در ژانویه به فروش برساند؛ اما حاال مارکا مدعی شده که 
لنگله هرگونه پیشنهاد ترک نوکمپ را رد کرده و می خواهد به 

کارش در بارسا ادامه دهد.
مارکا در گزارش خود مدعی شده باشگاه بارسلونا رویه 

جدیدی را در پیش گرفته و می خواهد از شر بازیکنانی 
که حقوق دریافتی آنها از کیفیتی که ارائه می دهند 

بیشتر است، خالص شــود و لنگله نیز یکی از 
آنها محسوب می شــود. با این وجود مدافع 
فرانسوی حداقل در ژانویه پیشنهاد ترک بارسا 

را رد کرده است.

 سرخابی ها در انتظار حذف سهمیه از لیگ قهرمانان آسیا؛

ماجرای تکراری و نخ نما

 سمیه مصور صحبت از حذف سهمیه های ایران از لیگ 
قهرمانان آســیا ماجرای تازه ای نیست؛ 
اما آنچه ایــن روزها ســر و صدای زیادی بــه پا کــرده اهمال کاری 
فدراسیون فوتبال و باشــگاه های ایرانی برای کسب مجوز حرفه ای 

گری است.
ماجرای حذف ســرخابی ها از رقابت های باشــگاهی قاره کهن سال 
گذشــته نیز مطرح شــد و این دو تیم مطرح و پرهوادار تا پای حذف 
شــدن این مســابقات نیز پیش رفتند. در آن زمان مسعود سلطانی 
فر، وزیر ورزش وقت ایران بــرای جلوگیری از ایــن اتفاق به مالزی 
رفت و در این باره تضمین داد تا نماینــدگان ایران بتوانند بدون احراز 
شــرایط حرفه ای گری در لیگ قهرمانان باقی بمانند. در سال گذشته 
از سوی مسئوالن فدراسیون فوتبال مطرح شد که باشگاه های ایرانی 
به رفع مشــکالت پیش رو اقدام خواهند کرد ؛اما حاال خبر رسیده که 
تیم پرسپولیس و اســتقالل امکان حضور در این رقابت ها را نخواهند 
داشت.فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا سال 2022 به سهمیه 2+2 
رســیده بود که طبق رتبه بندی تیم ها، پرســپولیس و فوالد به صورت 

مستقیم و استقالل و ســپاهان از طریق پلی آف می توانستند به این 
مسابقات راه پیدا کنند. حال با توجه به عدم تایید مجوز حرفه ای سه 
باشگاه استقالل، پرسپولیس و گل گهر از سوی AFC و درخواست برای 
ابطال مجوز حرفه ای آنها که توسط فدراسیون فوتبال صادر شده است، 
فوتبال ایران در لیــگ قهرمانان فصل آینده فقط دو ســهمیه خواهد 
داشــت که به این ترتیب ســپاهان و فوالد به صورت مستقیم راهی 
لیگ قهرمانان آسیا 2022 خواهند شــد.این در شرایطی است که اگر 
باشــگاه های دیگری از ایران برای دریافت مجوز حرفه ای اقدام کرده 
بودند، به ترتیب رتبه ای که کســب می کردند می توانستند جایگزین 
استقالل و پرسپولیس شوند. در این بین فقط گل گهر سیرجان برای 
کســب مجوز حرفه ای اقداماتی انجام داده بود، اما مجوز صادر شده 
برای این باشــگاه نیز تایید نشد تا دو ســهمیه فوتبال ایران در فصل 
آینده، از بین بــرود.در حال حاضر نیز، پرونده صــدور مجوز حرفه ای 
سه باشگاه ایرانی که از ســوی فدراسیون فوتبال صادر شده، به کمیته 
انضباطی AFC ارجاع شده است که ســه باشگاه و فدراسیون فوتبال 
باید دفاعیات خود را در این زمینه، اعالم کنند. آن هم در شــرایطی که 

ممکن اســت عالوه بر حذف آنها از لیگ قهرمانان آسیا، جریمه های 
شدیدتری نیز در انتظارشان باشد. این سه باشگاه و فدراسیون فوتبال 
تنها چنــد روز فرصت دارند تــا دفاعیات خود را ارســال کنند تا اتفاق 
تلخ تری برای فوتبال ایران رخ ندهد. شنیده می شود قرار است جلسه 
ای به میزبانی عزیــزی خادم و در حضور حمیدرضا ســجادی برگزار 
شود تا سجادی نیز مانند ســلطانی فر شانس خود را برای استفاده از 
دیپلماسی و ارتباط از طریق وزارت امور خارجه با کنفدراسیون فوتبال 
آســیا امتحان کند و مجوز موقتی برای حضور استقالل و پرسپولیس 
بگیرد. اما پیش بینی می شود AFC این بار دیگر قانع نشود و با حذف 
استقالل و پرسپولیس و از دست رفتن دو ســهمیه، شوک بزرگی به 
فوتبال ایران وارد شود. مشــکالت مطرح شده در پرونده سرخابی ها 
آن قدر زیاد است که که فرصت محدود داده شده برای ارسال دفاعیات 
به کنفدراسیون آســیا هم نمی تواند موثر واقع شود. شاید حذف این 
دو تیم باعث شود مسئوالن فدراســیون فوتبال و این دو باشگاه این 
بار به صورت جدی به دنبال برطرف کردن مشکالت شان بوده و برای 

همیشه به این ماجرای حرفه ای گری پایان دهند.

خبر روز

پرونده جدید مالی در انتظار پرسپولیس
مدیران پرســپولیس به مدیربرنامه های رادو اعالم کردند باید این بازیکــن به تمرینات برگردد.

بعد از جدایی رادوشویچ از  پرســپولیس و ترک ایران، مدیربرنامه های این بازیکن با حضور در 
محل باشگاه پرســپولیس درباره چگونگی نحوه پرداخت مطالبات این بازیکن با مجید صدری 
جلسه ای را برگزار کرد. ظاهرا سرپرست باشگاه پرسپولیس به مدیربرنامه های رادوشویچ اعالم 
کرده که در صورتی مطالبات این دروازه بان را پرداخت می کند که او به ایران بازگشته و در تمرینات 

پرسپولیس حاضر شود. 
شرطی که به نظر بعید است با موافقت دروازه بان کروات روبه رو شود.بوژیدار رادوشویچ تا تاریخ 
یکم ژانویه )11 دی ماه( به باشگاه پرسپولیس مهلت داده تا برای پرداخت مطالباتش اقدام کنند 
و به نظر می رسد اگر این مشکل تا تاریخ اعالم شده حل نشود باز هم کار پرسپولیس به شکایت 

در فیفا کشیده شود.
 

