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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

ارائه بودجه 11 هزار و 300 میلیاردی به شورای شهر اصفهان، با افزایش 45 درصدی 
نسبت به سال گذشته؛

شهرداری چاق شد!

 نفس اصفهانی ها
 به شماره افتاده است

عملکرد سپاهان و 
ذوب آهن در نیم 

فصل لیگ برتر  از نگاه 
»کربکندی«

بارگذاری بر زاینده رود 
باید به فراخور توان 
زیست محیطی این 

رودخانه باشد

استفاده از خودروهای 
شخصی در اصفهان پیامد 
کاهش کیفیت ناوگان 

حمل و نقل است

تکذیب ریزش 
سقف آجری 
بازار  اصفهان

  جدول لیگ 
 نشان می دهد

 من چه کاره هستم
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انتصاب فرمانداران استان 
اصفهان به کجا رسید؟

 »ماینر«در صدر قاچاق کاال
 در اصفهان 

7 باورکردنی نیست! 

حال ناخوش مناره های 
اصفهان

مناره هــای باقی مانــده در شــهر، بین 
فرونشست زمین در اصفهان که این روزها 
آثار تاریخی زیادی را تهدید می کند و حرکت 
ماشــین هایی که گاهی برای عبور جسم 
آهنی و سنگین شــان با بدنــه مناره های 
بی حصار در وسط بافت های تاریخی شهر 

برخورد می کنند، بی دفاع مانده اند.
 تغییر  رویه وثیقه در راستای پرداخت وام های خرد با  کلی »اما« و »اگر«؛

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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علت کاهش وزن رهبر کره شمالی مشخص شد؛

فداکاری در کار نیست، قحطی پنیر سوئیسی است!
کاهش وزن قابل توجه رهبر کره شمالی در ماه های اخیر با بحث ها و گمانه زنی های بسیاری همراه 
بوده است. روزنامه  بریتانیایی»مترو« در مطلبی، کاهش وزن کیم جونگ اون را به محدودیت های 
مرزی این کشور در دوران شیوع کرونا و کاهش دسترسی رهبر کره شمالی به غذاهای موردعالقه اش 
ربط داده است.به نقل از ایندیپندنت، مقام های کره شمالی اصرار دارند که کیم جونگ اون »به خاطر 
کشور« که درگیر کمبود شدید مواد غذایی است، کمتر می خورد. به نظر می رسد که او ترجیح می دهد 
بیشتر شبیه »مردی مردمی« باشد، نه دیکتاتور چاق کشوری که دچار گرسنگی و قحطی است.اما 
روزنامه بریتانیایی مترو در گفت وگو با دکتر سوجین لیم، استاد دانشگاه سنترال لنکشر و کارشناس 
مسائل کره شمالی، گمانه زنی دیگری مطرح کرده و کاهش وزن رهبر کره شمالی را ناشی از قطع 
دسترسی  او به غذاهای موردعالقه اش هم زمان با محدودیت های مرزی شدید برای جلوگیری از 
شیوع کووید  ۱۹ دانسته اســت.به گزارش مترو، دیکتاتور کره شمالی عاشق پنیر سوئیسی است و 

به قدری پرخوری کرده که وزنش به حدود ۱۳۰ کیلوگرم رسیده بود. 
 

ترامپ: 

2024 کاخ سفید را پس می گیریم
رییس جمهور ســابق آمریکا با فاجعه خواندن بایدن برای آینده آمریکا  گفت  که  ۲۰۲۴ ســال مهم و 
سرنوشت سازی برای ما خواهد بود، مادر سال ۲۰۲۴ ما کاخ سفید را پس می گیریم. دونالد ترامپ در 
اولین گردهمایی هوادارانش در سال ۲۰۲۲  در فلورانس آریزونا، با انتقاد از جو بایدن، سیاست های او را در 
مقابله  با روسیه و چین و هجوم مهاجران غیرقانونی به آمریکا شکست خورده توصیف کرد.ترامپ گفت: 
»حضور جمعیت کنونی، گفته های من را تایید می کند، مردم تشــنه حقیقت هستند. آن ها می خواهند 
کشورشان به قدرت قبل بازگردد. ما همیشه به کشور زیبایی فکر می کردیم که انتخابات عادالنه ای داشت 

و اکنون به دالیل زیادی در سراسر جهان مسخره می شویم.«

پایان گروگان  گیری در کنیسه تگزاس
گزارش ها حاکی است که همه کسانی که در کنیسه ای در شهر کلیویل تگزاس گروگان بودند اکنون آزاد 
شده اند.به نقل از بی بی سی، گرگ ابت، فرماندار تگزاس در توئیتی نوشت که »همه گروگان ها اکنون آزاد، 
زنده و سالم هستند.« مایکل میلر، رییس پلیس کلیویل در کنفرانسی گفت:در حدود ساعت ۹ شب تیم 
نجات گروگان ها وارد کنیسه شد و سه گروگان را نجات داد. مظنون جان باخته است. پیش تر گزارش 
شد که حداقل چهار نفر از جمله خاخام کنیسه گروگان گرفته شده اند.یک مقام پلیس به آسوشیتدپرس 
گفت که گروگان گیر ادعا می کرد مسلح است؛ اما آنها هنوز نتوانسته اند این موضوع را تایید کنند. در زمان 
شروع حادثه مراسم شبات در این کنیسه به طور زنده در حال پخش بود و پیش از قطع تصویر، صدای 

مردی خشمگین شنیده شد که می گفت نمی خواهد کسی آسیب ببیند.

هشدار پوتین به ناتو :

 عقب نشینی نمی کنیم
 رییس جمهوری روسیه درباره گسترش سازمان پیمان اتالنتیک شــمالی )ناتو( به شرق و مذاکرات 
روسیه با ناتو و آمریکا در اظهاراتی هشدار گونه گفت : جایی برای عقب نشینی مسکو در این مورد وجود 
ندارد. پوتین در گفت و گو با شبکه تلویزیونی روسیه ۱  خاطر نشان کرد: ساعت ویژه کاخ کرملین روز شمار 
پیشنهاد روسیه را نشان می دهد. روسیه اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ نامه هایی را که حاوی پیشنهادات 
این کشور برای ارائه ضمانت های حقوقی- امنیتی درمورد اقدامات ناتو و گسترش این پیمان و استقرار 

زیر ساخت ها و تسلیحات آن در مناطق مجاور مرزهای روسیه بود به آمریکا و ناتو ارائه کرد.  

جزئیات جدید از روند گفت وگوهای احیای برجام؛

روز طوالنی

الرا روزن، روزنامه نگار آمریکایی طی رشته توئیتی از قول یک منبع غربی 
نزدیک به مذاکرات احیای برجام، جزئیاتی درمورد روند گفت وگو ها ارائه 
داد. منبع نزدیک به مذاکرات ایران می گوید که آن ها در مرحله ای خسته 
کننده و نیازمند تالش زیاد هســتند، مرحله ای که در آن باید متن اسناد 

درمورد موضوعاتی که درباره آن ها توافق اصولی وجود دارد را بنویسند.
این منبع نزدیک به مذاکرات اظهار داشت: »در مورد لغو تحریم ها، بخش 
زیادی از متن را پاک ســازی کرده ایم. اما همچنان با مسائل دشواری 
دســت و پنجه نرم می کنیم. در مورد تعهدات هســته ای هم همینطور. 
اکنون به طور فزاینده ای روی ضمیمه سوم که در مورد اجرا و توالی است 

کار می کنیم.«
وی افزود: »این خسته کننده ترین، طوالنی ترین و سخت ترین بخش 
مذاکره است، اما برای رسیدن به هدف مان کامال ضروری است. در سه 
موضوع )لغو تحریم ها، تعهدات هسته ای، اجرا/توالی/ راستی آزمایی( 
مسائل حل نشده داریم و برخی از آن ها دشــوار است. این یک مذاکره 

پیچیده است، به این معنا که همه چیز به همه چیز بستگی دارد.«
این منبع  ادامه داد: »شرایط بهتر شــده است، زیرا اکنون درگیر مذاکره 
هستیم. قبل از پایان ســال، ما زمان زیادی را به بحث در مورد مفاهیم، 
اصول و ... اختصاص می دادیم. اکنون ما بیشــتر روی پیش نویس و 

مسائل مختلف متمرکز شده ایم.«
وی درباره توافق موقت نیز اظهار داشت: »توافق موقت چیزی نیست که 
در اینجا مورد بحث قرار گیرد... ]گزارش های مطبوعاتی دیده شده است، 
اما[من از هیچ پیشنهاد رسمی از یک طرف به طرف دیگر برای یک توافق 

موقت اطالعی ندارم.«
این منبع نزدیک به مذاکرات وین گفت: »به نظر می رسد ایده های جالبی 
درباره توالی و ... مورد بحث قرار گرفته اســت. به نظر من، اگر مذاکرات 
موفقیت آمیز باشد، کمیسیون مشــترک متنی را تصویب خواهد کرد. 
ایاالت متحده اعالم می کند  که با متن تصویب شــده توسط کمیسیون 

مشترک موافق است و سپس یک مرحله مقدماتی خواهیم داشت.«
الرا روزن از قول این منبع گفت که وقتــی امور فنی پیچیده انجام گرفت 
سپس یک به اصطالح »روز طوالنی«، که شاید فقط کمتر از ۴۸ ساعت 
باشــد، خواهیم داشــت. اصطالح »روز طوالنی«، به نظر می رسد نوع 

جدیدی از مفهوم »روز اجرا« باشد.
این منبع نزدیــک به مذاکــرات در مورد مســئله تضمیــن نیز گفت: 
»پیشنهاد هایی روی میز وجود دارد که در صورت اعمال مجدد تحریم ها 
توسط دولت بعدی آمریکا، فعاالن اقتصادی چگونه می توانند با مشکل 

کمتری مواجه شوند«

سفیر جمهوری اســالمی ایران در تاجیکستان در 
پیامی به مناسبت ســی امین ســالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک دو کشــور ابراز داشت : اطمینان 
دارم با اراده مقامات دو کشور و ظرفیت های ایران 
تاجیکستان، شاهد تقویت همکاری ها و گسترش 

روابط دو کشور باشیم.
محمدتقی صابری، سفیر کشورمان در تاجیکستان 
پیامی را به مناســبت سی امین ســالگرد برقراری 
روابــط دیپلماتیــک بین ایــران و تاجیکســتان 
منتشــر کرد که به شــرح زیر اســت: ۱۹ دی ماه 
سال ۱۴۰۰ خورشــیدی برابر با ۹ ژانویه سال ۲۰۲۲ 
میــالدی مصادف با ســی امین ســالروز برقراری 

روابط دیپلماتیــک بین جمهوری اســالمی ایران 
و جمهوری تاجیکســتان اســت. روابط دو کشور 
مبتنی بر پیوندهای کهن و گسست ناپذیر فرهنگی، 
دینی، تمدنی، تاریخی و زبانی است. این مناسبت 
فرخنده را به دولت و ملت عزیز تاجیکستان تبریک 
عرض می کنم.جمهوری اسالمی ایران جزو اولین 
کشورهایی بود که استقالل دولت تاجیکستان را به 
رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه 
خود را در شــهر دوشــنبه دایر کــرد و از  این طریق 
روابط سیاسی دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران 
و تاجیکســتان آغاز شد.جمهوری اســالمی ایران 
همواره از صلــح و ثبات در جمهوری تاجیکســتان 

حمایت و برای تحقق آن مشــارکت فعال و نقش 
مهم و ممتازی داشته است. برای پایان بخشیدن 
به درگیرهای داخلی در این کشور پیش قدم شده و 
چندین دور از مذاکرات صلح تاجیک ها را میزبانی 
کرد.هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسالمی ایران 
به جمهوری تاجیکستان ارتباط نزدیک و دلبستگی 
ندارد و علــت آن هم قرابت های نــژادی، تاریخی، 
فرهنگی، دینی و زبانی ملت های دو کشور است. در 
سیاست  خارجی جمهوری اسالمی ایران، جمهوری 

تاجیکستان از جایگاه باالیی برخوردار است. 

سفیر ایران در تاجیکستان:

  ما برای توسعه همکاری با تاجیکستان
 هیچ  محدودیتی نداریم

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور خارجه در جلسه اخیر کمیسیون روند مذاکرات برجامی رو به پیشرفت است.
وحید جالل زاده، با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برجامی  ایران و طر ف های غربی، اظهار کرد: طرف های اروپایی و آمریکایی  تالش دارند حداکثر امتیازات 

را در این مذاکرات از ایران اخذ کنند که این در تقابل با منافع کشورمان در مذاکرات و برجام است.
وی با بیان اینکه در مذاکرات دســتور کار تیم مذاکره کننده لغو تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان اســت، افزود: ایران در مذاکرات به دنبال این است 
تحریم های اقتصادی که علیه ملت ایران در دوران ترامپ با عناوین مختلف وضع شده نیز لغو شــود.نماینده ارومیه در مجلس با اعالم اینکه در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ برخی عناوین و برچسب های تحریم ها به عمد تغییر کرده است، اضافه کرد: به همین دلیل آمریکا زیر لغو این تحریم ها نمی رود و اعالم می کنند 
نمی توانیم درباره آنها مذاکره کنیم.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در مذاکرات انجام شده طرف های چینی و روسی با مواضع 
ایران همراه هستند، اظهار کرد: اروپایی ها و آمریکایی ها در مذاکرات با بیان این که ما به دنبال احقاق حقوق ملت ایران هستیم، به دنبال کاهش توانمندی های 

ایران هستند که این موضوع خالف خواسته های تیم مذاکره کننده است.

خبر روزروایت رییس کمیسیون امنیت  ملی از دستور کار تیم مذاکره کننده ایران

وز عکس ر

هادی العامری 
به دیدار مقتدی 

صدر  رفت
هــادی العامــری، رهبــر 
ائتالف فتح بــرای رایزنی و 
برون رفت از بحران سیاسی 
فعلی، به خانه مقتدی صدر 
رهبر جریان صــدر در کوفه 

)حنانه( رفت.

کیهان:

آمریکا می خواهد در وین درباره توان نظامی ایران گفت وگو شود
کیهان نوشت: قدرت های غربی و به ویژه آمریکا و فرانسه در مذاکرات وین روی باز شدن باب گفت وگو 
درباره قدرت نظامی ایران تاکید کرده و وقتی در این مورد با سرسختی تیم ایران مواجه شدند از آنان 
خواسته اند فعال به طور کلی این را بپذیرند حتی اگر  مذاکره پیرامون توان نظامی ایران به طور واقعی 
شکل نگیرد!چرا برای آمریکا قرار گرفتن قدرت نظامی ایران در روند مذاکرات وین با اینکه خیلی کلی 
و مبهم است، اهمیت دارد؟ دلیل آن واضح اســت آمریکا می خواهد اراده ایران در استفاده از قدرت 
خود را بشکند. در آن صورت وجود موشک ها هر چند بسیار پیشــرفته و کارآمد تاثیری فراتر از بمب 
اتمی پاکستان یا بمب اتمی هند نخواهد داشت. البته پرواضح است که اگر ما این را بپذیریم، قطعا 
آمریکایی ها از هفته بعد فشار خود را برای کشــاندن ایران پای میز مذاکره نظامی شروع می کنند. 
پس مسئله اصلی شکستن اراده ایران است. کما اینکه آمریکایی ها در پرونده هسته ای می گویند ما 
می دانیم که دانش هسته ای ایران را نمی توانیم از بین ببریم و در نهایت نمی توانیم مانع هسته ای شدن 
ایران شویم؛ اما اگر ایران بپذیرد که درباره این پرونده حد و حدود نظام سلطه را بپذیرد، درباره »اراده« 

خود دست به معامله زده و در واقع روی آینده خود خط کشیده است.
  