رای پرونده ویلموتس بازهم به تعویق افتاد!
دادگاه حکمیت ورزش )CAS( بار دیگر اعالم رای پرونده مارک ویلموتس را به تعویق انداخت و 
ممکن است رای نهایی یک یا دو ماه دیگر اعالم شود.در حالی که همه انتظار داشتند رای پرونده 
 )CAS( مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران از سوی دادگاه حکمیت ورزش
در سال 2021 اعالم شــود، اما باز هم این اتفاق رخ نداد و اعالم این رای یک ماه دیگر تمدید شد. 
در ماجرای قطع همکاری فدراســیون فوتبال با مارک ویلموتس، فقط همین یک پرونده نبود و 
مانو فریرا، دستیار او نیز فدراسیون را در فیفا محکوم کرده بود. بخش حقوقی فدراسیون فوتبال 
به این رای نیز اعتراض کــرد و آن را به دادگاه حکمیت ورزش برد تا بلکــه بتواند این رای را لغو یا 
میزان محکومیت را کم کند. از همین رو با توجه به تازگی این شــکایت، پرونده مارک ویلموتس 

هم به تعویق افتاده است.
براین اساس، طبق اعالم CAS به فدراســیون فوتبال ایران، اعالم رای مارک ویلموتس یک ماه 
دیگر به تعویق افتاد و پایان ماه ژانویه )اوایل بهمن ماه( مهلت جدید اعالم رای این پرونده است، 
چرا که رای این پرونده و پرونده شــکایت مانو فریرا به صورت همزمان اعالم خواهد شــد. البته 
با توجه به جزییات و شــرایط موجود برای بررســی دفاعیات پرونده مانو فریرا و تعطیلی پیش 
رو در ماه ژانویه که آغاز سال نوی میالدی اســت، این احتمال وجود دارد که تا یک ماه دیگر هم 
رای این دو پرونده اعالم نشــود و شــاید باز هم اعالم رای یک ماه دیگر یعنی تا پایان ماه فوریه 
)اوایل اسفند( تمدید شود.به این ترتیب، فدراسیون فوتبال همچنان باید منتظر تصمیم نهایی از 
سوی دادگاه حکمیت ورزش درباره پرونده سنگین مالی مارک ویلموتس و دستیارش باشد که 

مدت هاست به یکی از معضالت اصلی این فدراسیون تبدیل شده است.
 

لقب جدید »مهدی قائدی« در امارات
تیم فوتبال شباب االهلی دبی پنجشنبه شــب در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی امارات به 
مصاف الظفره رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رســید.مهدی قائــدی و احمد نوراللهی دو 
بازیکن ملی پوش کشورمان در این بازی برای شباب االهلی بازی کردند. قائدی نسبت به بازی 
گذشته اش که افت داشت در این بازی دوباره به روزهای اوجش برگشت.ستاره سابق استقالل 
در این بازی گل پیروزی بخش شباب االهلی را با گرفتن پنالتی پایه ریزی کرد و در نهایت با این 
گل االهلی برنده شد.قائدی به دلیل عملکرد خیره کننده اش در این بازی جایزه بهترین بازیکن 

زمین را گرفت. 
سایت »اســپورت ال« لقب جدیدی را به ســتاره ریزنفش ایرانی داد.این رســانه اماراتی لقب 
»هنرمند« را به مهدی قائدی داد. مهاجم ملی پوش ایرانی پیش از این لقب های اســتثنایی و 

جادوگر را از گزارشگران اماراتی گرفته بود.

مستطیل سبز

رییس فدراسیون فوتبال:

فیفا با ما شوخی ندارد
رییس فدراســیون فوتبال بر موضوع تصویب 
اساسنامه توسط مجلس، مجددا تاکید کرد.

عزیزی خادم کــه روز پنجشــنبه در اصفهان 
مقابل خبرنگاران قرار گرفتــه و همچنین در 
مجمع صحبت مفصلی کرده بــود، در بخش 
مهمــی از حرف هایش به موضــوع تصویب 
اساسنامه توســط مجلس اشــاره کرد.نکته 
اینجاســت که باتوجه به اتفاقات رخ داده در 
پرونده حرفه ای سازی پرسپولیس و استقالل، 
باید در نظر داشت که مجامع تصمیم گیر بین 
المللی صبوری گذشته را ندارند و امکان دارد با 
ایران در صورت عدم تصویب بند یک اساسنامه 
فدراسیون فوتبال، با سختی بیشتری برخورد 
کنند.این همان چیزی است که عزیزی خادم 
در صحبت هایش به آن اشاره می کند و عقیده 
دارد باتوجــه به تصویب اساســنامه در هیئت 
دولت، مجلس باید در این مسیر همراه فوتبال 

ایران باشد.
وی در خصوص مشــکالتی که در اساسنامه 
فدراســیون وجود دارد گفت:بحث اساسنامه 
یک بحث مهم و تهدید جدی است. من در آن 
زمان که شما به آن رای دادید هیچ مسئولیتی 
نداشتم.روی اساسنامه کار شد و اقدام بزرگی 
صورت گرفت. این اساســنامه یک نقشه راه 
داشــته که باید جمع بندی انجام می شــد. 
فدراسیون جهانی و ضلع سوم دولت هم آن را 

تایید کرده است.
رییس فدراســیون فوتبال ادامــه داد:مجمع 
فدراسیون جهانی و دولت هم این اساسنامه را 
تایید کرده و در نهایت باید با نظر مجلس تایید 
شود. تغییرات توســط دولت مانده به همین 
دلیل در جلساتی که داشتیم فیفا این مسئله 
را پیگیری می کند و می گوید ما با شما قدم به 
قدم آمدیم و با توافقات شــما گام برداشتیم. 
در برگزاری انتخابات و برگرداندن میزبانی ها 
و همه چیز با ما همکاری شــده بنابراین باید 
آخرین قدم نیز انجام و آخرین بند اساسنامه 
تصویب شود. هفتاد روز کمتر از فرصتی که به 
ما داده شــده  باقی مانده و آنها با ما شوخی 
ندارند و زمان کمی داریم و امیدوارم شــما با 

نمایندگان خود در مجلس صحبت کنید.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تمرین ستاره 
پرسپولیس با همسرش

مهدی عبدی، مهاجم جوان تیم فوتبال 
پرسپولیس در جشــن قهرمانی لیگ 
بیستم قرمزها خبر از داماد شدنش داد 
و ازدواجش را علنی کرد و حاال مشخص 
شــد همســر او نیز فوتبالی است. این 
بازیکنی مازندرانی روزهای خوبی را در 
پرسپولیس سپری می کند و فعال آقای 

گل تیم شان است.

یزدانی و گرایی، بهترین کشتی گیران سال 2021 آسیا شدند
دو ملی پوش کشتی آزاد و فرنگی ایران به عنوان برترین های آسیا در سال 2021 معرفی شدند.شورای کشتی آسیا، اسامی برترین کشتی گیران آسیا در سال 2021 را اعالم 
کرد که کشتی گیران کشورمان در بخش آزاد و فرنگی به عنوان بهترین نفرات در این سال معرفی شدند.بر اساس خبری که در صفحه رسمی اینستاگرام شورای کشتی 
آسیا درج شده است، حسن یزدانی با کسب مدال نقره المپیک توکیو، مدال طالی رقابت های جهانی نروژ و مدال طالی رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان، به عنوان 
بهترین آزادکار و محمدرضا گرایی با کســب مدال طالی المپیک توکیو و مدال طالی رقابت های جهانی نروژ به عنوان برتریی فرنگی کار قاره کهن در سال 2021 انتخاب 
شدند. یزدانی و گرایی عالوه بر کسب مدال، نمایش های عالی در رقابت های المپیک و جام جهانی داشتند تا به عنوان کشتی گیران فنی در این سال شناخته شوند، 
کشتی گیرانی که می توانند میلیون ها مخاطب را میخکوب عملکرد زیبای خود کنند.قرار است جوایز این دو ورزشکار در مجمع عمومی این شورا که در جریان مسابقات 

قهرمانی آسیا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال آینده در شهر اوالن باتور مغولستان برگزار می شود، به آنها اهدا شود. 

سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان ذوب آهن گفت 
: عمده بازیکنان ما بومی اصفهان بودند و فقط با یک 
بازیکن ملی پوش نایب قهرمان لیگ برتر شدیم. لیال 
بریانیان اصفهانی افزود: با داشتن سهمیه حضور سه 
بازیکن ملی پوش، ذوب آهن امسال موفق به تکمیل 
سهمیه ملی خود نشد و ما فقط با داشتن یک بازیکن 
ملی پوش وارد رقابت ها شدیم.وی ادامه داد: بعد از 
گرفتن عنوان چهارمی در دور رفــت از این رقابت ها، 
تمرینات را به شکل منســجم تری در پیش گرفتیم 
و تغییر مدیرعامل باشــگاه و مدیریت امــور بانوان 
در تمرینــات و رقابت ها انگیزه این تیــم را دوچندان 
کرد و درنهایت به عنــوان نایب قهرمانی در این فصل 
از رقابت ها رسیدیم.بریانیان با اشــاره به توجه ویژه 
باشگاه ذوب آهن به بومی گرایی در استفاده از بازیکنان 

خاطرنشــان کرد: از 1۵ بازیکنی که در اختیار داشتیم 
10 نفر از آن ها بومی اصفهان بودند و با میانگین سنی 
22 تا ۴0 سال در این رقابت ها حضور پیدا کردیم.وی 
ضمن اشــاره به حضور روان شــناس ورزش در این 
تیم افزود: حضور روان شــناس ورزشی در تیم باعث 
اتحاد و انسجام بیشتر در تیم شده بود و یکی از عوامل 
تاثیرگذار در کسب عنوان نایب قهرمانی داشتن وحدت 
و همدلی در اعضای تیم بود.بریانیان با ابراز رضایت از 
بازیکنان ذوب آهن در ایــن دور از رقابت های والیبال 
نشســته بانوان گفت: در پنج بازی از این رقابت ها، ۴ 
نفر از بازیکنان ذوب آهن به عنوان بازیکن برتر انتخاب 
شــدند و از طرفی کاپیتان ملی پوش تیم ما عملکرد 
موثری در مســابقات داشت.ســرمربی تیم والیبال 
نشسته زنان ذوب آهن اصلی ترین معضل کنونی این 

رشته را این گونه توصیف کرد: درزمینه استعدادیابی 
این رشته در بین معلوالن از سوی سازمان های مربوطه 
همکاری هــای الزم صورت نمی گیــرد و درنهایت به 
فراموشی سپرده می شود.وی اضافه کرد: رشته های 
معلوالن به خاطر هزینه های مالی بیشتری که متحمل 
می شوند گاهی در نیمه راه رها می شوند و با مشکالتی 
ازجمله نبود حامــی مالی مواجه هســتند.بریانیان 
در پایان تاکید کــرد: اگر حامیان مالــی قدرتمندی 
در ورزش زنــان و معلوالن وارد شــوند، پیشــرفت 

چشمگیری در ورزش این قشر شاهد خواهیم بود.

سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان ذوب آهن:

ذوب آهن با بازیکنان بومی نایب قهرمان شد

ی سه باشگاه  با توجه به عدم تایید مجوز حرفه ا
AFC و  استقالل، پرسپولیس و گل گهر از سوی 
درخواست برای ابطال مجوز حرفه ای آنها که توسط 
فدراسیون فوتبال صادر شده است، فوتبال ایران در 
لیگ قهرمانان فصل آینده فقط دو سهمیه خواهد 

داشت 
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شهردار اصفهان:

شهر باید بستر هوش افزایی کودکان باشد
شهردار اصفهان با بیان اینکه ۹ دسته هوش برای کودکان شناسایی شده است، گفت: هیچ کودک 
کم هوشی در جامعه وجود ندارد، در این راستا باید هوش و استعداد کودکان را پیدا کرد تا بتوانیم 

در راستای تحقق اهداف آن ها حرکت کنیم.
علی قاســم زاده در ویژه برنامه فرهنگی هنری »سربند عاشــقی« اظهار کرد: در گذشته صحبت 
از کودکان باهوش و کم هوش بود، اما اکنون در علم جدید روان شناســی گفته می شــود که باید 
اســتعداد کودکان را در سن پایین کشــف کنیم تا در آینده به اهداف خود برســند؛ اگر کودکان و 
نوجوانان هدف خود را به درســتی انتخاب کنند در سن جوانی و بزرگسالی به قله موفقیت دست 
می یابند.وی با بیان اینکه اگر به استعداد کودکان و نوجوانان توجه نشود، آنان هر روز از مسیر خود 
دورتر می شوند، افزود: خودشناسی کمک می کند تا خانواده ها نسبت به فرزندان شان و کودکان 

و نوجوانان نسبت به خود آگاهی الزم را پیدا کنند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه والدین باید در طول سه ســال، هوش فرزندان خود را بسنجند و 
سپس اســتعداد آن ها را کشــف کنند، تصریح کرد: برخی کودکان هوش کالمی دارند؛ کودکانی 
که از این ویژگی برخوردار هســتند زودتر از بقیه کلمات را بیان و جمله سازی می کنند.وی ادامه 
داد: کودکانی که هوش کالمی دارند در دوران تحصیل نیــز ارتباط کالمی قوی برقرار می کنند، اگر 
این موضوع به موقع کشــف شــود این کودکان در آینده می توانند به نویسندگان و اساتید بزرگی 
تبدیل شوند.قاسم زاده با بیان اینکه برخی از کودکان در سن پایین هوش منطقی ریاضی دارند، 
خاطرنشان کرد: این افراد از بازی های چیدنی و منظم کردن اشیا لذت می برند و همیشه اسباب 
بازی های آن ها منظم اســت. این کودکان در دوران مدرســه عالقه دارند در ابتدا مسائل ریاضی 
را حل کنند، البته این کودکان به معما و حل مســئله نیز اشتیاق زیادی نشــان می دهند، اگر به 

استعداد آنان توجه شود، مهندسان بزرگی را تحویل اجتماع خواهیم داد.
 

مدیر بهینه سازی تاسیسات شهری شهرداری اصفهان:

شهروندان نقاط تاریک شهر را به سامانه 13۷ اطالع دهند
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
اینکه یکی از شاخصه های مهم ایمنی در فضاهای عمومی به ویژه فضای سبز و پارک ها روشنایی 
است، الزم است که این روشنایی به طور مســتمر کنترل شده و طبق استاندارد نگهداری و تعمیر 
شود.ســید مهدی حســینی ادامه داد: برای نقاطی که تاریک و نیازمند روشــنایی اســت طبق 
پروژه های مختلف بودجه در نظر گرفته می شود و در ســال جاری نیز در سطح مناطق ۱۵ گانه و 
مدیریت ناژوان ۱۱۴ پروژه در نظر گرفته شده که بیشتر آنها تکمیل روشنایی با تجهیزات کم مصرف 
و اســتاندارد جایگزین شده اســت.مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری 
شــهرداری اصفهان افزود: برای این تعداد پروژه بودجه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده که ۴۷ پروژه از آن به بهره برداری رسیده و مابقی نیز بودجه آن تامین شده و با انعقاد قرارداد 
با پیمانکار تا پایان سال به بهره برداری می رســد.وی اضافه کرد: در این حوزه تخصصی روشنایی 
فضاهای عمومی مانند پارک ها و فضای ســبز و معابر تحت نظارت شهرداری و نورپردازی ابنیه 

تاریخی و پل ها انجام می شود.
حســینی یادآور شــد: برای اطمینان از کارکرد صحیح، مسئوالن بهینه ســازی مناطق و ناظران 
عالی مدیریت بهینه سازی بر اساس چک لیست های ســامانه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
این تجهیزات را رصد کرده و تعمیر این تجهیزات به ســرعت در دســتور کار قــرار می گیرد.مدیر 
بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان از مردم درخواست کرد در 
صورت مشاهده نقاط تاریک طی تماس با سامانه ۱۳۷ اطالع دهند تا برای روشنایی آن اقداماتی 

اتخاذ شود.