حامی پیشین و منتقد فعلی احمدی نژاد: 

هزینه سفرهای خارجی او از کجا تامین می شود؟
حجت االسالم عباس امیری فر که ســابقه حضور در دولت احمدی نژاد را داشته و بعدها از منتقدان 
سرسخت او شد، در گفت وگو با »قرن نو « در خصوص اقدامات عجیب محمود احمدی نژاد در روزهای 
اخیر در ســفر به ترکیه، اظهار داشت: احمدی نژاد بعد از دوران ریاســت جمهوری اقدام خالف شأنی 
وجود نداشته که انجام نداده باشد.این روحانی سیاستمدار اصول گرا با طرح یک پرسش گفت: باید 
نهادهای نظارتی به صورت ویژه بررسی کند که هزینه سفرهای احمدی نژاد به کشورهای خارجی از کجا 
تامین می شود؛ زیرا او مدعی است هیچ پولی از دوران ریاست جمهوری ذخیره نکرده است؛ ضمن 
اینکه باید مشخص شود که چرا آقایان مشایی و بقایی به بهانه های مختلف در خارج از زندان هستند 
و محکومیت خود را سپری نمی کنند. باید یک گروه پزشکی بی طرف آقای بقایی را مورد معاینه قرار 

دهد؛ زیرا او خود را به دیوانگی زده و مدعی است به علت بیماری روانی نمی تواند در زندان بماند.
 

توصیه محمد مهاجری به رییسی: 

مراقب باشید صفرها را  کم نکنند
محمد مهاجری خطاب به رییس جمهور نوشت: مراقب باشید در گزارش های تقدیمی به حضورتان 
صفرهایش را کم نکنند.محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصول گرا در کانال تلگرامی خود نوشت: جناب 
آقای رییسی! مستحضر باشید که روز ۲5 دی ماه، برداشــت بانک ها از  بانک مرکزی از رقم ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان باالتر رفت. این رکورد از زمان  هووخشتره تا دولت شما بی سابقه است. مراقب باشید در 
گزارش های تقدیمی به حضورتان صفرهایش را کم نکنند. ضمنا اگر یک کارشناس معمولی  اقتصاد 

دم دست تان هست از او در باره تاثیر این رقم بر نقدینگی پرس و جو بفرمایید. نوشتم تا بماند یادگار.

سرنوشت یک انتصاب جنجالی؛ 

حکم مادر همسرِ  شهردار لغو شد
رییس شورای اسالمی شهر بجنورد از لغو حکم انتصاب مشاور بانوان شهردار مرکز استان خبر داد.

جمشید عین بیگی با بیان اینکه در مکالمه ای تلفنی با شهردار بجنورد، نارضایتی از صدور حکم مشاور 
بانوان را به خاطر وجود نسبت خویشاوندی اعالم کردم، افزود: شهردار بجنورد اعالم کرد که حکم این 

انتصاب لغو شده است. 

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 استیضاح »عبدالملکی« 
به صحن بیاید، رای می آورد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص 
درخواست استیضاح وزیر کار توسط جمعی 
از نمایندگان، گفت: با توجه به اینکه وزارت کار 
یک وزارتخانه بسیار سنگین و مهم است، به 
نظر من نوع انتصابــات و عملکردی که وزیر 

کار در این مدت داشته، قابل قبول نیست.
جبار کوچکی  نژاد  در رابطــه با جمع آوری ۳۲ 
امضا و اعالم درخواست استیضاح حجت ا... 
عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
گفت: با توجه به اینکه وزارت کار یک وزارتخانه 
بسیار سنگین و مهم اســت، به نظر من نوع 
انتصابات و عملکــردی که وزیــر کار در این 
مدت داشته قابل قبول نیست.وی ادامه داد: 
اگر ایشان بیاید به ســمت استیضاح، قطعا 
مجلس موافق استیضاح است و ایشان برکنار 
خواهد شــد.نماینده مردم رشت در مجلس 
ابراز داشت: ایشــان در عرض چند ماه نشان 
داد که توانایی اداره این وزارتخانه مهم را ندارد 
و ضعف مدیریتی شــدید در ایــن وزارتخانه 
مشاهده می شود.وی در پاسخ به این سوال 
که »آیا شما هم جزو امضاکنندگان استیضاح 
بودید؟«، گفت: من تا االن استیضاح را امضا 
نکردم، باید بررسی کنم و بعد تصمیم بگیرم«.

کوچکی نژاد در ادامه افزود: در این مدت چند 
ماهه ای که از آغاز به کار دولت و وزرا می گذرد 
انتصابات وزیر کار قابل دفاع نبود و انتصابات 
سردرگمی داشت؛ این در حالی است که این 
وزارتخانه بسیار مهم است و با جمعیت بسیار 
زیادی از مردم سروکار دارد بناراین وزیر باید 
در انتصابــات و تصمیم گیری ها خیلی دقت 
کند. انتصابــات فامیلی، بانــدی، جناحی و 
غیرکارآمد باعث شــد که این وزارتخانه دچار 
مشکل اساسی شود.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه همچنین تصریح کــرد: معتقدم که 
مجلس حتی با تردید به ایشــان رای داد، در 
آن روز فضا در ابتدا به شــکلی بود که ایشان 
رای نمی آورد؛ اما حاال کمک کردند و رای آورد 
و متاسفانه بعد از رای آوردن نتوانست اعتماد 

مجلس را جلب کند.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز

 گزارش اندیشکده آمریکایی
  از  حضور داعش در استان عراقی 

هم مرز با ایران
یک اندیشــکده آمریکایی با اشــاره به حضــور داعش در 
استان دیالی عراق، نوشــت که این گروه تروریستی در حال 
سو ء اســتفاده از اختالفات و ضعف هماهنگی میان اربیل و 

بغداد است.
گزارش اندیشــکده آمریکایی »جیمز تــاون« حاکی از آن 
است که داعش از اختالفات دینی و ضعف هماهنگی میان 
دولت فدرال در بغداد و دولت منطقه کردســتان برای حفظ 
حضور خود در کوه های حمرین در استان دیالی سوء استفاده 
می کند.پایگاه خبری »المعلومه« با انتشار ترجمه این گزارش 
نوشت: »استان دیالی محل تالقی چهار استان عراق از جمله 
بغداد، سلیمانیه، واســط و صالح الدین است. عالوه بر این، 
جاده هایی که از دیالی می گذرند می تواند به اســتان االنبار 
یا موصل منتهی شود. بنابراین، هر گروه مسلحی که بخواهد 
کنترل خود را بر آن مناطق تحمیل کند، باید در دیالی حضور 
داشته باشــد«. بنا بر این گزارش، در این میان ، استان های 
سلیمانیه، واسط، دیالی با ایران همسایه بوده و دارای منطقه 
جغرافیایی ناهموار مشابهی هستند. این ویژگی های طبیعی، 
دیالی را به مکانی مهم برای دستیابی تروریست ها به ویژه در 
کوه های حمرین تبدیل می کند؛ جایی که دامنه آن به سمت 
شمال غربی از مرز دیالی با ایران تا رود دجله امتداد دارد و از 

شمال از صالح الدین و جنوب کرکوک می گذرد.
در ادامه این گزارش آمده اســت: »منطقه کوه های حمرین 
پایگاهی برای داعش برای انجام عملیــات علیه نیروهای 
امنیتی عراق شده است. این تمرکز به این سازمان تروریستی 
کمک کرده است تا حمالتی را در حومه بغداد نیز انجام دهد، 
در حالی که روستاییان ســاکن در کوه های حمرین گزارش 
می دهند که روســتای الندی خارج از کنتــرل دولت عراق 
است و همچنان تحت نفوذ این ســازمان است، تا جایی که 
کشــاورزان به منظور اجتناب از انتقام جویی تروریست ها، 

ماهیانه 5۰ دالر به عنوان خراج به داعش می پردازند«.
بنا بــر این گزارش، داعش در تالش اســت تــا از اختالفات 
فرقه ای و مذهبی در این منطقه برای دامن زدن به اختالفات 
ســوء اســتفاده کند، در حالی کــه حمالت این ســازمان 
تروریستی و گزارش ها از تداوم نفوذ آنها در این کوه ها حاکی 
از ضعف هماهنگی امنیتی بین بغداد و اربیل در این منطقه 

است.
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»ماینر« در صدر قاچاق کاال در اصفهان 
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: دستگاه ماینر با رشد ۷۵ درصدی طی ۹ ماه جاری نسبت به سال 
گذشته؛ رتبه نخست قاچاق کاال در اســتان را به خود اختصاص داده است.ماینر، دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال اســت و ماینینگ به فرآیند 
اســتخراج ارز دیجیتال توسط دستگاه 
ماینر یا رایانه های قدرتمند گفته می شود. 
رسول کوهســتانی، در کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اســتان کــه با حضور 
اســتاندار برگزار شــد، افزود: طی  ۹ ماه 
گذشته حدود ۹ هزار و ۵۵۹ فقره پرونده 
تشکیل شده که نسبت به سال گذشته ۷۵ 
درصد رشد داشته اســت.وی ادامه داد: 
۳۹ درصد از کاالهای کشف شده،از لحاظ 

ارزشی رشد داشته که دستگاه ماینر)استخراج ارز دیجیتال( همچنان رتبه نخست قاچاق در اصفهان 
را به خود اختصاص داده است.مدیرکل گمرک اصفهان تصریح کرد: سال گذشته ۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه 
ماینر به استان قاچاق شده بود؛ اما در ۹ ماه ســالجاری پنج هزار و ۷۲۶ دستگاه آن قاچاق شده که 
نشان دهنده افزایش کشف ماینر در استان است.کوهستانی گفت: پارچه، رتبه دوم قاچاق کاال را به خود 
اختصاص داده که البته نسبت به سال گذشته متراژ کشف آن کاهش داشته است.وی، موتورسیکلت 
۲۵۰ سی سی، پوشاک، خودرو و برنج را به ترتیب از دیگر کاالهای قاچاق در اصفهان برشمرد و بیش 
از ۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه لوازم خانگی و یک هزار و ۳۸۵ دستگاه لوازم الکتریکی از جمله کارت گرافیکی 
و ۲۶ تن قطعات خودرویی مستعمل را از دیگر موارد قاچاق کاال در استان اعالم کرد.مدیرکل گمرک 
اصفهان با اشاره به اینکه برخی از کاالهای قاچاق جزو اقالم فاسد شدنی با ارزش ناچیز زیر ۲ میلیون 
تومان است، افزود: ما نباید سرگرم اینگونه کاالهای خرد و کم ارزش شویم بلکه طبق فرمایش رهبری 

باید بیشتر بدنبال کشف قاچاق های کالن باشیم.

افزایش میزان ورودی سد زاینده رود
مدیر بهره برداری از سد زاینده رود و کوهرنگ گفت: میزان ورودی سد زاینده رود ۱۷.۸۰ متر مکعب بر 
ثانیه و خروجی سد زاینده رود ۱۲ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.سید مجتبی موسوی نایینی اظهار 
کرد: مقدار ورودی سد زاینده رود در روزهای گذشته به ۱۷.۸۰ مترمکعب بر ثانیه رسید و این افزایش 
دبی ورودی ناشی از بارش های اخیر اســت.وی گفت: ارتفاع برف ثبت شده در ایستگاه کوهرنگ 
به ۴۸ سانتی متر رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۶ سانتی متر افزایش و نسبت به میانگین بلند 
مدت ۴۶ سانتی متر کاهش داشته است.۲۱ دی ۱۴۰۰ معاون هماهنگی استانداری اصفهان اعالم 
کرده بود که میزان حجم مخزن زاینده رود در ۵۰ سال گذشته به کمترین مقدار رسیده و حدود ۷۳ 
درصد از این مخزن خالی است. بارش ها در روزهای گذشــته توانسته بخشی از کمبود آب در سد 

زاینده رود را تامین کند.

پس از سه بار تذکر در سال اخیر؛

برخورد جدی با فروشندگان کاال های قاچاق
دبیر کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در نشست این کمیسیون با اشاره به افزایش 
ورود کاال های قاچاق شوتی به استان گفت: فروشندگان موظف هستند کاال هایی را به همشهریان 
عرضه کنند که کد شناســایی کاال بر روی آن ثبت شده باشــد .کمال رضایت افزود: کاالهای بدون 
شناسه ، قاچاق محسوب شده و در صورتی که دستگاه های نظارتی، بازرسان و ضابطان قانونی در 

سطوح عرضه، حمل  و نقل و بازار با کاالی قاچاق مواجه شوند، اعمال قانون خواهند شد . 

تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وام های خرد با  کلی »اما« و »اگر«؛

باورکردنی نیست!

در شــرایطی که برخی از بانک ها شرایط 
مهسا طاعتی 

عجیب و ســختی برای دریافت وام های 
خرد پیش روی متقاضیان قرار می دهند، رییس کل بانک مرکزی از 
امکان دریافت وام برای کســانی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار 
باشند با ارائه سیم کارت، سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده 
ای نزدیک خبــر داده که این ســوال را در ذهن ایجــاد می کند که آیا 

بانک ها از این رویه جدید پیروی خواهند کرد؟
 تازه ترین اظهارات علی صالح آبادی حاکی از آن است که نظام بانکی 
برای وثیقه وام های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم 
شــدن مقدمات این امر، به زودی افراد می توانند سیم کارت، سهام 
عدالت و یارانه خــود را به عنوان وثیقه وام های خــرد به بانک ها ارائه 

دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.
ماجرا به ایــن برمی گردد که در مهرماه امســال وزیر اقتصاد و رییس 
کل بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامــن در صورت برخورداری 

مشتری از رتبه و اعتبارسنجی مناسب تاکید کردند.
در این زمینه، به تازگی نیز محبوب صادقی، مدیر اداره اطالعات بانک 
مرکزی از الزام بانک ها به اعتبارسنجی متقاضیان وام خبر داد و گفت: 
دسترسی به ســامانه اعتبارســنجی برای عموم مردم فراهم شده و 

متقاضیان می توانند با مراجعه به ســامانه هــای کریدیت و پرداخت 
هزینه ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند 

و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
وی همچنین اعالم کرده که در صورت تخلــف بانک ها در این زمینه با 

آن ها برخورد قانونی می شود.