 تردد اتوبوس های فرسوده و فاقد استاندارد های زیست محیطی؛

دود اگزوز خودرو ها در ریه های گرفته اصفهان

خیلی وقت است که هوای اصفهان انباشته 
محمدرضا خراط

از آالینده هاست.هر روز صبح با خبر هایی 
همچون شــاخص کیفیت هوای اصفهان برای همه گروه ها یا گروه های 
حساس ناسالم است، مواجه می شویم.آالینده ها آنقدر در هوای اصفهان 
زیاد شده که این شهر طی یکی دو ســال اخیر همواره به عنوان اولین یا 
دومین کالن شهر آلوده کشور شناخته شده است.در آستانه فصل سرما، 
مســئوالن مرتب از قانون هوای پاک و اقدامات و تصمیماتشــان برای 
کاهش آالینده ها می گویند، اما این روز های قرمز و نارنجی است که یکی 
پس از دیگری به تقویم زیست محیطی استان اضافه می شود.در این بین 
خودرو ها از متهمان اصلی آالیندگی به شــمار می آیند و باید گفت شبکه 
حمل و نقل عمومــی هم به جای کمــک به بهبود تــردد و کاهش تردد 
خودرو های شــخصی به یکــی از منابــع آالیندگی هوا تبدیــل و حتی 
موتورسیکلت های کاربراتوری همدســت اتوبوس ها در بستن راه نفس 
اصفهان شــده اند. رییس اداره پایش و امور آزمایشــگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به مطالعات انجام 
شده در اصفهان اتوبوس ها بعد از کامیون ها در رتبه دوم تولید ذرات معلق 
pm۲.۵)ذرات کوچکتر ۲.۵ میکرون( هستند.بابک صادقیان،اظهار کرد: 
اتوبوس های شرکت واحد بخشی از اتوبوس های مورد اشاره هستند، ولی 
با توجه به پیمایش بیشتر در معابر شهری می توانند اثر بیشتری در آلودگی 
شهر داشته باشــند.رییس اداره پایش و امور آزمایشــگاه های اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در حال حاضر میانگین سنی 
اتوبوس های شرکت واحد اصفهان باالتر از سن فرسودگی است و بخش 
عمده ای از اتوبوس های اصفهان فاقد اســتاندارد های زیست محیطی 
اســت.صادقیان گفــت: بــه دلیــل هزینه های ســنگین نوســازی و 
محدودیت های تامین و واردات، طی دو سال اخیر شهرداری اصفهان فقط 
به بازسازی اتوبوس ها پرداخته، اما به دلیل نبود امکان فنی نصب فیلتر 
دوده روی بخش عمده ای از اتوبوس ها )یورو ۲ و یورو ۳( مشکل ایجاد 
آلودگی در آن ها رفع نشده است.وی گفت: در خصوص موتورسیکلت ها 
شرایط بدتر است، موتور سیکلت ها به خصوص نوع کاربراتوری آن ها سبب 

انتشار آالیند های گازی )ترکیبات آلی و منوکسید کربن( می شوند.

اتوبوس های جدید وارد ناوگان نشده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: دلیل باال بودن 
عمر ناوگان اتوبوسرانی تولید نشــدن اتوبوس در کشور است؛ می توان 
گفت کمک های دولتی در دولت های یازدهم و دوازدهم تقریبا قطع شد. 
سیدعباس روحانی افزود: البته سهم اتوبوسرانی نسبت به سایر وسایل 
حمل و نقل شهری و دستگاه هایی که وارد می شوند، بسیار کم و ناچیز 
است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در حال 
حاضر اصفهان ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دارد که ۳۵۰ دستگاه اتوبوس های 
یورو ۴ است. باالترین استاندارد کشــور یورو ۴ است که این اتوبوس ها 

با این اســتاندارد، کمترین آالیندگی را دارند.روحانی گفت: در اصفهان 
اتوبوس های زیادی تردد می کنند که از حومه و شهر های همجوار به مرکز 
استان می آیند و نباید این اتوبوس ها را به سازمان ما و اصفهان ربط داد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: ما سعی در 
استفاده از اتوبوس های جدید داریم که این اتوبوس ها باید استاندارد یورو 
۴، سامانه بدون نقص سوخت رسانی و معاینه فنی داشته باشند. سازمان 
اتوبوسرانی در همه خیابان ها بازرس دارد و از تردد اتوبوس ها با نقص فنی 
جلوگیری می کند.وی در پایان گفت:شهروندان نیز می توانند در صورت 

مشاهده این گونه اتوبوس ها باشماره ۱۳۷ تماس بگیرند.

اتوبوس ها نباید 10 ساله شوند

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اصفهان گفت: ۹۰۰ اتوبوس فعال 
سازمان اتوبوسرانی به دلیل استفاده از گازوییل با گوگرد زیر ۵۰ppm آلودگی 
بسیار کمی دارند. ابوالفضل خسروی ادامه داد: متوسط عمر ناوگان اتوبوس 
اصفهان ۱۰ سال و نیم است. عمر برخی از اتوبوس ها به ۱۷ سال هم رسیده 
و ممکن است که وسایل باالی ۱۰ سال ایجاد کننده آالیندگی باشند.مدیر 
مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اصفهان گفت: ما باید تالش کنیم عمر 
ناوگان اتوبوسرانی را به زیر ۱۰ سال برسانیم که در این زمینه دولت و شهرداری 
باید اقدام کنند تا کار به نتیجه برسد.خسروی گفت: اتوبوسرانی یک پایگاه 
معاینه فنی ســنگین دارد و اتوبوس هارا به صورت مرتب معاینه و بررسی 
می کند.وی افزود: اتوبوس های دارای نقص فنی در شهر نمی توانند حرکت 
کنند، ولی اتوبوسی که عمر باالی ۱۰ سال دارد از نظر استاندارد های داخلی 
کیفیت خوبی ندارد و ممکن اســت ایجاد کننده آالیندگی باشد، بنابراین 
سازمان روی این دستگاه ها نظارت کامل دارد و نمی گذارد این خودرو ها ها 
با نقص فنی داخل شهر تردد کنند.مدیرمرکز پایش و کنترل کیفیت هوای 
استان اصفهان گفت: وضع نگران کننده در حمل و نقل عمومی و خودرو های 
سنگین، سرویس ادارات، دانشگاه ها، پادگان ها و شرکت های بزرگ است. 
روی این دستگاه ها کنترل خیلی زیادی وجود ندارد، همچنین از گازوییل با 

گوگرد باال استفاده می کنند که پلیس باید با آن ها برخورد کند.

آالیندگی موتورسیکلت 4 برابر خودرو

خسروی گفت: موتورسیکلت های کاربراتوری و بنزینی نقش عمده ای در 
آلودگی هوا دارند، حدود ۶۰۰ هزار موتور سیکلت در شهر اصفهان تردد می 
کند که هر موتورسیکلت کاربراتوری ۴ برابر خودرو آلودگی ایجاد می کند.

وی افزود: موتور سیکلت ها هیچ گونه معاینه فنی ندارند و هیچ نظارتی 
روی آن ها درخصوص ارزیابی وضع آالیندگی شان وجود ندارد؛ بنابراین 
پلیس باید در این زمینه دقت بیشتری بکند.خودرو ها تنها متهمان آلودگی 
هوای اصفهان نیستند و باید خشکی زاینده رود، فعالیت واحد های صنعتی 
آالینده، وضع اقلیم و برخی موارد دیگر را به فهرست منابع آالیندگی هوا 
اضافه کرد. به هر حال کاستن از غلظت آالینده ها نیازمند کاهش سهم هر 
یک از عوامل، آن هم با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه است. 

اینجا در اصفهان برای نفس کشیدن، هوا کم است.

با مسئولان

فرماندار اصفهان:

از ظرفیت بانوان در تصمیم گیری های فرهنگی و اجتماعی 
استفاده خواهیم کرد

به گزارش روابــط عمومی فرمانداری اصفهــان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلســه 
کارگروه بانوان و خانواده شهرســتان، با تاکید بر اینکه از نظرات و دیدگاه های همه باید در حوزه 
بانوان استفاده شود، اظهار داشت: تشــکیل کارگروه های مناسب، دعوت از تشکل های مردمی 
فعال در حوزه زنان در کارگروه های مربوطه و استفاده از اسناد باالدستی و اطلس زنان و خانواده، 
ازجمله مواردی است که باید در حوزه بانوان و خانواده مورد توجه ویژه قرار گیرند.فرماندار اصفهان 
افزود: پژوهش ها و تحقیقات انجام شــده در حوزه زنان باید ویرایش و به روز رســانی شده و 
براساس آنها برنامه ریزی های الزم صورت پذیرد.احمدی با اشــاره به برنامه های خوب برخی 
دســتگاه های اجرایی در حوزه بانوان، عنوان کرد: ظرفیت ها و نیازهای بانوان در دســتگاه های 
مختلف احصا شود و نظارت و هماهنگی بین بخشی در این راستا برای رفع مشکالت آنان صورت 
پذیرد.وی با تاکید بر لزوم تشکیل سمن های جدید برای فعالیت در حوزه بانوان، افزود: اقدامات 
و پیگیری های الزم برای تشــکیل ســمن های جدید در حوزه های ورزش، مسائل اقتصادی و 
تولید صورت پذیرد.فرماندار اصفهان تصریح کرد: ما از ظرفیت خوب بانوان در تصمیم گیری های 
فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهره خواهیم گرفت.احمدی با اشاره به طرح روستا و محله نمونه، 
تصریح کرد: با هم افزایی و همکاری بین بخشی در کارگروه های مربوطه، اقدامات مقتضی برای 
رفع مشکلی از مشکالت بانوان در یک منطقه مشــخص و یا ظرف مدت معینی انجام شود.وی 
افزود: موضوع اشتغال خانگی بانوان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اقدامات و پیگیری های 

الزم در این خصوص در کارگروه های مربوطه در حال انجام است.
 

اصفهان؛ شهر ایمن در برابر سوختگی
رییس اداره توسعه فرهنگ ســالمت گفت: این اداره همراه با مرکز آموزش درمانی امام موسی 
کاظم )ع(، آتش نشــانی، اورژانس، اداره برق، اداره کار، آموزش و پــرورش و انجمن ققنوس، 
غرفه های آموزشی با محوریت پیشگیری از سوختگی برپا کرده است.فریناز توالئیان با اشاره به 
روز ملی پیشگیری از سوختگی اظهار کرد: اداره توسعه فرهنگ سالمت با همکاری مرکز آموزش 
درمانی امام موسی کاظم )ع( با توجه به اهمیت آموزش نکات الزم برای پیشگیری از سوختگی به 
خانواده ها، به برگزاری برنامه میدانی در جاده سالمت شماره یک ناژوان اقدام کرده است.رییس 
اداره توسعه فرهنگ ســالمت افزود: مرکز آموزش درمانی امام موسی کاظم )ع(، آتش نشانی، 
اورژانس، اداره برق، اداره کار، آموزش و پرورش، انجمن ققنوس و اداره توسعه فرهنگ سالمت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با برپایی غرفه های آموزشی با محوریت 
پیشگیری از سوختگی، به همراه ایســتگاه نقاشــی کودکان و برنامه های جانبی، روز گذشته از 
ســاعت ۸ الی ۱۲ صبح میزبان عموم شــهروندان بودند.وی تصریح کرد: تولید و انتشــار کلیپ 
آموزشی راه های پیشگیری از سوختگی، تبلیغات شهری پیام های آموزشی پیشگیری، از دیگر 
برنامه های اجرایی اداره توسعه فرهنگ سالمت به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی بود.

 

جشنواره ملی شعر »حضرت مادر« در اصفهان برگزار می شود
معاون فضای مجازی، هنر و رســانه دفتر تبلیغات اســالمی در آیین رونمایی و نشست خبری 
جشنواره ملی شعر »حضرت مادر« با بیان اینکه شعر از مقوله هایی است که حوزه  مانند  بسیاری 
از مقوالت هنری، نسبت به آن کم توجه  بوده، گفت: مسئله شعر حقیقتا همواره در حوزه مورد توجه 
بوده و بزرگان زیادی از علما خودشان به شــعر گفتن پرداخته اند. حجت االسالم »محمد شیخ 
االسالمی«  با اشاره به  برگزاری شعر طالب در دوره های قبل  اظهار داشت: امسال نیز در بهمن ماه 

اختتامیه دوره پنجم این جشنواره برگزار خواهد شد.

خبر روزخبر خوان

 مدیرعامل سازمان پارک ها و
 فضای سبز شهرداری:

جریمه قطع درختان در 
اصفهان بازدارنده نیست

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان درباره قانــون و جریمه 
قطعی درختان توسط شــهروندان گفت: به 
اســتناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز 
و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، از میان 
بردن هر نــوع درخت در محــدوده قانونی و 
حریم شــهر ها بدون اجازه شهرداری ممنوع 
است. مجید عرفان منش اظهار کرد: هر کس 
به طور عمدی و برخالف مقــررات مرتکب از 
بین بردن درختان مشــمول این قانون شود 
و همچنین مالــکان باغ ها که عمدی موجب 
از بین رفتن درختان مشــمول این قانون را 
فراهم کنند، به حبس تا سه سال و پرداخت 
جزای نقدی محکوم خواهند شد که سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
به عنوان متولی حفظ و نگهداری عرصه های 
سبز شهر می تواند نسبت به این موارد شکایت 
کند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان گفت: ما در مورد جریمه 
قطع درختان قیمت پایه را از شــورای شــهر 
اســتعالم می کنیم، اما قیمت قطع هر اصله 
درخت رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان اســت 
که این رقم بســیار کم و بــرای برخی راحت 
قابل پرداخت اســت، هرچند ضریب منطقه 
و موقعیت هم مهم و از ۹ تا ۲۰ میلیون تومان 
هم خسارت مصوب می شود.وی گفت: دیگر 
نمی توانیم درختانی همچون چنار های خیابان 
عباس آباد و یــا خیابان ســپه را تولید کنیم، 
زیرا این گیاهــان در شــرایط فعلی اصفهان 
رشد نمی کنند.مدیرعامل ســازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: نوع 
نگاه به عرصه ســبز باغبانی و شــهر موجب 
شده است که پارک ها، تفرج گاه های محلی، 
پارک های جنگلی با محور باغبانی اداره شود 
و این تعارض در دید موجب شــده است ما 
وظیفه فضای سبز را فراموش کنیم.وی گفت: 
فضای سبز موقعی اثر دارد که رطوبت نسبی 
شهر را باال ببرد، بخارآب تامین و از خاک های 

سطحی و گیاهان اکسیژن تولید شود.