چه کسانی می توانند بدون ضامن وام بگیرند؟
در این بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناسب در اعتبارسنجی 
متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چک های وصول 
یا برگشــت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض بــرق، گاز و جرائم 
رانندگی اعالم شده است. بنابراین، افرادی که دارای شرایط ذکر شده 

باشند، می توانند بدون ضامن و با اعتبار سنجی وام بگیرند.
پیش از ایــن، مســئوالن بانک هــای دولتــی و خصوصــی درباره 
پرداخت تســهیالت بدون اخــذ ضامــن و الزامات تحقــق این امر 
توضیحاتــی ارائــه کردند که طبــق اعــالم علیرضا قیطاســی، دبیر 
شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتی و نیمــه دولتــی در صورت 
تعریــف ســازوکار و صــدور دســتورالعمل های مربوطــه و تغییــر 
 قراردادهای بانکــی، می توان برای تســهیالت خرد ایــن موضوع را 

عملیاتی کرد.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی ، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصی می گوید کــه بانک ها پیش از این نیز براســاس 
قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارســنجی بودند و اینکه 
به متقاضی دریافت تسهیالت از ســوی بانک گفته می شود که سفته 
یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارســنجی است و از این طریق، ریسک 
اعتباری و تســهیالت درنظر گرفته شده را بررســی می کنند تا برای 
پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط 

تسهیالت اطمینان حاصل شود.
در آخر، از آنجا که گزارش های میدانی و اعالم متقاضیان حاکی از آن 
است که برخی بانک ها همواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن 
عبور می کنند و متقاضیــان وام به خصــوص وام ازدواج را مجبور به 
معرفی دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی می کنند؛ 
اکنون با تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وام های خرد این سوال 
ایجاد می شــود که برخی از بانک ها که حتی مفاد قانون درباره میزان 
ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر را رعایت نمی کنند، حاضر 
می شــوند تا قید ضامن را بزنند و صرفا به اعتبار ســنجی و ارائه سیم 

کارت، سهام عدالت و یارانه افراد بسنده کنند؟

معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
بالغ بر ۲۷ طرح کالن نیمه تمام عمرانی و اقتصادی 

در استان اصفهان شناسایی شده است.
امیررضــا نقش در کمیســیون ســرمایه گذاری و 
زیرســاخت اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: بندر 
خشک یا دهکده لجستیک، منطقه ویژه اقتصادی، 
شــهرک پوشــاک، شــهرک طال و جواهر ازجمله 
پروژه های کالن اســت که برخی مثل شهرک طال 

از ســال ۸۳ تاکنون و یــا همچون منطقــه ویژه 
اقتصادی از سال ۷۴ تاکنون نیمه تمام باقی مانده 
است.به گفته وی، دولت اعتباری برای تخصیص 
اعتبار به منظور تســریع در اجرای پروژه ها ندارد و 
باید بخش خصوصی به شکل سهام عام وارد شود.
تا یک مــاه آینده گام اول بندر خشــک در شــرق 
اصفهــان در قالب ۱۰۰ هکتار آغاز بــه کار می کندکه 
در آینده می توان بندر خشک را تا ۱۰ هزار هکتار نیز 

گسترش داد.
نقــش ادامــه داد: می توان بــا ۱۰۰ هکتــار پایانه 
صادراتــی و وارداتی را مجوز داد و بــا چند میلیارد 

تومان بخش سکوی بار را راه اندازی کرد.
معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
به منظور راه اندازی شــهرک طال نیز با ۵۰ هکتار در 

گام اول موافقت شد.
بندر خشک، پایانه ای ترکیبی در خشکی است که به 
بندری ساحلی متصل بوده و تجهیزات الزم و کـافی 
بـرای مواجهه با تردد ناشی از چند شیوه حمل ونقل 
اعم از جاده ای، ریلــی و هوایی در آن در نظر گرفته 
می شود و مشــتریان می توانند کاال های خود را با 
استفاده از شــیوه های مختلف به این بندر ارسال 

کنند یا از آن تحویل بگیرند.

معاون امور اقتصادی استاندار:

 27 طرح کالن عمرانی در استان اصفهان
 نیمه تمام باقی مانده است

خبر روز

 بانک ها پیش از این نیز براساس قانون عملیات بانکی 
بدون ربا موظف به اعتبارسنجی بودند و اینکه به متقاضی 
دریافت تسهیالت از سوی بانک گفته می شود که سفته 
یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این 
طریق، ریسک اعتباری و تسهیالت درنظر گرفته شده را 

بررسی می کنند

رییس اداره صمت اردستان:

سرانه مصرف نان اردستان ۹ کیلوگرم است
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردســتان گفت: ســرانه مصرف نان در اردســتان بیش از ۹ 
کیلوگرم است که نسبت به استان، ۳ کیلوگرم بیشتر است.محمدرضا باقری، در کارگروه آرد و نان 
شهرستان اردستان، اظهار کرد: با بازرسی هایی که طی دوماه گذشته از نانوایی های سطح شهرستان 
انجام شد، بیشترین تذکر و جریمه های صورت گرفته به دلیل تجمع افراد متفرقه در فضای نانوایی 
اســت.وی افزود: تجمع افراد متفرقه در فضای نانوایی یک تخلف صنفی و بهداشــتی محسوب 
می شــود و نانوایی ها پس از تذکر کتبی به کسر ســهمیه و حتی تعطیلی واحد محکوم می شوند.

رییس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان، تصریح کرد: با تصمیمی که در وزارتخانه های مربوطه 
انجام شــده از این پس متولی رسیدگی و بازرســی و دبیر جلســات آرد و نان واحدهای نانوایی 
مدیریت جهادکشاورزی هر شهرســتان خواهد بود.باقری با بیان اینکه تسهیالتی به نانوایانی که 
برای بهسازی و خرید تجهیزات واحد خود به وام نیاز دارند در نظر گرفته شده است، افزود: سقف 
تسهیالت بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی با پیگیری های انجام شده، امسال به ۸۰۰ میلیون 
ریال افزایش یافت.وی تصریح کرد: سود این تسهیالت ۱۵ درصد و بازپرداخت آن سه ساله است 
و نانوایان واجد شرایط برای برخورداری از این تسهیالت باید به اتحادیه ها مراجعه و پس از تکمیل 

فرم های مربوطه به بانک سپه معرفی می شوند.
 

 واگذاری بیش از 2۵0 پالک زمین
 برای اجرای طرح های مسکن اردستان

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان گفت: افزون بر ۲۵۰ پالک زمین در ۹ ماهه امسال برای اجرای 
طرح های مسکن شهرستان اردستان از جمله طرح اقدام ملی واگذار شده است.مجتبی پورشفیع 
اظهار کرد: واگذاری بیش از ۲۵۰ قطعه زمین به منظور اجرای طرح های مسکن شهرستان در حوزه 
امالک و حقوقی بوده است.وی گفت: پیگیری و اخذ افزون بر ۵۰۰ برگ سند تفکیکی زمین، تعیین 
تکلیف قطعه های تداخلی شهرک امام حسن مجتبی )ع(، دریافت مجوز انتقال سند های مالکیت، 
طرح دعوی و پیگیری قضایی بیش از ۲۰ مورد از تصرف اراضی ســازمان و برگزاری ســه مزایده 
عمومی در شهرســتان از دیگر اقدام های صورت گرفته در حوزه امالک و حقوقی است.واگذاری 
زمین و آغاز طرح اقدام ملی مســکن در منطقه، تامین زمین و پیگیری شــروع عملیات اجرایی 
طرح مسکن محرومان، تخصیص افزون بر یک و نیم میلیارد تومان اعتبار از سوی نماینده مردم 
اردستان در مجلس شورای اسالمی برای مسجد های مسکن مهر با الزام تنظیم تفاهم نامه با اداره 
اوقاف و امور خیریه اردستان از جمله اقدام های انجام شده در حوزه مسکن و ساختمان بوده است.

 

سیب سمیرم، برند جهانی می شود
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی گفت: سیب سمیرم با بهره گرفتن از فناوری های 
نوین، به برندی جهانی تبدیل خواهد شد.محمدجواد صدری مهر اظهار داشت: تالش ما این است 
که از مرحله تئوری به مرحله عمل وارد شــویم و راه حل هایی برای مسائل فناورانه و مورد نیاز خود 
در راســتای معرفی و حضور موثرتر در بازارهای داخلی و بین المللی صنعت ســیب بیابیم و آنها را 
اجرایی کنیم.رییس پارک علم و فناوری دانشــگاه آزاد با بیان اینکه برای رســیدن به این اهداف 
یک فرصت دوساله درنظر گرفته ایم، اظها کرد: در این مدت با شناخت مشکالت صنعت سیب در 
منطقه و حل و فصل آنها شاهد پیاده ســازی این الگو در مقیاس بین المللی و شرکت دادن برند 
سیب این خطه در بازار جهانی خواهیم بود.صدری مهر ادامه داد: ساالنه افزون بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تن سیب در هر چهار بخش شهرستان ســمیرم تولید می شود که بخش زیادی از آن، درجه یک و 

فوق العاده مرغوب صادراتی است.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان  مطرح کرد:شهرستان ها

تامین انرژی؛ نگرانی صنایع کوچک در اصفهان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: نگرانی امروز صنایع کوچک مربوط به تامین انرژی برق در فصل تابستان و تامین گاز در زمستان است 
که باعث شده آنها دچار مشکل شوند.محمدجواد بگی در حاشیه نشست هم اندیشی و بررسی مشکالت صنعتگران شهرستان نجف آباد ، درباره مشکالت صنایع 
کوچک، اظهار کرد: نگرانی امروز صنعت گران بیشتر مربوط به تامین انرژی است.وی با بیان اینکه زیرســاخت های شهرک های صنعتی نجف آباد آنچه در تعهد 
شهرک های صنعتی بوده، فراهم شده است، تاکید کرد: نگرانی های مربوط به تامین برق در فصل تابستان و تامین گاز در زمستان، صنایع را دچار مشکل کرده است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: پیشــنهادمان این است که صنعت گران در قالب کنسرسیوم شرکت های سرمایه گذاری خود نسبت 
به ایجاد نیروگاه های برق دی جی به همراه نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر اقدام کنند تا عالوه بر کمک به صنعت برق کشــور نیز در محل بتوانند برق مورد نیاز 
خود را به دست آورند.وی درباره نگرانی ها در تامین سوخت گاز شهرک های صنعتی در فصل زمستان، تاکید کرد: به طور قطع اگر در تامین برق از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر به خودکفایی برسیم، گرمایش را می توان از طریق مصرف برق در زمستان تامین کرد و گاز استحصالی را در مصارف دیگر به کار ببریم.

فرآوری محصوالت 
آبزی در بوشهر

بندر بوشهر به علت نزدیکی به 
خلیج فارس سرشــار از منابع 
و محصوالت آبــزی دریایی و 
پرورشی اســت. شرکت آبزی 
فرآیند، از بــزرگ ترین مراکز 
فرآوری آبزیان در استان بوشهر 

به حساب می آید. 

وز عکس ر

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

برخی افزایش قیمت ها 
هیچ توجیهی ندارد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
گفت: قیمت کاالها همچنان در حال افزایش 
است و برخی افزایش قیمت ها توجیه ندارد 
و این افزایش به نرخ دالر مربوط نمی شود، 

بلکه مربوط به عدم نظارت هاست. 
سید مسعود خاتمی، در آیین تودیع و معارفه 
فرماندار شهرســتان گلپایــگان، اظهار کرد: 
مشکالت شهرستان گلپایگان به گونه ای است 
که فرماندار جدید حتما باید فردی باشد که 
سابقه فرماندار بودن داشــته و یک جهادگر 
باشد که شبانه روز کار کند. همچنین فرماندار 
جدید باید با خانواده ســاکن این شهر باشد 
تا مشکالت را با تمام وجود لمس کند و بین 

اقشار و اصناف مختلف حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکــه من وکیــل مدافع مردم 
هســتم، ادامه داد: با وجود اینکه امســال 
 سال رفع موانع تولید است، اما در گلپایگان
  تعداد زیــادی ســرمایه گذار آمــاده به کار 
 هســتند که مجوزهــای آنها در اســتان گیر

  کــرده و اگر ایــن مانع تولید نیســت پس 
نامش چیست؟

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
گفت: از دولت و مسئوالن استان می خواهیم 
تمرکززدایــی را در راس امــور قــرار دهند. 
مدیران اســتانی تصور نکنند بهتــر از مردم 
شهرستان ها از امور مطلع  هستند، همچنین 
به شخصیت ها، افکار و استعدادهای داخل 
شهرستان احترام بگذارند. اکنون درصد قابل 
توجهی از موانع سرمایه گذاری در شهرستان، 
دولت است. احداث شهرک صنعتی گل شهر 
تصویب و زمینش مشخص شــد، اما ادامه 
کار در اســتان گیــر کرده اســت. خاتمی به 
 انتقــال تماس هــای ۱۱۵ شهرســتان بــه

 اصفهان اشــاره کرد و افزود: مرکز اســتان 
آدرس های شهرســتان  گلپایگان و خوانسار 
را بلد نیســتند و همین موضوع سبب شده 
آمبوالنس بــا تاخیر به محل حادثه برســد 
و متاســفانه تاکنون تلفاتــی در این زمینه را 

شاهد بودیم.

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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رییس شورای اسالمی سامان:

کیفیت آب شهرستان سامان همچنان پایین است

با وجود افتتاح تصفیه خانه مدرن و پیشرفته ســامان در ابتدای سال 
جاری، مردم این شهرستان همچنان از کیفیت پایین آب رنج می برند.

شهرستان سامان یکی از شهرســتان های 10گانه استان چهارمحال و 
بختیاری اســت که یک مزیت کلی نســبت به بقیه شهرستان ها دارد 
و آن این است که این شهرستان در حاشــیه رودخانه زاینده رود واقع 
شده است.با این وجود، شهر و شهرستان سامان از مشکالت عدیده ای 
برخوردار ند، مشکل عدم تامین آب شهرک های صنعتی سامان و تامین 

آب آن ها با تانکر یک مشکل بزرگ محسوب می شود .
کیفیت پایین آب شرب شهرستان ســامان از دیگر مشکالتی است که 
مردم این منطقه با آن دســت و پنجه نرم می کنند، مشکلی که دالیل 
گوناگونی دارد و در سال های اخیر رفع نشده است. از جمله این دالیل 
فرسودگی شبکه آب رسانی شهری و شکستگی های پی درپی لوله های 

آب است.

افتتاح نخستین تصفیه خانه مدرن استان در سامان 8 ماه پیش!
کمال اکبریان، فرماندار شهرســتان ســامان در 31 فروردین ماه سال 
جاری در آیین افتتاح تصفیه خانه شهر سامان گفته بود:  بعد از یک دهه 
این پروژه به سرانجام رسید؛ اما می توان گفت بهترین پروژه در تصفیه 

آب و اولین تصفیه خانه پیشرفته و مدرن استان چهارمحال و بختیاری 
در شهر سامان ایجاد شد.وی ادامه داد: سامان در کنار رودخانه زاینده 
رود است؛ اما مردم یقین نداشتند که آب شــرب سالمی دارند گرچه 
بارها شبکه بهداشــت و آب و فاضالب اظهار کردند که آب سالم است 
ولی همچنان شک و شبهه وجود داشت اما با افتتاح این تصفیه خانه 
مردم به یقین رســیدند.مجید نظری، معــاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: این تصفیه خانه آب 
شرب سالم و بهداشتی و پایدار برای جمعیتی بالغ بر30 هزار نفر را تامین 
می کند، اعتباری که برای این پروژه هزینه شده 51 میلیارد تومان است 
که 11 میلیارد تومان آن از منابع داخلی شرکت آب و فاضالب است و 40 

میلیارد تومان آن از بودجه های دولتی تامین شد.
اگرچه در سال جاری تصفیه خانه شهر سامان بعد از یک دهه افتتاح شد 
و نخستین تصفیه خانه مدرن استان به شمار می رفت؛ اما باز هم مردمی 

که آب را مصرف می کنند، به دلیل کیفیت پایین آن ناراضی هستند.