اصفهان، جایگاه 
زیباترین انگورستان 

ایران
عمارت انگورستان ملک التجار، بنایی 
ارزشمند از دوران ناصرالدین شاه است 
که زمین آن در زمان این شاه قاجاری 
به مسئول امور مالی اصفهان پیشکش 
شد و بعدها ساختمان انگورستان به 
دستور پســر او ملقب به ملک التجار 
احداث و به یکی از زیباترین بناهای 

معماری اصفهان تبدیل شد.

وز عکس ر

عضو هیئت رییسه شورای شهر اصفهان:

قابلیت های سامانه مدیریت دانش معرفی شود
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: اکنون روزگاری است که مدیریت و اداره شهر باید مبتنی بر دانش و تجربه باشد که این نیاز در سامانه 
مدیریت دانش به خوبی فراهم شده است.فرزانه کالهدوزان افزود: دسترسی سریع، کارآمد و موثر این سامانه، نسبت به منابع موجود ظرفیت مناسبی است که ابزار 
الزم برای مدیران و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری را فراهم آورده است.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به قابلیت های سامانه مدیریت 
دانش، اظهار کرد: این سامانه به روز و قابل استفاده برای مدیران، پژوهشگران و کارشناسان مدیریت شهری است و باید به خوبی معرفی و قابلیت های آن اطالع 
رسانی شود.وی تصریح کرد: در سامانه مدیریت دانش یک هزار و ۱۷۲ مقاله علمی، ۵۱۵ مورد کتاب مدیریت شهری و ۷۱۵ پایان نامه بارگذاری شده که گنجینه علمی 
در دسترس به شمار می رود.کالهدوزان افزود: در سامانه مدیریت دانش بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ اثر به صورت تمام متن وجود دارد که ۵۳۴ تجربه، هشت کتاب و سه 
مقاله ترجمه شده، ۲۵۰ طرح پژوهشی تایید شده شهرداری و یک هزار و ۴۰۲ مورد طرح پژوهشی از کالن شهرهای کشور به صورت تمام متن بارگذاری شده است.

اجرای طرح »کالس شــهر« در مدارس اصفهان با 
برگزاری مراسمی به صورت رسمی آغاز شد. معاون 
فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان تداوم اقدامات خوب 
گذشــته را یکی از اهداف مدیران جدید شــهرداری 
اصفهان دانست و گفت: اگر قرار است اصفهان شهر 
زندگی باشد این امر به دســت فرزندان این شهر و 
دختران و پسران دانش آموز رقم می خورد، چون آن ها 

صاحبان آینده اصفهان هستند.
مجتبی شاهمرادی با بیان اینکه با تالش های اداره 
توســعه فرهنگ شــهروندی در ادوار گذشته شهر 
اصفهان تبدیل به یک کالس درس شــد، اظهار کرد: 
با اجرای طرح کالس شــهر، این بار شــهر به داخل 
کالس برده می شــود تا با آمــوزش مهارت هایی که 
در گذشته خأل آن ها احساس می شد، آینده بهتری 
داشته باشیم و شئون گوناگون فرهنگ شهروندی را 

در رفتار تک تک شــهروندان ببینیم.معاون فرهنگی 
شــهردار اصفهان گفت: اگر طرح کالس شهر نتایج 
و بازخورد های خوبی داشــته باشد، عزم ما بر تداوم 
این طرح استوار است. این اتفاق بزرگ که در کشور 
بی نظیر است می تواند الگویی برای تمام کشور باشد 
و آمادگی داریم محتوای این طرح و سایر طرح های 

شهرداری را در اختیار سایر استان ها نیز قرار دهیم.
وی با اشاره به توجه ویژه به سه ضلعی خانواده، معلم 
و دانش آمــوز در این طرح گفــت: کتاب های طرح 
کالس شهر برای هر سه این ارکان آماده شده و اگر 
این ســه رکن به خوبی در کنار هم قرار گیرند، شاهد 
اتفاقات خوبی خواهیم بود.ســعید امامی، معاون 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
تعامل خــوب اداره کل آموزش و پرورش اســتان و 
وزارت آموزش و پرورش برای به ثمر نشستن طرح 

کالس شهر گفت: هم اکنون کتاب های این طرح در 
میان دروس رسمی پایه های اول و ششم دبستان 
قرار گرفته که جــا دارد از همکاران خود در ســازمان 
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان و 

مسئوالن آموزش و پرورش استان تشکر کنم.
وی با اشاره به چاپ ۱۰۰ هزار جلد کتاب طرح کالس 
شهر برای پایه های اول تا ششم دبستان گفت: از این 
تعداد ۷۰ هزار جلد کتاب به آموزش و پرورش تحویل 
داده شــده و ۳۰ هزار جلد نیز به رودی تحویل داده 
خواهد شد تا طرح کالس شــهر از دی ماه جاری به 

صورت رسمی در مدارس اصفهان آغاز شود.

آغاز رسمی طرح کالس شهر در مدارس اصفهان
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بسیاری از ما به شکل ناخودآگاه چیز هایی را می خریم که یا 
به آن ها احتیاجی نداریم یا در حداقل ضرورت هستند، اما 
در لحظه میل به خرید به آن را پیدا می کنیم و ممکن است 
یکباره پول زیادی برای داشتنش خرج کنیم. واقعیت این 
است که خرید تفننی تفریح بســیاری از ماست. تفریحی 
که به نظر می رسد چندان هم به نفع مان نیست و به مرور 
اطراف مــان پر می شــود از چیز هایی کــه از روی هوس و 
بی نیازی خریده ایم و ممکن است پول مان را برای خرید و 
انجام کار های واجب کم کند. اما چطور می شود این تمایل 

به خرید کردن را کاهش داد؟
خرید را بــه تاخیر بیندازیــد: حس نیاز به یــک کاال برای 
بســیاری از ما یــک حس آنــی و لحظه ای ا ســت و اگر 
چندســاعتی صبر کنیم، ممکن است آن حس از بین ببرد 
و حتی پیش خودتان بگویید چه خوب شــد که نخریدم. 
پس اگر احساس کردید دوست دارید یکباره کاالی خاصی 
را بخرید آن را بــه تاخیر بیندازید. اگر بعــد از تاخیر حس 
نیازتان به آن کاال فروکش کرد که معلوم است نیاز زیادی 
نداشته اید. اگر بعد از چندروز دیدید باز به آن کاال احتیاج 

دارید و آن را می خواهید، آن وقت برای خرید اقدام کنید.
بازارگردی ممنوع: بســیاری از ما وقتی می خواهیم قدم 

بزنیم و یا جایی بــرای خوش گذرانی انتخاب کنیم، اولین 
پیشنهادی که به ذهن مان می رسد بازارگردی و پاساژگردی 
اســت. بازارگردی میل به خرید را چندیــن برابر می کند. 
پس بهتر اســت به جای بازارگردی محل دیگری را برای 
قرار های دوســتانه و خوش گذرانی های مختلف انتخاب 
کنید. تا هــم فضای تازه تــری را تجربه  کنیــد، هم پول و 
پس اندازتان محفوظ  شــود. بازارگردی حتی اگر به خرید 
هم ختم نشــود پر اســت از کاال هایی که دوســت دارید 
 آن ها را داشــته باشــید، ولی نمی خرید و حســرت آن به 

دل تان می ماند.
آنالین شــاپ ها را حذف کنید: آنالین شاپ ها به خصوص 
در اینستاگرام برای تک تک مناسبت ها، کاال برای فروش 
عرضه می کنند. شــب یلدا، شــب عید، پاییز، تابســتان 
هرچیزی که فکر کنیــد می تواند بهانه ای باشــد تا آنالین 
شــاپ ها از کفش و لباس گرفته تا دکوراتیــو برایش کاال 
آماده کرده باشند. پس اگر خیال می کنید خیلی تحت تاثیر 
آنالین شاپ ها هستید، ا پلیکیشن های خرید و اکانت های 

فروش کاال را پاک کنید.
بالگر های پر تبلیــغ را حذف کنید: بســیاری از بالگر ها در 
تک تک عکس ها و محتوا هایی که از خودشــان منتشــر 

می کنند، شما را تشویق به خرید کاالیی می کنند که بابتش 
پول گرفته اند. آن ها طوری از داشتن یک کاال به طور خاص 
حرف می زنند که انگار یکی از نیاز های اصلی شماست و باید 
آن را داشته باشید. پس خودتان را از دست بالگر هایی که 

دائما شما را به خرید وا می دارند، خالص کنید.
کمد لباس ها و اثاثیه تــان را دوره کنید: هربــار که یکباره 
هوس لباس و روســری و کفــش و لباس تــازه کردید و 
حس کردید بایــد حتما لبــاس بخرید، بهتر اســت کمد 
کفش و لباس تان را باز کنید و ببینیــد که آیا واقعا نیازمند 
چیز تازه ای هستید؟ آیا لباس تازه الزم دارید؟ باخودتان 

روراست باشید.
درباره خرید حرف نزنید: حرف زدن دربــاره خرید میل به 
آن را نیز افزایش می دهد. بســیاری از دوستان ما هنگام 
حرف زدن دائما درباره خرید هایی که انجام دادند و یا قرار 
است انجام دهند صحبت می کنند. از حراج های موجود در 
بازار گرفته تا مغازه هایی که تازه باز شده اند. بهتر است این 
وقت ها شما نبض حرف را دســت تان بگیرید و بحث را از 
خرید به جای دیگری بیندازید وگرنه ممکن است در دام 
این حرف دوباره میل تان به خرید زیاد شود. می دانید که 

خرید بی رویه، دشمن پس انداز است!

آشپزی

نان انار
با وجود مزه شیرین نان انار می توانبد آن را همراه 

با چای بعد از غذا، وقتی که همه اعضای خانواده کنار همه 
جمع شده اند و مشغول حافظ خوانی هستند، سرو کنید. 

مواد الزم: آرد  دو فنجان، شکر  یک سوم فنجان، بکینگ پودر  یک قاشق چای خوری، 
جوش شیرین  یک چهارم قاشق چای خوری، نمک  یک دوم قاشق چای خوری، کره پاستوریزه 

113 گرم،انار )دان شده(  سه چهارم فنجان، کاتال یک دوم فنجان، تخم مرغ  یک عدد بزرگ
طرز تهیه: قبل از هر چیز، فر را روی دمای 200 درجه سانتی گراد قرار دهید و بگذارید گرم شود. در همین 
حین تا داغ شدن فر، آرد، یک سوم پیمانه شکر، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را ترکیب کنید.در 
قدم بعدی، کره را روی مواد خشک با سایز درشت رنده کنید. سپس، آن را به کمک دست با مواد ترکیب 

کنید. حاال دانه های انار را اضافه کنید.در ظرفی دیگر، کاتال و تخم مرغ را با همزن بزنید تا یکدست 
شود.با استفاده از چنگال، مخلوط کاتال و تخم مرغ را در مخلوط آرد هم بزنید تا خمیر شکل بگیرد.
خمیر را روی سطحی که به خوبی آرد پاشی شده قرار دهید و با دست ورز دهید. در نهایت با فشار 

دست خمیر را به شکل دایره ای فرم دهید.با استفاده از یک چاقوی تیز آرد پاشی شده یا 
کاتر شیرینی پزی خمیر را به  هشت مثلث برش دهید. آن ها را روی سینی فر قرار 

دهید و بین هر کدام فاصله بگذارید تا به هم نچسبند. در نهایت، یک قاشق 
غذاخوری شکر باقی مانده را روی سطح باالی خمیرهای مثلثی 

بپاشید.خمیر را به مدت 15 دقیقه در فر بگذارید 
تا طالیی و پخته شود.

چگونه عطش خریدکردن را در خودمان از بین ببریم؟

»دورهمی« مهران مدیری باز به راه شد پانته آ بهرام، سفیر »سرای گوهر« شد
از دهم دی ماه تولید سری دوم از مسابقه دورهمی با تغییرات 
لبته جذاب آغاز خواهد شد و راه های ارتباطی  قابل توجه و ا
برای حضور در برنامه از طریق صفحه رسمی دورهمی در فضای 
مجازی اعالم می شود.تیم تولید برنامه دورهمی همچنان 
تمام تالش و انرژی خود در جهت تولید برنامه ای جذاب رابه کار 
 خواهند گرفت تا باز هم به جلب رضایت حداکثری مخاطبین گرامی 
مفتخر شوند.

مراسم افتتاح »سرای گوهر« یازدهمین مرکز طلوع بی نشان ها با 
حضور اکبر رجبی مشهود مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها، 
پانته آ بهرام سفیر »سرای گوهر« و فرانک ایمانی مدیر »سرای 
گوهر« برای حمایت از زنان و دختران بی سرپناه در این مرکز 
برگزار شد.

»سرای گوهر« یازدهمین مرکز طلوع بی نشان هاست، کارش را در 
اولین روز دی ماه آغاز کرد.

همزمان با هفته پژوهــش و با حضور وزیر نیرو از کتــاب »اصول بهره برداری و 
نگهداری در تصفیه خانه های آب« رونمایی شد.این کتاب را »حسن مهری« از 
کارکنان تصفیه خانه آب باباشــیخعلی در مدت پنج سال تالیف کرده و شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، آن را در هفت فصل، 543 صفحه و شــمارگان 
یکهزار نسخه منتشر کرده اســت.مولف کتاب »اصول بهره برداری و نگهداری 
در تصفیه خانه های آب« اظهار داشــت: در این کتاب ضمن معرفی واحدهای 
فرآیندی تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان، نکاتی همچون چگونگی روش 
بهره برداری، اصول نگهداری و رعایت نکات ایمنی که برای هر تکنسین شاغل در 
تصفیه خانه های آب مورد نیاز است به تفصیل و همراه با عکس بیان شده است.

حسن مهری با بیان  این که برای تالیف کتاب »اصول بهره برداری و نگهداری در 
تصفیه خانه های آب« مدت پنج سال در تمام واحدهای تصفیه خانه آب اصفهان 
کار کردم ، گفت: با توجه به این که تجهیزات الکترومکانیکال بســیار زیادی در 
تصفیه خانه های آب وجود دارد و متاسفانه دســتورالعمل مدونی برای آماده 
سازی، نگهداری و تعمیرات وجود نداشت تالش کردم در این کتاب به تفصیل 
درباره شیوه های تصفیه آب، دستگاه های مورد استفاده و روش های نگهداری از 
آن ها بپردازم. این پژوهشگر و مولف جوان افزود: کتاب مشتمل بر هفت فصل با 
عناوین »سازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال آبگیر محوطه و زالل سازها«، »واحد 
فیلتراسیون، کانال انتقال و ایستگاه های پمپاژ«، »واحدکلرزنی و مسائل ایمنی 
کلر«، »واحد ازن زنی«، »سازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال واحد شیمیایی 
تصفیه خانه های آب«، »واحد کنترل کیفیت«، و »منعقد کننده ها« است که در هر 

فصل، مراحل تصفیه آب و شیوه های نگهداری دستگاه ها و واحدهای فرآیندی 
به تفصیل و با جزئیات کامل معرفی شده است.مهری افزود: در فصل پیوست 
این کتاب نیز مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از واحدهای مختلف تصفیه 
خانه آب اصفهان جهت آشنایی بیشتر مخاطبین به تصویر کشیده شده است. 
وی گفت:نسخه الکترونیک این کتاب همچنین بر روی پایگاه اینترنتی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی www.abfaesfahan.ir   بخش کتاب 
های الکترونیک قابل دریافت است.گفتنی اســت؛ همزمان با آیین گشایش 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که روز 29 آذرماه سال جاری با حضور 
علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از کتاب »اصول 

بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب« رونمایی به عمل آمد.