منبع آب سامان 50 سال قدمت دارد و فرسوده است
غالمرضا چهلگردی، رییس شورای اســالمی شهرستان سامان اظهار 
داشت: با وجود بهره برداری تصفیه خانه شهرســتان سامان، در عمل 

انتقال آبی که از تصفیه خانه به ســمت منبع باید صــورت بگیرد اتفاق 
نمی افتد، همچنین منبع آب شــهر که محل ذخیره و توزیع آب شرب 
است بیش از 50 سال قدمت دارد و فرسوده شده است و آلودگی های 

زیادی در آب ایجاد می کند.
وی بیان کرد: قسمت عمده ای از شبکه آب رسانی شهری، بیش از 40 
سال قدمت دارد و فرسوده شده است، به همین دلیل شکستگی های 
فراوانی در آن رخ می دهد و این مســئله باعث کاهــش کیفیت آب و 
آلودگی آن به خصوص در مناطق جنوبی شــهر می شود که مردم نیز از 

این مسئله ناراضی هستند.
رییس شــورای اسالمی شهرســتان ســامان در خصوص تامین آب 
شهرســتان نیز اظهار داشــت: در حال حاضــر با توجه بــه عدم ورود 
گردشــگران در این حوزه مشــکالت زیــادی وجود ندارد امــا با ورود 
گردشگران و نیاز به تامین آب بیشتر، صد در صد با مشکل کم آبی مواجه 

خواهیم شد و ما نیازمند رفع این مشکل هستیم.
چهلگردی در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص لوله ای که آب را از 
تصفیه خانه به منبع انتقال می دهد نمی تواند دبی مورد نیاز را انتقال دهد 
و برداشت از زاینده رود هم به مقدار کافی نیست که برای رفع این مشکل 

باید لوله جدید جای گذاری شود و برق و پمپ ها نیز تقویت شوند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات)فتا( چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه استفاده از فضای 
مجازی ، گفت: جرائم فضای مجازی در استان ۲0 درصد افزایش داشته است .سرهنگ مرتضی عسگری از آغاز 
پویش مردمی کودکان سایبری در استان همزمان با سراسر کشور از روز ۲5 دی خبر داد و  افزود: این پویش با 
هدف افزایش آگاهی عمومی پیرامون مخاطرات فضای مجازی برای کودکان اجرا می شود.وی ادامه داد: به 
منظور کاهش جرائم کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ،کارگاه های آموزشی در بستر شبکه شاد و همچنین 
به صورت حضوری و چهره به چهره با رعایت پروتکل های بهداشــتی برای آمــوزش دانش آموزان و اولیای 
دانش آموزان در سال جاری برگزار شده است.وی اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی و بحث پیشگیری از 

وقوع جرائم، محتواهای آموزشی در درگاه پلیس فتا و همچنین سایر درگاه های آموزشی در قالب انیمیشن، 
موشن گرافی، عکس نوشته تهیه شده است ، تا جرائم فضای مجازی مرتبط با دانش آموزان کم شود.عسگری 
به برخی شیطنت های دانش آموزان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این تخلفات با میانجی گیری آموزش 
و پرورش ،پلیس فتا و مقامات قضایی رفع شــد و برای دانش آموزان پرونده تخلف تشــکیل نشده و این 
دانش آموزان مورد آموزش و مشاوره قرار گرفتند تا به مسیر درست برگردانده شوند.وی گفت: پویش کودکان 
سایبری با هدف افزایش آگاه اجتماعی، نحوه صحیح استفاده کودکان از فضای مجازی با هدف پیشگیری از 
آسیب ناشی از استفاده ناصحیح کودکان از فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتالی بین کودکان و والدین، 

کودکان و اعتیاد اینترنتی، اصول والدگری در فضای مجازی، کودکان و ایمنی در آموزش مجازی، پیشگیری 
از آسیب های روحی و روانی و ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی به مدت یک هفته با ارائه محتواهای آموزشی 
در رسانه های نوین و آموزش حضوی درمدارس و محیط های مختلف در خصوص استفاده صحیح از فضای 
مجازی یک مدت یک هفته برگزار می شود.وی اظهار داشت: افزایش فرصت ها و کاهش خطرات استفاده از 
فضای مجازی برای کودکان و خانواده ها با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راستای ارتقاء مهارت موثر 
خانواده ها در فضای مجازی و ایجاد محیط ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی 

برای کودکان مبتنی بر آموزش های پیشگیری از وقوع جرائم سایبری اجرا خواهد شد.

جرائم فضای مجازی در چهارمحال و بختیاری 20 درصد افزایش یافت

سامانه بارشی تا فردا  در چهارمحال فعال است
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی فعال در استان 
تا روز سه شنبه به فعالیت خود ادامه می دهد و پس از آن از استان خارج می شود.معصومه نوروزی 
افزود:  بارش های خفیفی برای لردگان و کیار پیش بینی می شــود.وی از وزش باد شدید و بارش 
پراکنده برای شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: بارش خاصی برای استان پیش بینی نمی شود و 
تنها بارش های پراکنده در گردنه ها و ارتفاعات شکل می گیرد.نوروزی تصریح کرد: بارش ها امروز  از 
سمت غرب آغاز می شود و شدت آن برای امشب تا اواسط فرداست و پس از آن از بعدازظهر سه شنبه 

این سامانه بارشی استان را ترک می کند.
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین از ورود یک سامانه بارشی 
دیگر به استان از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این سامانه در کوهرنگ بارش های ضعیفی را به دنبال 
خواهد داشت و پنجشنبه عصر و شب در نیمه غربی استان و گردنه ها بارش ضعیف برف پیش بینی 
می شود.نوروزی خاطرنشان کرد: برای روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه نیز کاهش محسوس دما 
برای استان پیش بینی می شود.وی افزود: صبح روز شنبه ایستگاه های کوهرنگ، دوآب صمصامی، 
 بن، بلداجی و فارســان با کمینه دمای صفر درجه ســانتی گراد ســردترین ایســتگاه های استان

 گزارش شد.
 

 سیستم گرمایشی 2 هزار و 400 کالس درس
 چهارمحال  و بختیاری نیازمند استانداردسازی است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سیستم گرمایشی 
۲ هزار و 400 کالس درس استان نیازمند استانداردسازی است، گفت:فرسوده بودن وسایل گرمایشی 
و همچنین پکیج های مستهلک به عنوان مدارس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد هستند.کامران 
رهی افزود:هم اکنون نیمی از کالس های درس چهارمحال و بختیاری از سیستم گرمایشی استاندارد 
از جمله بخاری گازی استاندارد و یا موتورخانه اســتفاده می کنند.به گفته وی، هم اکنون برای 100 
کالس درس در مناطقی که گازکشی نشده است و از وسایل نفتی و بخاری تابشی استفاده می کنند و 
بخاری های نفتی چکه ای و قدیمی جمع آوری شده و از وسایل نفت سوز استاندارد استفاده می شود.

وی به اجرای 40 طرح استانداردسازی وســایل گرمایشی و سرمایشی در 1۶0 کالس درس استان 
اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح   ها 150 میلیارد ریال هزینه شده است.رهی افزود: در سال 
گذشته نیز اجرای 40 طرح استانداردسازی وسایل گرمایی در استان اجرا شد که همه این طرح ها 

تا پایان سالجاری به اتمام خواهد رسید.
 

 تکمیل واکسیناسیون تا 88 درصد بستری بیماران
 کرونایی را کاهش داد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: تفاوت عمده سویه امیکرون با سویه های 
قبلی تاثیر زیاد واکسیناسیون به ویژه تزریق دز سوم در پیشــگیری و بروز عوارض شدید است، با 
تکمیل واکسیناسیون کووید 1۹ تا ۸۸ درصد می توان از بســتری شدن مبتالیان به این بیماری در 
بیمارستان ها جلوگیری کرد.سید راشد جزایری در تشــریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا 
در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: هم اکنون 40 بیمار مثبت قطعی و مشــکوک به بیماری کرونا 
در مراکز درمانی اســتان تحت مراقبت و درمان بوده که از این تعداد ۲۲ نفر مثبت قطعی و مابقی 
در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شــان هستند. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد افزود: خوشــبختانه به تازگی هیچ مورد جدید فوتی ناشی از ابتال به بیماری 
کووید1۹ در استان گزارش نشده و مجموع فوتی های ناشی از ابتال به این بیماری در چهارمحال و 

بختیاری کماکان 1۷۶1 نفر است. 

اخبار

اگرچه در سال جاری تصفیه خانه شهر سامان بعد از 
یک دهه افتتاح شد و نخستین تصفیه خانه مدرن 
استان به شمار می رفت؛ اما باز هم مردمی که آب را 
مصرف می کنند، به دلیل کیفیت پایین آن ناراضی 

هستند

بام ایران

مفاد آراء
10/109 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
 در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب  ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- رای شــماره 140060302031000813 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی یک باب اتاق پالک ثبتی 18470 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 2 ثبت 
نایین به مساحت ششدانگ 43/18 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از صمد 

راحتی بالباد مالک رسمی
2- رای شــماره 140060302031000814 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی یک درب باغچه پالک ثبتی 18476 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 2 
ثبت نایین به مساحت ششدانگ 293/96 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از 

صمد راحتی بالباد مالک رسمی
خانــم  1400 /9 /28  -  140060302031000815 شــماره  رای   -3 
 آمنه ابراهیمی کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء 
بهای ربیعه اعیانی یک درب باغ پالک ثبتی 18484 اصلی واقع در روستای بالباد 
بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششــدانگ 358/32 متر مربع خریداری عادی و مع 

الواسطه از صمد راحتی بالباد  مالک رسمی
4- رای شــماره 140060302031000816 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی یک درب باغچه خانه پالک ثبتی 18496 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 
2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 888/79 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه 

از صمد راحتی بالباد  مالک رسمی
5- رای شــماره 140060302031000817 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی قطعه زمین مزروعی پــالک ثبتی 18582 اصلی واقع در روســتای بالباد 
 بخش 2 ثبت نایین به مســاحت ششــدانگ 544/98 متر مربع خریداری عادی و 

مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالک رسمی

6- رای شــماره 140060302031000818 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی زمین خرمن  پالک ثبتی 18572 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 2 ثبت 
نایین به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از صمد 

راحتی بالباد مالک رسمی
7- رای شــماره 140060302031000819 - 1400/9/28 خانــم آمنــه 
 ابراهیمی کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء
 بهای ربیعه اعیانی قطعه زمین مزروعی  پالک ثبتی 18577 اصلی واقع در روستای 
بالباد بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 1011/52 متر مربع خریداری عادی 

و مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالک رسمی
8- رای شــماره 140060302031000820 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
کوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی قطعه زمین مزروعی  پــالک ثبتی 18598 اصلی واقع در روســتای بالباد 
 بخش 2 ثبت نایین به مســاحت ششــدانگ 692/23 متر مربع خریداری عادی و

 مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالک رسمی
9- رای شماره 140060302031000676 - 1400/9/14 آقای حسن زارع سهیلی 
فرزند محمد  نسبت به سه سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ مزرعه فرح آباد پاکوه 
مشتمل بر یک رشته قنات به پالک ثبتی 4234 اصلی واقع در بخش 3 ثبت نایین 
به مساحت ششدانگ 14700  متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از قدرت اله 

کشاورزی مالک رسمی
10- رای شماره 140060302031000824 - 1400/9/29 خانم صدیقه دانا فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ  یکباب اتاق  پالک ثبتی 25 فرعی از 1444  اصلی واقع 
در چاه گربه بخش 4 ثبت نایین به مساحت 43/50 متر مربع خریداری عادی و مع 

الواسطه از پیر محمد ایرانی انارکی و فاطمه بیگم اطهری انارکی مالکین رسمی 
11- رای شــماره 140060302031000825 - 1400/9/29 آقــای عباســعلی 
دانا فرزند حسن نسبت به ششــدانگ  یکباب اتاق  پالک ثبتی 17 فرعی از 1444  
اصلی واقع در چاه گربه بخش 4 ثبت نایین به مســاحت 50/75 متر مربع خریداری 
 عادی و مع الواســطه از پیر محمد ایرانــی انارکی و فاطمه بیگــم اطهری انارکی

 مالکین رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1250588 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نایین
مفاد آراء

10/110 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000811-1400/9/28 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
 واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بنیاد خیریه 

بقیه ا... بافران به شناسه ملی 10861484119 ششدانگ مفروزی یکباب ساختمان 
به مساحت 56/87 متر مربع پالک قسمتی از 5878 اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت 
نایین خریداری عادی و مع الواسطه از حبیب و فاطمه پور بافرانی مالکین رسمی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1249979  اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

10/111 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060302031000812-1400/9/28 هیــات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
 در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک نایین تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی

 بنیاد خیریه بقیه ا... بافران به شناســه ملی 10861484119 در ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت  200 متر مربع پالک ثبتی 5879 واقع در بافران بخش 2 
ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه از رحمت اله پور بافرانی مالک رســمی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت

 صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1250106  اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

10/112 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4352 14006030200700 مــورخ  1400/09/14  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا محمدی آغچه بدی فرزند تقی بشماره شناسنامه 2209 وکدملی 

1289004811 صادره ازاصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 79 / 144 
مترمربع پالک 32 اصلی واقع درآغچه بدی خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی 
آقای احمدرضا محمدی آغچه بدی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1252210 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/113 نظر به اینکه خواهان مهدی اسکندری خزاقی دادخواستی به خواسته مطالبه 
به مبلغ 30/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته 
به طرفیت الهه سخراوی  به مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 0000749 ثبت وبرای 
تاریخ 1400/12/7ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نخسه ثانی دادخوست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده درصورت عدم حضور ،شورا تصمیم مقنضی اتخاذ 
خواهد نمود.م الف :1260698 مسئول دفتر شــعبه دوم شورای حل اختالف 

کاشان 
ماده 149 قانون ثبت

10/114 بدینوسیله به اطالع می رســاند ششدانگ پالک تجمیعی 45 فرعی و 69 
فرعی از 2895 اصلی که پس از استانداردســازی به پالک 2895/289 تبدیل شده 
است واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 454 دفتر 72 امالک متعلق به احمد رحمانی 
 نسبت به چهار دانگ مشــاع و رقیه حسینی نســبت به دو دانگ مشاع پالک فوق 
می باشد بموجب سند انتقال به شماره 4268 مورخ 86/12/27 دفترخانه 194 اصفهان 
به خانم عصمت روشــندل انتقال قطعی گردیده است نامبرده فوق تقاضای اصالح 
طول و ابعاد و مساحت را نموده اند که پس از تهیه نقشه مشخص گردید بدون تغییر در 
طول و ابعاد مقدار 4/74 متر مربع اضافه مساحت دارد و در اجرای ماده 149 قانون ثبت 
مبلغ 1504998 ریال طی کد رهگیری 140010050171044599 - 1400/10/5 
شعبه 3017 بانک ملی ارزیابی شده است و توسط مالکین به حساب سپرده ثبت تودیع 
شده است لذا جهت دریافت  آن اقدام فرمائید. م الف: 1260069 شبان رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 
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برگزاری جشنواره کسب و کار های خالقانه در اصفهان

نخستین جشنواره استانی کســب و کار های خالقانه به همت مرکز رشد دانشــگاه آزاد فالورجان 
برگزار می شود.نخستین جشنواره استانی کسب و کار های خالقانه  با همکاری دانشگاه آزاد لنجان، 
مدیریت مراکز رشد واحد های دانشگاه آزاد در استان اصفهان و جهاد دانشگاهی  صورت می گیرد.

عالقه مندان برای ارســال فرم شــرکت در این جشــنواره تا ۳۰ دی ماه فرصت دارنــد. برگزاری 
جشنواره در اسفند برنامه ریزی شده است.جشنواره کســب و کار های خالقانه با هدف شناسایی 
 و معرفی کســب وکار هایی که بر پایه پژوهش و فناوری شــکل گرفته، اما هنوز شــناخته نشده،

 برگزار می شود.
 

فرماندار اصفهان:

 می توانیم با مشارکت مردمی در حوزه اشتغال
 اقدامات موثری انجام دهیم

فرماندار اصفهان گفت:می توانیم با مشارکت مردمی در حوزه اشتغال اقدامات موثری انجام دهیم 
و شرایط کنونی را در روستاهای شرق اصفهان تغییر دهیم.محمدعلی احمدی در نشست کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اصفهان  ادامه داد: دستگاه های ذی مدخل باید در حوزه مشاغل 
خانگی نقش آفرینی کنند.یکی از راه های موثر در حوزه اشــتغال و تولید، توجه به مشاغل خانگی 
بوده که از اهمیت بسیاری برخوردار اســت که باید با کار و تالش مضاعف و با همکاری مردم، یکی 
از روستا های شهرستان را به عنوان روستای شاخص و نمونه در حوزه مشاغل خانگی، تولید باال و 
مصرف کم، تبدیل کنیم.به گفته احمدی؛ ما می توانیم با مشارکت مردمی در حوزه اشتغال اقدامات 
موثری انجام دهیم و شــرایط کنونی را به خصوص  در روستا های شــرق اصفهان که دستخوش 
خشکسالی شده اند، تغییر دهیم و درآمد پایداری را در این مناطق ایجاد کنیم که این مهم مستلزم 
ظرفیت های خوب موجود است و موضوع ایجاد مشاغل خانگی در اصفهان و روستا های شهرستان 
باید دغدغه دستگاه های ذی مدخل در حوزه اشتغال باشــد.فرماندار اصفهان گفت: دستگاه های 
ذی مدخل در جلسه آتی کارگروه، گزارشی از ظرفیت هایی که می توانند به کار بگیرند و یا هم افزایی 
که می توانند داشته باشند را ارائه کنند چرا که سرمایه گذاری مقدمه اشتغال است و باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

شناسایی 2 بیمار مبتال به امیکرون در زواره
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردســتان گفت: نمونه آزمایش مشــکوک ۲ بیمار به سویه کرونای 
امیکرون در شهر زواره مثبت اعالم شد.حســن ذبیحی اظهار کرد: دو مورد از نمونه هایی که تحت 
عنوان نمونه مشکوک به سویه کرونای امیکرون به استان ارســال شده بود، مثبت اعالم شد. این 
بیماران شامل یک مرد ۳۳ ساله و خانم ۳۰ ساله از شهر زواره هستند و در حال حاضر خود و خانواده 

آنها در قرنطینه کامل به سر می برند.
وی با بیان اینکه کارکنان و صنوف باید حداقل یک  دوز واکســن خود را زده باشند تا اجازه حضور 
در محل کار خود را داشته باشند، افزود: با دســتورالعملی که فرماندار شهرستان برای تمام ادارات 
شهرستان ارسال کرد، مدیران ادارات موظف هستند عالوه بر برنامه ریزی سخت گیرانه در خصوص 
اجرای شیوه نامه های بهداشــتی در محیط اداره، پیگیر  دوز سوم واکسن پرسنل خود باشند.مدیر 
شبکه بهداشت و درمان اردســتان اضافه کرد: همچنین اداره صمت موظف است به اتحادیه های 
صنفی نامه بزنند تا این گروه از جامعه نسبت به دریافت  دوز سوم واکسن کرونای خود اقدام کنند.

ذبیحی افزود: همه افراد جامعه باید نسبت به انجام واکسیناسیون خود، بستگان و اطرافیان شان 
مسئولیت داشته باشند و نســبت به ترغیب دیگران برای مشــارکت در این امر کوشش کنند تا از 

جهش های جدید ویروس کرونا در جامعه پیشگیری شود .

پاسکاری آموزش حضوری دانشگاه ها بین مسئوالن و بالتکلیفی دانشجویان؛

دایه های مهربان تر از مادر!

هفته گذشته صحبت های رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
درخصوص الزام دانشگاه ها برای از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان 
از نیم سال دوم تحصیلی مجددا بحث آموزش حضوری در دانشگاه ها را 
به یکی مباحث داغ آموزش عالی تبدیل کرد، بحثی تکراری و متاســفانه 
بی نتیجه که پس از هر بار مطرح شــدن مســئوالن وزارت علوم و روسای 
دانشگاه ها با صراحت آمادگی خود را برای حضور فیزیکی دانشجویان اعالم 
می دارند و بیان می کنند با وجود فراهم بودن شــرایط تابع تصمیم ستاد 
مقابله با کرونا هســتیم؛  اما در نهایت پس از اظهار نظرهای متفاوت باز به 
همان جمله تکراری یعنی »آموزش حضوری را به صورت تدریجی از سرمی 
می گیریم«، می رسند! ابراهیم رییسی رییس جمهور روز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با توجه به وضعیت فعلی شیوع 
بیماری کرونا خاطرنشان کرد: »با توجه به کاهش آمار ابتال و فوتی ها و از 
طرفی دیگر واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع 
تصمیم گیری، بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است«.

رییسی افزود: هر زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییری کند ستاد ملی 
مقابله با کرونا با حساسیت و دقت نسبت به وضعیت جدید تصمیم گیری 
و اقدام خواهد کرد.پس از این تصمیم طبق روال تکراری، مسئوالن آموزش 
عالی شــروع به اظهار و نظرهای متناقض کردند. هفته گذشته محمدرضا 

آهنچیان ،مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و ســخنگوی ستاد از 
سرگیری آموزش حضوری وزارت علوم در اظهارنظری تاکید کرد: ستاد از 
سرگیری آموزش حضوری، تاکید بر اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها از نیم سال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱ دارد و بر اساس 
مصوبه اخیر ستاد بنا شــد از بهمن ۱۴۰۰ آموزش دانشگاه ها با همکاری و 
هماهنگی استانداران در ۳۱ استان کشور حضوری شود.آهنچیان همچنین 
اظهار کرد: تاکید ستاد برای از ســرگیری آموزش های حضوری این است 
که تمام دانشجویان به ویژه مقطع کارشناسی حتما در دانشگاه به صورت 
حضوری از ترم بهمن آموزش ببیند، اما از آن جایی که نسبت دانشجویان 
کارشناسی به نسبت تحصیالت تکمیلی در دانشــگاه های کشور یکسان 
نیست خود دانشگاه ها باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.از سوی دیگر 
دکتر سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز در گفت و گویی با ایسنا 
به نحوه آموزش دانشــجویان در نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ پس 
از دستور اخیر رییس جمهور، اظهار کرد: حقیقتا بحث بازگشایی و آموزش 
حضوری دانشجویان یکی از دغدغه های ما در دانشگاه تهران است و تقریبا 
می شود گفت هر روز در خصوص این موضوع فکر کرده و آن را به طور جدی 
دنبال می کنیم. ضمن اینکه رییس جمهور تاکید دارند شــرایط به گونه ای 
برنامه ریزی شود که حتما بازگشــایی آموزش حضوری دانشگاه ها اتفاق 
بیفتد.وی در ادامه تاکید کرد: اگر تصمیمی مبنی بر بازگشــایی حضوری 

دانشگاه از ترم دوم سال تحصیلی باشــد، حتما ما تمهیدات الزم را برای 
اجرایی کردن این موضوع در دانشگاه تهران به کار خواهیم گرفت.در ادامه 
اظهارنظرهای مسئوالن آموزش عالی برای از سرگیری آموزش حضوری، 
هاشــم داداش پور، رییس سازمان امور دانشــجویان در جلسه معاونین 
دانشجویی و دبیران مناطق ده گانه دانشگاه های سراسر کشور طی سخنانی 
با اشاره به موافقت ســتاد ملی کرونا با بازگشایی دانشــگاه ها اعالم کرد : 
دانشگاه ها برای از سر گیری آموزش حضوری خود را آماده کنند.وی تاکید 
کرد: با موافقت ستاد ملی کرونا و تاکید رییس جمهور، اولویت ما از سرگیری 
کامل آموزش حضوری دانشگاه ها از نیمســال دوم تحصیلی و بهمن ماه 
اســت و در همین مسیر آماده دریافت پیشــنهادات معاونان دانشجویی 
دانشگاه ها هستیم.مسئوالن آموزش عالی اگر چه در اظهار نظرهای خود 
اعالم می کردند آمادگی کامل بازگشایی حضوری دانشگاه ها را دارند در عین 
حال صحبت های خود را با »اما« به پایان می رساندند! در نهایت قرار بر این 
شد نشست مشترک رؤسای دانشگاه ها، سازمان های تابع وزارت علوم 
از جمله صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان که مهم ترین 
مراکز متولی و تامین نیازهای رفاهی و خوابگاهی دانشحویان هستند در روز 
چهارشنبه ۲۲ دی ماه جاری با وزیر علوم برگزار شود تا در این هم اندیشی 
سیاست و ساز و کارها برای نحوه اجرایی سازی مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا هماهنگ و به نوعی تکلیف ترم آینده دانشــگاه ها ازنظر حضوری 
یا غیر حضوری شــدن مشخص و اعالم شــود.در حالی که دانشجویان و 
دانشگاهیان منتظر شنیدن تصمیم قاطع و شفاف وزارت علوم در خصوص 
آموزش حضوری دانشــگاه ها از ترم پیش رو بودنــد در نهایت برآیند این 
نشست به چیزی جز تکرار به مضمون همان جمله همیشگی »آغاز آموزش 
حضوری به صورت تدریجی از بهمن« ختم نشد.با نگاهی گذرا به تصمیمات 
چند ماه گذشته مشاهده می کنیم دستور و قول بازگشایی آموزش حضوری 
دانشگاه ها توسط وزارت علوم و مسئوالن تصمیم گیر برای ابتدای مهر بود 
و قرار بر این بود که واکسیناسیون تمامی دانشجویان از مرداد ماه آغاز شود 
و این فرآیند تا اواخر شهریور ماه به اتمام برســد. اما به دلیل اینکه برنامه 
واکسیناسیون دانشجویان عمال در مهلت مقرر به اتمام نرسید، در نهایت قرار 
بر این شد بازگشایی حضوری دانشگاه ها برای تمامی دانشجویان به اواسط 
آبان ماه موکول شود. عدم پوشش کامل واکسیناسیون و به خطر افتادن 
سالمت دانشجویان در نهایت احتمال شیوع موج دیگری از کرونا در حالی 
به بهانه دانشگاه ها برای از سرگیری آموزش حضوری تبدیل شده است.
حال این سوال مطرح است که با پوشش تقریبا کامل واکسیناسیون در کل 
کشور و دستور ستاد مقابله با کرونا برای از سرگیری آموزش های حضوری 
دانشجویان و از سوی دیگر حذف بسیاری از محدودیت های کرونایی در 
کشــور همانند صدور مجوز فعالیت و بازگشایی مدارس، ادارات، تاالرهای 
عروسی، استخرهای سرپوشیده، ســینماها و بلیت فروشی صد درصدی 
برای قطار، هواپیما، اتوبوس و ...، چرا دانشگاه ها همچنان از پذیرش کامل 
دانشجویان امنتاع می کنند؟ آیا واقعا دانشــگاه ها دایه مهربان تر از مادر 
شده و برای از سرگیری آموزش حضوری،صرفا نگران سالمت دانشجویان 

هستند؟!

با مسئولان جامعه

رییس گروه پژوهش مدیریت پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت:هر 
ســاله بیش از ۱۰ مورد حمایــت از پایان نامه های 

دانشجویی در دستور کار قرار می گیرد.
دیبا هاشمی ادامه داد: حوزه پژوهش چند رسالت 
مختلف دارد، عالوه بر اجرای پروژه های پژوهشی، 
بــرای حمایــت از پایان نامه هــای دانشــجویی 

له نیازســنجی در حوزه هــای مختلــف  هرســا
 انجام شــده که با ثبــت پایان نامه ها در ســامانه
http://c۲m.isfahan.ir/research/( 

index( به صــورت الکترونیک آغــاز و عناوین 
پایان نامه ها دریافت می شــود تا پس از پاالیش 
اولیــه در مراحــل بعدی قــرار گیــرد.وی  گفت: 
پایان نامه هــا با تاییــد حوزه بهره بــردار و دریافت 
امتیــاز الزم، مورد حمایت قــرار می گیرد؛ حمایت 
مادی پرداخت مبلغی به صاحب پایان نامه اســت 
کــه امیدواریم بــا حمایت های شــهردار افزایش 
یابــد و حمایت معنوی نیــز انعقــاد تفاهم نامه با 
دانشجو است.هر ســاله بیش از ۱۰ مورد حمایت 

از پایان نامه هــای دانشــجویی در دســتور کار 
قــرار می گیردکه با توجــه به اینکــه پایان نامه ها، 
دانشجویی بوده و نباید انتظار زیادی از آن داشته 
باشــیم، در بســیاری از بخش ها همچون طرحی 
مبنی بر سنجش آلودگی هوا در ایستگاه های مترو 

مربوط به حوزه قطار شهری، کاربرد دارد.
هاشــمی اظهار کــرد: دو و نیم میلیــون تومان به 
پایان نامه های کارشناســی ارشــد و پنج میلیون 
تومان نیز بــه پایان نامه های دکتــرا برای حمایت 
تعلق می گیرد. امسال ۳۴ پروژه پژوهشی در حال 
اجرا و ۲۶ پروژه پژوهشی فعال و ۱۰ پروژه در حال 

فراخوان است.

رییس گروه پژوهش شهرداری اصفهان:

حمایت  از پایان نامه های دانشجویی افزایش می یابد

 بادیه نشینان
 در لیبی

بادیه نشینان ســاکن در منطقه 
ال نوفلیه در شــهر سرت لیبی در 
تالش هستند تا سنت های چند 
صد ساله خود را زنده نگه دارند. 
مردم کوچ نشین بیابان های لیبی 
که در تالش بــرای انتقال میراث 
فرهنگی خود به نسل های جدید 
هســتند، شــتر را نه تنها حیوان 
ســواری، بلکــه مایــه افتخار و 

مباهات می دانند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 1۸ درصد افراد باالی 1۸ سال دوز سوم واکسن کرونا
 را تزریق کردند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درصد کل پوشش واکسیناسیون نوبت اول ۸۴.۶۲ 
درصد و نوبت دوم ۷۳.۳۷ برای افراد باالی ۱۲ سال تا روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ گزارش شده است همچنین 

۱۹.۳۸ درصد افراد باالی ۱۸ سال در استان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.
پژمان عقدک در خصوص آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ برای جمعیت مورد هدف استان، اظهار 
کرد: درصد کل پوشش واکسیناسیون نوبت اول ۸۴.۶۲ درصد و نوبت دوم ۷۳.۳۷ برای افراد باالی ۱۲ 
سال تا روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ گزارش شده است.وی اضافه کرد: درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول 
ایرانی ۸۶.۴۷ و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت دوم ایرانی ۷۵.۴۳ برای افراد باالی ۱۲ سال انجام 
شده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: مجموع درصد پوشش واکسیناسیون 
نوبت اول گروه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال ۸۱.۶ درصد و مجموع آمار واکسیناسیون نوبت دوم این گروه سنی 
۶۷.۰۱ درصد اعالم شده است.عقدک ادامه داد: مطابق آمارهای ارائه شده درصد پوشش واکسیناسیون 
نوبت اول ایرانی گروه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال ۸۵.۶۸ و تزریق واکسن ایرانی نوبت دوم این گروه سنی 
۷۱.۱ درصد بوده است.وی در مورد درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم افراد باالی ۱۸ سال استان، 
گفت: در مجموع ۱۸.۳۲ درصد افراد باالی ۱۸ سال در اســتان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کردند و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی نیز ۱۹.۳۸ درصد اعالم شده است.