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 1400، طرح »بررسی امکان 
هوشمندسازی شــبکه آب با کمک الگوریتم یادگیری عمیق مبتنی بر هوش 
مصنوعی« رونمایی شد. این طرح را سید پدرام جزائری فارسانی با نظارت دفتر 
انرژی معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان و دانشگاه 
صنعتی اصفهان با هدف کاهش هزینه های برق مصرفی ایستگاه های پمپاژ 
آب و پیش بینی میزان آب مصرفی شبکه های توزیع آب شهری در بازه زمانی 
مشخص  اجرا کرده است. جزائری فارســانی با بیان این که »طرح پژوهشی 
هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده از روش های هوش مصنوعی« از 
تیرماه سال جاری در شهر نجف آباد به صورت آزمایشی آغاز شده ، گفت: تاکنون 
بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آب به صورت دستی و تجربی انجام می شد؛ 

اما در این طرح سعی شــده با بهره گیری از روش های نوین هوش مصنوعی، 
دخالت نیروی انسانی در فرآیند بهره برداری کاهش یافته و کنترل شبکه آب به 
صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شود.وی با اشاره به نارضایتی مشترکین 
شرکت های آب و فاضالب از کاهش فشــار آب در نقاط مختلف افزود: در این 
طرح فشار شبکه های توزیع آب هر منطقه به صورت مجزا پایش شده تا بتوان با 
توزیع عادالنه آب، رضایت حداکثری شهروندان حاصل شود.این محقق جوان، 
نتایج اولیه اجرای هوشمندسازی شبکه آب با استفاده از هوش مصنوعی در 
شهر نجف آباد را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: پیش بینی می شود تا پایان 
تابستان ســال آینده این طرح به صورت آزمایشی و کامل در شهر نجف آباد به 

اجرا درآید.

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 1400 صورت گرفت؛

رونمایی از طرح پژوهشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده 
از هوش مصنوعی

با حضور وزیر نیرو از کتاب پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان رونمایی شد؛

 استقبال کارشناسان صنعت آبفا از کتاب »اصول بهره برداری
 و نگهداری در تصفیه خانه های آب«

 شهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 1400/2053 مورخ 1400/09/14 شورای محترم اسالمی شــهر نسبت به واگذاری
 بهره برداری از یک واحد تجاری، واقع در خیابان امام خمینی )ره(، طبقه همکف مجتمع تجاری ملت با زیربنای حدود 17/82 متر مربع با قیمت اجاره 

بهای ماهیانه به مبلغ 6/500/000 ریال، برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف 

آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مزایده

عبدالرسول امامی – شهردار نجف آباد م الف:1247794
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-204/2
باقیمانده شبکه فاضالب شهرهای زرین 
شــهر، چمگردان، ورنامخواست و سده 

لنجان 
7،004،501،600340,000,000جاری

400-4-205/2
باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال 

فاضالب شهر دیزیچه بخش اول
7،162،531،846345,000,000جاری

400-4-228
عملیات آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری 

در سطح منطقه سه اصفهان
7,411,966,575352.400.000جاری

400-4-229
ترمیم و آســفالت ترانشــه ها درســطح 

منطقه دو
8,532,580,425386.000.000جاری

400-4-230
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازك كاری 

ساختمان اداری و نگهبانی زیار
12,498,037,628505,000,000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292:  تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/10/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/19

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )داخلی 395(
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1400/10/02
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

درب امام، چشم  انتظار همکاری میراث فرهنگی و اوقاف؛

کاشی های تاریخی که فرو می ریزد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
وجود 7۵0 پروژه نیمه 
تمام در چهارمحال و 

بختیاری

تجلیل از کادر درمان 
و پرستاران بهداشت 
ودرمان صنعت نفت 

اصفهان

300 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اصفهان شور 

است

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

برگزاری دوره  آموزشی ویژه کارگران فضای سبز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

واکسیناسیون 83 درصد اصفهانی ها علیه کرونا

پرسپولیس- ذوب آهن؛

نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟

3

این شهر، سبز  نیست...6

3

7

7

5

4

8

در امامزاده درب امام، سال های گذشته مرمت هایی از جمله سقف، محوطه،  دیواره های داخلی وکاشی کاری ها انجام شده؛ اما چون به طور مستقیم در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی نیست، نگهداری از آن با کمبود اعتبارات مواجه است و نیاز به جلب مشارکت اوقاف و هیئت امنا دارد.

3

رفتار  اجتماعی افراد 
تعیین کننده میزان 
شیوع امیکرون است

5

چارتاقی نیاسر، میعادگاه 
عالقه مندان به نجوم

دوستداران باستان ستاره شناسی تولد خورشید 
را با انقالب زمستانی در بامداد یلدا از چارتاقی 
نیاسر کاشان به تماشا نشستند.  دوستداران 
باستان ستاره شناسی ایرانی و خبرنگاران از 
سایت های مختلف خبری طلوع خورشید را 

از این مکان باستانی ثبت وضبط کردند.

بحران های اصفهان از  پِس اعالم و انذارهای مکرر و قدیمی رخ عیان کرده اند

4

سنا
 ای

س:
عک

دیالوگ دکلمه وار ابتدایی ســریال خانه ســبز که با صدای جادویی »خسرو 
شکیبایی« زمزمه می شد، در ذهن بسیاری از ایرانیان هنوز به یادگار مانده است: 
» به نظر من یه خونه هرجایی میتونه باشه، میتونه باالی یه ساختمون بلند باشه، 
میتونه تو یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه هست باشه، میتونه بزرگ یا میتونه 
کوچیک باشه، میتونه برای هرکی مفهومی داشته باشه، یا هر رنگی داشته باشه، 
میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ 
… . ولی من یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه، باید سبز باشه 

بله سبز  و همیشه سبز«
حاال من، یعنی ما هم میگیم: یه شــهر میتونه تو شــمال و جنوب باشــه یا تو 
مرکز، تو منطقه کویری باشه یا بارونی، محروم باشه یا متنعم از مزایا، صنعتی 
باشه یا بدون صنعت، فرهنگی باشه یا نباشه، نصف جهان باشه یا قد یه وجب 
روی نقشــه جغرافیا...میتونه  به هر اندازه و شکل و شــمایل و وضعیتی باشه 
 یا هر لقبی داشته باشه اما به نظر من، یعنی ما، یه شــهر باید سبز باشه، سبز و 

همیشه سبز ... شهر ما، اصفهان ما دیگه سبز نیست!

كاری كنیم كه 
هر ایرانی به 
فوالد مباركه 

افتخار كند

زاینده رود را دنبال کنیدحفظ آب حفظ زندگی است

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

نوبت دوم
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