 
دادستان عمومی و انقالب کاشان خبر داد:

افتتاح شعب تصادفات در دادسرای کاشان
دادستان عمومی و انقالب کاشان با اشاره به افتتاح شعب تصادفات در دادسرای این شهرستان گفت: 
کاهش اطاله دادرســی به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام و سریع دیه به زیان دیده، 
کاهش حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه ای از 
اهداف اجرای این طرح است. روح  ا... دهقانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین موضوعات دستگاه قضا 
بررسی پرونده تصادفات است، اظهار کرد: این پرونده ها حجم باالیی از پرونده های کیفری شهرستان 
کاشان را تشکیل می دهد و این موضوع مهم فکر بسیاری از دستگاه ها را به خود مشغول کرده است.وی 
افزود: در این زمینه همه تحقیقات مورد نیاز شامل گواهی مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه های 
کالنتری و پاسگاه در شــوراهای حل اختالف پیگیری می شــود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان 
صدمات وارد شده و میزان دیه تعیین شده با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکت های 
بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند.دادستان عمومی و انقالب شهرستان کاشان با اشاره به افتتاح 
شعب تصادفات در دادسرای کاشان تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردمی، 
پرداخت به هنگام و ســریع دیه به زیان دیده، کاهش حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات به 

دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه ای از اهداف اجرای این طرح است.
 

تشکیل کمیته فنی هوای پاک تا یک ماه آینده در اصفهان
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت:کمیته فنی هوای پاک با محوریت انتقال صنایع آالینده در اصفهان 
تا یک ماه آینده تشکیل می شود.مهران زینلیان در نشست کارگروه قانون هوای پاک استان اصفهان اظهار 
کرد: کمیته فنی هوای پاک با محوریت انتقال صنایع آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری کالن شهر اصفهان تا یک 
ماه آینده تشکیل می شود.توسعه ناپایدار صنایع در گذشته در اصفهان، سبب شده اکنون شاهد وضعیت 
نامناسب آلودگی هوا و ناپایداری زیادی باشــیم.وی گفت: کمیته فنی با حضور ســازمان های مرتبط و 
نظارتی همچون سازمان بازرسی و دادگستری تا یک ماه آینده تشکیل وپس از برگزاری این کارگروه، بسته 
پیشنهادی کاهش آلودگی هوا و انتقال صنایع آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری به تصویب نهایی خواهد رسید.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی:

بارگذاری بر زاینده رود 
باید به فراخور توان زیست 
محیطی این رودخانه باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفت: بارگذاری اقتصادی و تولیدی در حوضه 
آبریز هر منطقــه از جمله زاینــده رود باید به 
فراخور ظرفیت تحمل زیست محیطی همان 
منطقه باشد.سید احمد خاتون آبادی افزود: 
بــا ایجاد ســدهای غیرضــروری و افزایش 
مصــرف آب های ســطحی رودخانه ها برای 
مصارف جدید، فشــار بر منابع آب زیرزمینی 
و بهره برداری از آن ها بیشتر می شود و بیالن 
منفــی آب در آن حوضه آبریــز و بحران های 
گوناگون خشکسالی و اجتماعی نتیجه آشکار 

دخالت در زیست بوم طبیعی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
بابیان اینکه تولید فوالد، ســیمان، کاشــی و 
ســرامیک در اکوسیســتم های شــکننده 
اشتباهی آشکار اســت، افزود: این در حالی 
اســت که کاربری های خدماتی و گردشگری 
در ایــن بخش از مزیت نســبی بیشــتری 
برخوردارنــد.وی اضافه کــرد: جلوگیری از 
توسعه صنایع آب برو همه طرح های صنعتی 
در مناطق خشــک، زمان بندی میان مدت و 
بلندمدت برای جابه جایــی صنایع به مناطق 
ساحلی و توقف طرح های پرهزینه و زیان آور 
که با انتقال آب به کویرتعــادل طبیعت را بر 
هم می زند، ضروری است.دانشیار دانشکده 
کشاورزی دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود: 
توقف کشــت محصــوالت آب بــرو واردات 
محصوالت کشــاورزی مانند برنــج و برخی 
صیفی ها کــه آب فراوانی بــرای تولید آن ها 
مصرف می شود، همچنین کاهش سطح زیر 
کشت کشاورزی و باغداری در کنار دریاچه ها 
و در امتداد رودخانه ها برای کم کردن فشار بر 
آبخوان یا منابع آب زیرزمینی برای این مهم 
پیشنهاد می شود.خاتون آبادی گفت: آنچه در 
حاشــیه دریاچه ارومیه رخ داده این است که 
چاه های عمیق احداث و باغستان هایی مانند 
سیب  گســترش یافته اند و آبخوان دریاچه را 

تخلیه کرده است.

ذخیره خونی استان اصفهان به کمتر از سه روز رسیده است، اهداکنندگان خون بیماران نیازمند خون را یاری کنند.مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان گفت: اکنون  ذخیره خون استان اصفهان ۴ روز است که در حالت بحرانی نیست، اما وضعیت مطلوب هم نیست و ذخیره خون استان باید بیش از ۷ 
روز باشد تا بتوانیم پاسخگوی مراکز درمانی و بیماران باشیم.لطفعلی جعفری بابیان اینکه اکنون به تمام گروه های خونی احتیاج داریم، گفت: با این وجود به 
گروه های خونی O منفی، O مثبت، A مثبت و B منفی بیشتر از ســایر گروه های خونی نیاز داریم.وی از اهداکنندگان خون درخواست کرد با مراجعه به مراکز 
انتقال خون، بیماران و نیازمندان خون را یاری کنند.لطفعلی جعفری از اهداکنندگان خون خواست نگرانی بابت ابتال به کرونا در مراکز اهدای خون نداشته باشند 
و تاکید کرد: مراکز انتقال خون کامال استریل شده اســت و همکاران ما تمام پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را به طورجدی رعایت می کنند، 
لوازم یک بارمصرف است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان، مشارکت کنونی بانوان اصفهانی در اهدای خون 
را ۳ درصد اعالم و خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد از اهداکنندگان مردان هســتند، درحالی که در برخی کشورها حتی زنان بیش از ۵۰ درصد از اهداکنندگان خون را 

تشکیل می دهند.

دعوت از اصفهانی ها برای اهدای خون به بیماران

سنا
 ای

س:
عک

عکس: فرارو



محرم نویدکیا:

 جدول لیگ نشان می دهد من چه کاره هستم
سرمربی ســپاهان می گوید فشار روی تیم های بزرگ طبیعی اســت؛ اما جدول رده بندی نشان می دهد من چه کاره هســتم و چه عملکردی داشته ام. محرم 
نویدکیا درباره فشاری که روی تیمش در هفته های اخیر بوده است،  گفت: فشار روی تیم های بزرگ طبیعی اســت . اگر قرار باشد این فشارها را تحمل نکنیم، 
نباید مسئولیت تیمی مثل سپاهان را قبول کنیم یا اگر بازیکنان این فشــار را تحمل نکنند، اصال نباید با سپاهان قرارداد ببندند. اعضای سپاهان باید این فشار را 
تحمل کنند و ممکن است هر نوع فشاری وجود داشته باشد و این یک مسئله طبیعی است. سرمربی سپاهان افزود: یک بار مربی بایرن مونیخ در گفت وگویی 
عنوان کرد بهترین دوستش جدول رده بندی است. جدول رده بندی نشان می دهد من چه کاره هستم و اگر تیمم شرایط خوبی نداشته باشد، هر کسی به خودش 
اجازه می دهد هر چیزی که می خواهد بگوید. اگر باال باشم کسی به خودش اجازه نمی دهد فشار بیاورد. این ها طبیعی است اما با این وجود ما یکی از مدعیان 

اصلی قهرمانی هستیم.
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رئال مادرید- بارسلونا؛ دعوا سر یک فوق ستاره است! 
ارلینگ هالند، ستاره نروژی دورتموند تیتر یک نشــریات معتبر دنیای فوتبال را به خود اختصاص داده 
است. مبارزه برای جذب ارلینگ هالند به اوج رسیده و احتماال به زودی مقصد بعدی این بازیکن مشخص 
خواهد شد. بسیاری از تیم های بزرگ اروپایی خواهان خرید ارلینگ هالند هستند و تقریبا غیرممکن 
است این مهاجم گلزن فصل بعد در ترکیب دورتموند به بازی کردن ادامه دهد. تمام باشگاه های خواهان 
ارلینگ هالند شروع به مذاکره با مینو رایوال کرده اند و رئال مادرید نیز یکی از آنهاست. فلورنتینو پرز تردیدی 
در مورد خرید کیلیان امباپه از پاری ســن ژرمن ندارد، اما رئال مادرید همچنان این ستاره نروژی را نیز 
می خواهد.  کاتاالن ها نیز آرام بوده و در مورد جذب هالند به قطعیت رسیده اند. مدیران بارسلونا به رایوال 
گفته اند که  هالند را می خواهند و آنها معتقدند که با تیم جوان خود می توانند فاتح عناوین فراوانی شوند.

تهدید سرمربی یوونتوس؛

 توپ را  لو  بدهی می کشمت!
مکس آلگری، سرمربی یوونتوس از روش جالبی برای هشدار دادن به آدرین رابیو استفاده کرده است. بعد از 
شکست عجیب و پرحاشیه یوونتوس مقابل اینتر در سوپرچام ایتالیا، این تیم دوباره در لیگ ایتالیا در مسیر 
کسب پیروزی قرار گرفته و در تورین توانست با دو گل اودینزه را شکست دهد. اما به نظر مکس آلگری در 
جریان مسابقه استرس فراوانی داشته و برای هشدار به بازیکنان خود از جمله آدرین رابیو برای حفظ توپ 
به هر روشی متوسل شده است. در یک صحنه آدرین رابیو، لب خط توسط دو بازیکن اودینزه تحت فشار قرار 
گرفته و در آستانه از دست دادن توپ بود. با توجه به صدور مجوز تنها برای حضور پنج هزار نفر در استادیوم 
و خلوت شدن سکوها، شنیدن دستورات مربیان برای بازیکنان آسان تر شده است. بنابراین وقتی آلگری 
متوجه احتمال لو رفتن توپ توسط آدرین رابیوت شد، خطاب به هافبک فرانسوی تیم خود گفت: »ریسک 

نکن، اگر توپ را از دست دادی، تو را می کشم.«

یکی مثل »رونالدو« را در ترکیب کم داریم
ماتیس دی لیخت، مدافع هلندی یوونتوس معتقد است این تیم یک مهاجم گلزن در ترکیب خود کم دارد. 
بعد از شکست ثانیه آخری در سوپرجام ایتالیا برابر اینتر، یوونتوس دوباره به مسیر پیروزی بازگشته و موفق 
شد با دو گل از سد اودینزه عبور کند. ماتیس دی لیخت، مدافع جوان یوونتوس در پایان این دیدار ترکیب 
بیانکونری را جوان و کم تجربه توصیف کرده و مدعی شد جای ستاره گلزنی مانند کریستیانو رونالدو در این 
فصل در رختکن این تیم خالی اســت. در ترکیب یوونتوس یک مهاجم قاتل نداریم که بتواند 30 گل در هر 
فصل به ثمر برساند، بنابرین همه بازیکنان باید در زمینه گلزنی نقش آفرینی کنند و این روند در یوونتوس 

آغاز شده است. 

طعنه های »دیباال«؛ دنبال یک نفر روی سکوها بودم!
مدیران یوونتوس به علت افت پائولو دیباال و مصدومیت های متوالی این بازیکن خواهان کاهش دستمزد 
او هنگام تمدید قرارداد شده اند و این رفتار ستاره آرژانتینی بیانکونری را عصبانی کرده است. پائولو دیباال بعد 
از گلزنی مقابل اودینزه نگاهی معنادار و غضب آلود به سمت جایگاه مدیران یوونتوس در استادیوم آلیانس 
داشت، اما بعد از اتمام مسابقه ترجیح داد سکوت کرده و در رابطه با واکنش غیرمنتظره خود توضیح خاصی 
ارائه ندهد. پائولو دیباال  درباره واکنش جنجالی بعد از گلزنی گفت: یکی از دوستانم را دعوت کردم و نتوانستم 
او را روی سکوها ببینم. افراد زیادی آنجا حضور دارند و بازی را تماشا می کنند و من نتوانستم دوستم را پیدا 
کنم. آیا باید حرف تو را باور کنیم؟ من نمی دانم، این به شما بستگی دارد. داستان های زیادی وجود داشته 
و اتفاقات زیادی افتاده که ترجیح می دهم در مورد آنها صحبت نکنم. مجبور نیستم چیزی را به کسی ثابت 
کنم. من در اختیار مربی و باشگاه هستم. احتمال تمدید قرارداد من؟ باشگاه گفت که در ماه فوریه در مورد 

آن صحبت خواهیم کرد.

تغییر تقویم آسیایی در سال ۲۰۲۳ ؛ لیگ برتر امسال ایران  سهمیه ندارد 

یک اتفاق مهم

کنفدراسیون فوتبال آسیا ســرانجام به دنبال تغییر تقویم رقابت های 
لیگ قهرمانان اســت و می خواهد این تصمیم مهم و سرنوشت ساز را 
از سال آینده میالدی عملی کند. تقویم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
همواره مورد انتقاد اهالی فوتبال در ایران بــوده و آنها معتقدند منطبق 
نبودن تقویم مسابقات کشورهای غرب آسیا با تقویم برگزاری مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا به ضرر تیم  های حاضــر در منطقه غرب و به ویژه 
باشگاه های ایرانی تمام می شــود که پس از پایان فصل تیم هایشان 
معموال با تغییرات عجیب و غریبی مواجه می شــوند. با این حال این 
دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تغییر تقویم و منطبق کردن 
آن با یوفا نیست. در واقع یکی از مهم ترین انگیزه های تغییراتی که »ای 
اف سی« مد نظر دارد، درخواست و تالش برای اسپانسرهای جدید به 
شمار می رود و بر همین اســاس آنها می خواهند فصل لیگ قهرمانان 
آسیا منطبق با لیگ قهرمانان اروپا برگزار شود. در این بین شرکت طرف 
قرارداد و کارگزار کنفدراسیون فوتبال آسیا )DDMC(  نیز خواستار تغییر 
تقویم شده، تا احتمال به واقعیت بدل شدن این اتفاق مهم برای فوتبال 
آسیا بیشتر از هر زمانی بشود.  پیش تر برخی کشورها به صورت مقطعی 
متقاضی تغییر تقویم بوده و پیشنهادهایشــان برای تغییر تقویم را به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارســال کرده اند، که هیچ وقت این موضوع با 

موافقت AFC مواجه نشــده بود. البته قبال مسابقات با همین روشی 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان بازگشت به آن شده است، برگزار 
می شد؛ اما پس از شیوع ویروس سارس در سال در سال 2002 تاریخ 
فینال مســابقات به مهرماه و آبان ماه  )از اواخرســال شمسی تا آذر ( 
منتقل شد و تاکنون نیز همین روند ادامه داشته است. در رابطه با تغییر 
تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آســیا قبال کمیته مسابقات به اجماع 
نرســیده بود، اما در نهایت پس از مشکالتی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ایجاد شد و تقویم مسابقات را دستخوش تغییر کرد، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا طی بیانیه ای از قصد خود برای تغییر تقویم پرده برداشت.

البته کنفدراسیون فوتبال آســیا فقط از تغییر تقویم گفته و درباره این 
موضوع که مسابقات چگونه و در چه تاریخی برگزار خواهد شد، صحبتی 
انجام نداده است. با این حال با توجه به صحبت هایی که انجام شده به 
نظر می رسد، زمینه سازی برای تغییر فصل فعلی لیگ قهرمانان آسیا و 
منطبق کردن آن با تقویم لیگ قهرمانان اروپا از سال 2023 در حال انجام 
است و قرار است مسابقات از شهریور ماه هر سال شمسی آغاز شود و تا 
پایان اردیبهشت ماه به سرانجام برسد؛ موضوعی که با توجه به همزمانی 
با تقویم لیگ برتر فوتبال ایران به شدت می تواند به تیم های ایرانی برای 

حضور بهتر و مقتدرانه تر در مسابقات کمک کند.

مدیرعامل پرسپولیس: 

وارث حجم زیادی از بدهی ها 
هستیم

مدیرعامل باشگاه پرســپولیس گفت: به زعم بسیاری از 
کارشناسان فوتبال کشــور یکی از بهترین کادرهای فنی را 
در حال حاضر تیم پرســپولیس دارد و هیچ گونه تغییراتی 
در کادر فنی باشگاه نخواهیم داشــت. رضا درویش اظهار 
داشت: تشکر می کنم از دکتر ســجادی به خاطر اعتمادی 
که به بنده و اعضــای هیئت مدیره داشــتند. امیدوارم که 
با همدلــی و همراهی همه اعضای هیئــت مدیره آنچه که 
شایسته این باشــگاه و هوادارانش اســت، انجام دهیم. 
وی در ادامه افزود: از آقای صدری و ســمیعی که پیش از 
بنده زحمات زیادی را برای باشــگاه پرسپولیس کشیدند 
تشــکر می کنم. ما در حــال حاضر وارث حجــم زیادی از 
بدهی ها از ادوار گذشته در باشگاه پرسپولیس هستیم که 
باید با همدلی همه مجموعه باشــگاه و هواداران این تیم 
مردمی مشکالت را حل کنیم. پیگیری در خصوص حذف 
پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا فعال اصلی ترین کاری 
است که آن را دنبال می کنیم و هدف ما این است که بتوانیم 
این مشکل را حل شود و شاهد حضور پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا باشــیم. وی خاطرنشــان کرد: در باشگاه 
پرسپولیس از هرگونه کمک و همفکری برای حل مشکالت 
تیم استقبال می کنیم. تمام دغدغه ما اعم از اعضای هیئت 
مدیره، کادر فنی و بازیکنان این اســت که مشکالت پیش 
آمده برای باشگاه پرسپولیس را مرتفع و دل هواداران را شاد 
کنیم و نشــاط اجتماعی را به جامعه برگردانیم. مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس در خصوص عملکرد کادر فنی این تیم 
نیز گفت: به زعم بسیاری از کارشناسان فوتبال کشور یکی 
از بهترین کادرهای فنی را در حال حاضر تیم پرســپولیس 
دارد و هیچ گونــه تغییراتی در کادر فنی باشــگاه نخواهیم 
داشت. کادر فنی پرسپولیس نه تنها در ایران بلکه در آسیا 

نیز شاخص است.

خبر روز

 پاداش میلیون دالری برای قهرمانی 
در مسابقات جام ملت های فوتبال زنان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا جوایز تیم های برتر در جام ملت های آسیا را اعالم کرد. بیستمین دوره رقابت های 
جام ملت های فوتبال زنان آسیا از 30 دی آغاز می شــود و ۱2 تیم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر 
خواهند جنگید. تیم های حاضر در مسابقات در 3 گروه ۴ تیمی به رقابت می پردازند و ۵ تیم برتر مستقیم 
راهی جام جهانی 2023 می شوند و این مسابقات به میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد 
شــد.تیم قهرمان در این رقابت ها، یک میلیون دالر و تیم های دوم و ســوم به ترتیب ۵00 و ۱۵0 هزار دالر 

دریافت خواهند کرد.

»آزمون« از یوونتوس پیشنهادی نداشت
هیچ پیشنهادی درباره جذب آزمون از طرف باشگاه یوونتوس به زنیت نرسیده است. رییس باشگاه زنیت 
پیش بینی می کند سردار آزمون به احتمال ۹۹ درصد زمستان امسال را همراه زنیت خواهد ماند. وی در 
واکنش به اخبار پیشنهاد یوونتوس برای جذب قرضی یا دائمی آزمون در زمستان و در پاسخ به خبرنگار 
روسی گفت: تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف تیم یوونتوس برای جذب قرضی یا دائمی آزمون به دست 

ما نرسیده است.

یادم نمی آید به قهرمان نیم فصل جام داده باشند!
مهدی شیری مدافع پرسپولیس، درباره کری اش که مدعی شده بود در جدول واقعی آنها قهرمان نیم فصل 
هستند، گفت: امتیازاتی که از گل گهر کسر شد و به دیگر تیم ها داده شد به آنها اعتمادبه نفس داد. مسلما 
اگر این امتیازات نبود و جدول به هم نمی خورد، اختالف امتیازی شکل نمی گرفت. ما در زمین جنگیدیم و 
به امتیاز رسیدیم و مطمئن هستم در ادامه فصل اگر باز هم اتفاق خاصی شکل نگیرد ما می توانیم قهرمان 
شویم. ما طی  پنج سال اخیر ۵ قهرمانی کسب کردیم و در پایان فصل با صدرنشینی به جام رسیدیم و یادم 

نمی آید برای صدرنشینی در نیم فصل به ما جام داده باشند. 

داوران باالخره پول گرفتند
حق الزحمه داوران تا هفته دهم پرداخت شد و قرار است مابقی آن تا پایان هفته شانزدهم پرداخت شود. 
پس از پایان هفته پانزدهم و نیم فصل نخســت لیگ برتر، حق الزحمه داوران تا هفته دهم پرداخت شد 
تا داوران لیگ برتری دغدغه ای برای ســوت زدن در ادامه لیگ برتر و لیگ های پایین تر نداشته باشند. 
حق الزحمه داوران طبق تعرفه جدید یعنی همان تعرفه ای که پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر اعالم شد 
و طبق آن حقوق داوران ۴ برابر شده است، پرداخت شد و سازمان لیگ و کمیته داوران در حالی پیگیر  این 
موضوع هستند که مابقی حقوق داوران نیز پس از پایان هفته شانزدهم و شروع تعطیلی لیگ برتر پرداخت 
شود. این اتفاق در حالی برای داوران لیگ برتری رخ داد که سال های قبل، نظمی در پرداخت حق الزحمه 

داوران نبود و بسیاری از آن ها مطالباتی را از فصل های گذشته داشتند که ابتدای فصل پرداخت شد.

دیگر تحمل نداریم
هافبک صنعت نفت آبادان با گالیه بابت عدم پیگیری مسئوالن این استان در خصوص وضعیت این تیم، 
مدعی شد قادر به دنبال کردن تمرینات نخواهند بود. مهدی حنفی گفت: ما بارها و بارها گفتیم به داد این تیم 
برسید؛ اما انگار گوش شنوایی وجود ندارد! 8 نفر از بازیکنان درخواست جدایی شان را رسما به ابالغ کرده اند و 
طبق قوانین فدراسیون فوتبال به دلیل عدم دریافتی موفقت خواهد شد. ما تمام درآمد و شغل مان از همین 
فوتبال است و درآمد دیگری برای گذران امرار و معاش نداریم خیلی ها متاهل هستند و شرایط سخت تر 

می شود و باید حق داد بعد از این  همه صبر و تحمل تصمیم بگیریم و به فکر آینده مان باشیم.

مستطیل سبز

بای بای کی روش!
ســرمربی تیم ملی فوتبال مصر پیروزی برابر 
گینه بیسائو را به هواداران این تیم هدیه کرد و 
قول داد که تیم در بازی های بعدی بهتر ظاهر 
شود. تیم ملی فوتبال مصر در دومین بازی خود 
در جام ملت های آفریقا موفق شد با تک گلی 
که محمد صالح به ثمر رساند برابر گینه بیسائو 
به پیروزی دست پیدا کند. کارلوس کی روش از 
نمایش شاگردانش در این دیدار راضی است 
و به ستایش از آن ها پرداخت. وی در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: در این بازی شخصیت 
و هویت تیمی خود را نشان دادیم و توانستیم 
فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق 
کنیم. ما سه توپ به تیره زدیم و یک گل هم به 
ثمر رساندیم. در دیدار قبلی برابر نیجریه هم داور 
یک ضربه پنالتی به سود ما نگرفت. کی روش 
ادامه داد: می توانستیم گل های بیشتری در این 
بازی به ثمر برسانیم. حریف تیم بسیار منظمی 
نشان داد. همه در تیم ملی مصر هم چون یک 
خانواده در تالش هستند. همه بازیکنان ارزش 
پیراهنی را که برتن می کنند می دانند و از جایگاه 
خود به خوبی آگاه هستند. من تنها ۶ روز قبل از 
جام ملت ها بازیکنان لژیونر را در اختیار گرفتم و 
طبیعی است که تیم از هماهنگی الزم برخوردار 
نباشد. این پیروزی را به هواداران هدیه می کنم 
و قول می دهیم که در بازی هــای بعدی بهتر 

ظاهر شویم.
هم چنین نوشته پشت پیراهن یک هوادار تیم 
ملی فوتبال مصر قبل از بازی این تیم برابر گینه 
بیسائو خبرساز شد. این هوادار لباسی را بر تن 
کرده بود که روی آن نوشته شده بود: بای بای 
کی روش. ما حسام حسن را می خواهیم. البته 
پیروزی تیم ملی  فوتبال مصر برابر گینه بیسائو 
باعث شــد تا این مربی پرتغالی نفس راحتی 
بکشد هر چند بعد از این بازی هم انتقادهای 
زیادی از کی روش صورت گرفت. کی روش با 
رییس فدراسیون فوتبال مصر هم به مشکل 
خورده است و رسانه ها از اختالف این دو خبر 
دادند. رییس فدراســیون فوتبال مصر بعد از 
شکست برابر نیجریه اجازه نداد که کی روش 
 در یک برنامه زنــده تلویزیونی شــرکت کند

  و ایــن باعث ناراحتــی این مربــی پرتغالی 
شده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

محمدرضا یزدانی خرم 
درگذشت

محمدرضا یزدانی خرم، به دلیل کهولت 
ســن در منزل دار فانــی را وادع گفت. 
یزدانــی خرم چنــدی پیش بــه دلیل 
بیماری عروقی در بیمارســتان بستری 
شــده بود. یزدانی خرم از سال ۱3۶8 تا 
۱38۵ ریاست فدراســیون والیبال را بر 
عهده داشت. همچنین او از سال ۱38۵ 
تا سال ۱3۹0  سکان فدراسیون کشتی را 

در دست گرفته بود.

یک پیشکسوت فوتبال اصفهان می گوید سپاهان 
باید به دنبال برنامه تاکتیکی دیگری در زمین باشد 

چون دستش برای حریفان رو شده است.
رسول کربکندی درباره عملکرد سپاهانی ها در پایان 
نیم فصل اول لیگ برتر اظهار کرد: ســپاهان یکی 
از حرفه ای ترین باشــگاه های ایران است و از نظر 
امکانات شــرایط مطلوبی دارد. تیم خوبی دارد اما 
هواداران انتظارات بیشــتری از این تیم داشــتند. 
آن ها خوب فوتبال بازی می کننــد اما یک تیم اگر 
نتیجه نگیرد، زیر فشــار می رود. چند شکســت و 
چند مساوی غیر منتظره باعث شد که از صدرجدول 
دور شــوند.وی ادامه داد: تیم های لیگ تقریبا نوع 
فوتبال سپاهان را می شناسند و دست این تیم برای 
حریفان رو شده است. حریفان با دفاع بسته سعی 

 می کنند تا شــاگردان نویدکیا را کنتــرل کنند و ضد 
حمله بزنند. این پیشکســوت فوتبال با بیان اینکه 
»ســپاهان باید برنامه دومی داشته باشد تا بتواند 
مقابل تیم ها نتیجه بگیرد،«عنــوان کرد:  آن ها نیاز 
به یک مهاجم ســر زن دارند و با حضور این مهاجم 
می توانند این برنامه دوم را در زمین پیاده کنند. خط 
دفاعی سپاهان هم ســرعت کمی دارد و به همین 
دلیل در برخی مواقع مقداری عقب نشــینی کنند و 
فضای بین هافبک و خط دفاعشــان زیاد می شود. 
سپاهانی ها اشکاالت فنی کوچک دارند و اگر این ها 
را برطرف کنند، نیم فصــل دوم قطعا می توانند تیم 

بهتری شوند.
وی همچنین در رابطه با عملکرد ذوب آهن در پایان 
نیم فصل گفت: نوع شــکل گیری ذوب آهن نشان 

می دهد برای قهرمانی یا کســب سهمیه بازی کند. 
تارتار برخی از بازیکنان متوســط فوتبال ما را جذب 
کرده و بازیکنانی بوده که خودش خواسته و باشگاه 
بازیکنانش را جذب کرده است. این بازیکنان اثرگذار 
یا مطرح نیستند و بیشتر آن ها یا جوان یا بازیکنان 
خود تارتار هســتند. البته با توجه بــه این بضاعت 
نتایج بدی نگرفتند؛ اما هواداران با آمدن تارتار انتظار 
دیگری داشتند.سرمربی ســابق ذوب آهن اضافه 
کرد: ذوب آهن اگر تا رده هفتم یا هشتم باال بیاید و 

خودش را نگه دارد، قابل قبول است.

 عملکرد سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل لیگ برتر 
از نگاه »کربکندی«
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انتصاب فرمانداران استان اصفهان به کجا رسید؟
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهان گفت: تعیین تکلیف نیمی از فرمانداران شهرستان های 
استان اصفهان انجام گرفته اســت. محمدرضا جان نثاری  اظهار کرد: نیمی از تعیین تکلیف فرمانداران 
شهرستان های استان اصفهان انجام گرفته و مابقی آن نیز با سرعت بیشتری نسبت به قبل در حال انجام 
است. امیدواریم که اکثر ۵۰ درصد باقی مانده تعیین فرمانداران استان اصفهان در هفته آینده با سرعت 
بیشــتری انجام پذیرد. به گفته وی،فرمانداران باید کسانی باشــند که با سیاست های دولت سیزدهم 
همخوانی داشته و آماده اعمال و اجرای این سیاست ها در محل فعالیت خود باشند. استاندار اصفهان 

در ۳۰ آذرماه طی حکمی محمد ظریفی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز منصوب کرد.

پایش بناهای تاریخی اصفهان پس از بارندگی های اخیر
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از پایش بناهای تاریخی استان پس 
از بارش های برف و باران چندروز اخیر خبر داد. علیرضا ایزدی گفت: با توجه به پیش بینی های سازمان 
هواشناسی و ورود سامانه بارشی از محور غرب به استان اصفهان، شاهد بارش های خوب باران و برف در 

تمامی مناطق استان بودیم. 
وی ادامه داد: همکاران اداره کل میراث فرهنگی در محور های غرب، جنوب، شمال و مرکز استان، براساس 
آمادگی قبلی در مرحله اول و پیش از شروع بارندگی ها، سقف و مجرا های تخلیه آب باران را بررسی و پس 
از پایان بارش ها، کار بررسی بنا های تاریخی را در محور های مختلف استان آغاز کردند. در شهر تاریخی 
اصفهان و سایر شهرستان ها بررسی بنا های تاریخی آغاز و در محور های غرب و جنوب، عملیات برف روبی 
پشت بام و دیواره های بنا های تاریخی انجام شد که خوشبختانه بارندگی های اخیر به ویژه بارش باران در 
شهر تاریخی اصفهان، آسیب چندانی به بنا های تاریخی وارد نکرده و تیم همکاران بنا های تاریخی در حد 
رفع خطر از برخی بخش های بنا های تاریخی به ویژه در بازار تاریخی اصفهان وارد عمل شدند و نسبت به 

رفع خطر از این مجموعه ها اقدام های الزم  انجام شد.

تکذیب ریزش سقف آجری بازار  اصفهان
مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان آســیب رسیدن به ســقف بازار تاریخی اصفهان و ریزش آن را 
تکذیب کرد. فریبا خطابخش گفت: گچی که روی قســمتی از سقف بازار تاریخی میدان نقش جهان 
کشیده بود فروریخته که جزو بافت تاریخی نیست و به سبب فرسودگی فروریخته است.وی افزود: 
تمام سقف بازار نقش جهان از آجر و به نوعی آجرنماست، اما بازاریان در این بخش سال ها پیش بدنه 
آجری را با گچ پوشــانده اند و از آنجا که مصالح عمری دارند، طبیعی است که این گچ بعد از گذشت 
چند دهه بریزد.به تازگی تصاویری از ریزش بخشی از سقف بازار تاریخی اصفهان در جوار مسجد شیخ 
لطف ا.... در برخی رسانه ها منتشر و گمانه زنی شده بود که علت آن بارش های روز های اخیر بوده است. 
پس از این حادثه کارشناسان میراث فرهنگی بخش های دیگر سقف بازار را بررسی کردند و به گفته مدیر 
پایگاه جهانی میدان نقش جهان، بقیه رویه گچی به زودی تراشیده و اگر نمای آجری زیر آن نیازمند 

مرمت باشد، بست کشی می شود.

فراخوان ارسال آثار به جشنواره فیلم فجر اصفهان
دبیرخانه دوازدهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان اعالم کرد که فیلمسازان می توانند فیلم های 
داستانی ۹۰ دقیقه ای خود را به دبیرخانه این جشنواره بفرســتند. بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فیلمسازان می توانند آثار تولید شده خود در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را 
تا سی ام دی ماه به همراه طرح پوستر فیلم )dvd(، درخواست کتبی تهیه کننده و کپی پروانه ساخت 
 به نشــانی اصفهان، خیابان آبشــار دوم، بعد از پل های غدیر، ابتدای خیابان شهید آوینی، کد پستی

 ۳۶۳۷۶ - ۸۱۶۶۸ معاونت سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بفرستند.

ارائه بودجه 11 هزار و 300 میلیاردی به شورای شهر اصفهان، با افزایش 45 درصدی نسبت به سال گذشته؛

شهرداری چاق شد!

شهردار اصفهان گفت: بودجه پیشــنهادی امسال ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان اســت که ۴۵ درصد افزایش را نسبت به ســال گذشته شاهد 
هستیم. علی قاســم زاده با حضور در بیســت و ششمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان پیش از ارائه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ اظهار 
کرد: آنچه در تدوین بودجه مدنظر تیم تنظیم بودجه متشکل از معاونت 
برنامه ریزی و مدیران ارشــد شــهرداری مورد توجه قرار گرفت شامل 
برنامه ۱۴۰۴ بود که به هر حال باید به این ســند باالدســتی و اهداف 
از پیش تعریف شــده پای بند باشــیم. وی توجه به منشور و تاکیدات 
شورای اسالمی که روح حاکم بر حرکت شهرداری را برای ۴ سال آینده 
مشخص می کرد را دیگر مسئله قابل توجه در تنظیم بودجه دانست و 
افزود: الزاماتی را نیز در تنظیم بودجه داشــتیم که ناشی از پروژه های 
در حال اجرا خصوصــا پروژه های مادر مثل متــرو و رینگ چهارم بود. 
قاسم زاده ادامه داد: دو رویکرد در ابتدای کار بین تنظیم کنندگان بودجه 
مورد ســوال بود که آیا به ســمت بودجه انقباضی و حداقلی و کاهشی 
نسبت به ســال ۱۴۰۰ برویم یا به سمت یک بودجه انبســاطی و باز و 
افزایشی برویم. شهردار اصفهان همچنین گفت: در حوزه معاونت مالی 
تحقیقی انجام و از روند بودجه شهرداری در ۱۰ سال گذشته روندنگاری 
شد، چکیده این تحقیق این بود که اگر بخواهیم بر اساس قدرت مالی 

سال ۱۳۹۵ عمل کنیم که یکی از ســال های مطلوب بودجه شهرداری 
بود، بودجه امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باید تنظیم شود و هرچه 
کمتر از این باشد دست ما را خواهد بست و قدرت عملیاتی شهرداری 
برای انجام پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در سطح شهر را پایین خواهد 
آورد. وی در ادامه تصریح کرد: توجه به این مطالعات شــهرداری را به 
سمت تدوین بودجه افزایشی سوق داد، طی فرآیندی مدیران مناطق 
تا مدیران ستادی همه درگیر بحث تدوین بودجه شدند و سعی کردیم 
با کیفیت باالتری در تعامل با مدیران میدانی و ستادی بودجه را ببندیم. 
قاسم زاده تاکید کرد: آن چه امروز ارائه می شود بودجه پیشنهادی است و 
شورای اسالمی شهر حق قانونی دارد که در تنظیم آن ورود کند، اگر نکاتی 
وجود دارد که از دید ما پنهان مانده یا متوجه نبودیم و اینکه مواردی باید 
از اولویت خارج شده یا اولویت دانسته شــود مورد توجه قرار می گیرد 
و در نهایت هر چیزی مصوبه شورا اســالمی شهر اصفهان باشد مبنای 
فعالیت های مالی خود در سال ۱۴۰۱ قرار خواهیم داد. شهردار اصفهان در 
ادامه گفت: بودجه پیشنهادی امسال ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است 
که ۴۵ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم؛ البته با 
کسر ارقام مشترک مجموع بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمان ها 
و شرکت های وابسته در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان با ۳۵ 

درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ است. وی اضافه کرد: بر این اساس 
بودجه سازمان ها ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال 
گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته ؛ ۵ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان از بودجه 
نیز برای شهرداری مرکزی دیده شده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
مربوط به مناطق و ناژوان است. قاسم زاده در ادامه تصریح کرد: کاهش 
آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آالینده های هوا، ارتقای 
جایگاه شــهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشــگری، فرهنگ و هنر و 
افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی از اهداف کالن برنامه راهبردی 
۱۴۰۵ است که در بودجه به این موارد دقت شده است. شهردار اصفهان 
به سهم برخی حوزه ها از بودجه ۱۴۰۱ نیز اشاره و عنوان کرد: ۳۸ درصد از 
بودجه به حوزه حمل و نقل، ۱۷ درصد به خدمات شهری، ۱۲ درصد مالی 
و اقتصادی، ۱۱ درصد منابع انسانی، ۹ درصد حوزه فرهنگی و اجتماعی، 
۲ درصد شهرســازی و ۲ درصد به عمران شــهری اختصاص دارد. وی 
در پایان تاکید کرد: روند رشــد بودجه نسبت به ۵ سال گذشته منطقی 
بوده است؛ با توجه به درایت و همه جانبه نگری و تنوع تخصص در شورا 
مطمئن هستیم که خروجی بودجه بسیار خوب خواهد بود تا اهداف و 
منویات انقالب اسالمی و شورای اسالمی متأثر از تفکر انقالب اسالمی 

را تحقق ببخشد.

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: بودجه های 
شــهرداری پاســخگوی هزینه هــای احــداث 
زیرساخت های مترو نیســت، به طور مثال امسال 
شهرداری و ســازمان های تابعه نزدیک به ۱۰ هزار 
میلیارد تومان بودجــه دارد در حالی که تکمیل خط 
دوم مترو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد؛ بنابراین باید تالش کنیــم بودجه های ملی را 
برای احداث قطار شــهری فراهم کنیم.وی معتقد 
است: در شهری مثل اصفهان یک خط مترو، کافی 
نیست و باید شبکه ای از خطوط مترو وجود داشته 

باشد و با گونه های دیگر حمل و نقل انبوه بر هماهنگ 
شــود تا وضعیت بهتری در زیرساخت های حمل و 
نقل شهری داشته باشــیم. در حال حاضر احداث 
یک کیلومتر مســیر خط مترو بیــن یک هزار و ۲۰۰ 
تا یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومــان هزینه دارد؛ با این 
حال مترو یک سرمایه گذاری ۲۰۰ ساله بوده و کوتاه 
مدت نیســت، بنابراین مدت زمــان بهره برداری از 
مترو، هزینه های سنگین آن را توجیه پذیر می کند. 
به گفته قربانی، اصفهان حداقل باید پنج خط قطار 
شهری داشته باشــد و مترو، پروژه ای ملی است و 
نباید به عنوان یک پروژه شــهری و منطقه ای به آن 
نگاه کرد. باید تالش شود از بودجه ملی برای پیشبرد 
مترو اصفهان به نحو احسن استفاده شود. یکی از 
راهکار های تامین منابع مالی پروژه مترو، استفاده 

اوراق مشارکت بوده اســت که دولت این امکان را 
برای شــهرداری ها فراهم کرد، اما در بودجه ســال 
۱۴۰۱ اوراق مشارکت حذف شده است. نایب رییس 
شورای شهر اصفهان گفت: معاون اول رییس جمهور 
وعده ها و قول های مساعدی داده چرا که اگر دولت 
نخواهد کمک کند، گسترش حمل و نقل عمومی و 
ساخت مترو در کالن شهر ها محقق نخواهد شد. اگر 
کالن شهر تهران توانسته در خصوص مترو وضعیت 
بهتری نســبت به شهر های دیگر داشــته باشد، به 
این دلیل فراهــم کردن بیــش از ۶۰ درصد بودجه 
خود از طریق منابع ملی بوده و کالن شهر مشهد نیز 
اگر نسبت به سایر کالن شــهر ها وضعیت مطلوبی 
در اجرای خطــوط مترو دارد، به دلیل اســتفاده از 

کمک های دولتی بوده است.

نایب رییس شورای شهر:

ساخت متروی اصفهان بدون حمایت دولت ممکن نیست

بودجه پیشنهادی امسال 11 هزار و 300 میلیارد تومان 
است که 45 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته 
لبته با کسر ارقام مشترک مجموع  شاهد هستیم؛ ا
بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمان ها و شرکت های 
وابسته در سال 1401 حدود 13 هزار میلیارد تومان با 35 

درصد افزایش نسبت به سال 1400 است

 گفتمان سازی، جریان سازی و مطالبه گری
 رویکرد بسیج اساتید استان اصفهان است

مسئول بسیج اساتید اصفهان با بیان اینکه گفتمان سازی، جریان سازی و مطالبه گری رویکرد بسیج 
اساتید است گفت: مجموعه بسیج اساتید باید نسبت به موضوعات مختلف خصوصا در متن جامعه، 
نقش آفرینی اساتید را در برنامه داشته باشد. محمد باقری درباره شکل گیری روز ملی بسیج اساتید 
اظهار داشت: بسیج اساتید در اوایل دهه ۸۰  و بنا به دستور رهبر فرزانه انقالب و مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در دانشگاه ها شکل گرفت. وی افزود: ســازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی و پژوهشی کشور به مثابه یکی از فرهیخته ترین نهادهای علمی- فرهنگی در ایران و 
برآیندی از تعهد و اخالص فرهنگ بسیج و دانش و تخصص اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه های کشور ا ست، با این نگاه اهمیت و هدف از شکل گیری مجموعه بسیج اساتید مشخص 
می شود. مسئول بسیج اساتید استان اصفهان بیان کرد: ابتدایی ترین بسیج اساتید هم در دانشگاه 
اصفهان شکل گرفت و خدارا شــاکریم که استان اصفهان الگوی تشــکیل مجموعه بسیج اساتید 
همگام با دانشگاه فردوسی مشهد در کشــور بود. اکنون هم مثل بقیه کارها استان اصفهان دارای 
جایگاه ویژه ای در این حوزه است. وی تصریح کرد: در حال حاضر در بین ۱۴۰ دانشگاه و موسسه و 
مرکز آموزش عالی در سطح استان اصفهان ۹۰ کانون و دفتر داریم که نشان از ظرفیت بسیار خوب و 
عالی مجموعه بسیج اساتید دارد. بیش از ۵ هزار نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی عضو مجموعه 
بسیج اساتید هستند که یک ظرفیت نخبه عالی را از اساتید ارزشــی و  انقالبی فراهم کرده است. 
باقری اضافه کرد: در دانشگاه های مادر، کانون های بزرگ را داریم و به واسطه این که از هر جنس از 
دانشگاه ها تقریبا کانون و دفتر داریم جدای از دفاتر و کانون ها ساختارهای دیگری هم در مجموعه 
بسیج اساتید ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیج اساتید در سطح استان اصفهان 
یک ظرفیت بی بدیل و آماده است، بیان کرد: اکنون با وجود دولت انقالبی و نگاه بسیجی امیدواریم 
بتوانیم فضایی برای نقش آفرینی بسیار پررنگ استادان بســیجی داشته باشیم.  مسئول بسیج 
اساتید استان اصفهان تصریح کرد: دغدغه ما با توجه به ظرفیتی که مجموعه نخبه بسیج اساتید در 
سطح بسیج دارد در  ۳ محور مهم و اساسی گفتمان سازی، جریان سازی و مطالبه گری برنامه ریزی 
شده و نگاه این است که مجموعه بسیج اساتید نسبت به موضوعات مختلف خصوصا در متن جامعه 

نقش آفرینی اساتید را در برنامه داشته باشد.  
وی تصریح کرد:  نگاه مسئله محوری و نقش آفرینی دانشگاه اجتماعی که مقام معظم رهبری دغدغه 
داشتند، مورد توجه ما بوده در این فضا برش استانی برای مباحث مختلف در حلقه های صالحین، 
جنگ نرم و جنگ شناختی، و نقشی که  مقام معظم رهبری برای اساتید فرض و دستور فرمودند، 
نقش آفرینی به عنوان فرمانده جنگ نرم، در حوزه های جنگ شــناختی، نهضت و جهاد، تبیین و 
فعالیت های بسیار ویژه ای انجام شده اســت.  باقری گفت: در حوزه پژوهش و فناوری که دغدغه 
مجموعه بسیج اساتید بحث پژوهش نافع که مدنظر رهبر فرزانه انقالب بوده با توجه به نگاهی که 
در این حوزه وجود دارد و نقش آفرینی که می توانیم داشته باشیم ظرفیت های خیلی خوبی ایجاد 
شده؛ ۵ اندیشــکده علمی راهبردی در حوزه های مختلف داریم که با ظرفیت بسیار ویژه ای شکل 
گرفته است. وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی ۸ ُبعد در نظر گرفتیم؛ چراکه نقش فرهنگی و اجتماعی 
بسیج اســاتید و نقش آفرینی در حوزه های اجتماعی برای ما خیلی مهم است. در همین رابطه در 
حوزه جبهه علمی فرهنگی انقالب اسالمی اقدامات خیلی خوبی انجام شده و ظرفیت های خیلی 
خوبی هم در سطح استان اصفهان داریم که می تواند به نقش آفرینی در حوزه های مختلف از جمله 
محرومیت زدایی کمک کند. مسئول بسیج اساتید اســتان اصفهان گفت: در فعالیت های جهادی 
بسیج اســاتید اولین معاونت جهادی در اســتان اصفهان با رویکرد خاص خودش ایجاد شد؛ در 
برخی ابعاد مختلف و ویژه برنامه ریزی کرده گام های ابتدایی برداشــته شد که نتایج خوبی هم به 
دست آمد. وی بیان کرد: همچنین دغدغه مجموعه بسیج اساتید در حوزه پیوست نگاری فرهنگی 
دغدغه ویژه ای بوده که یک گروه تخصصی با  ظرفیت های بســیار عالی در این حوزه ایجاد شده و 

خروجی های آن در برخی موضوعات آماده ارائه شده است.

با مسئولان

گزارش

 رییس کمیسیون ویژه آب شورای 
شهر اصفهان:

 نفس اصفهانی ها
 به شماره افتاده است

خبر روز

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت 
کسب درآمدهای پایدار و استفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری گفت: به شهروندان قول داده ایم 
که شــهر را گران اداره نکنیم و هزینه اداره شهر را 
بر دوش آنها نیندازیم. مجید نادراالصلی با بیان 
اینکه فصل بودجه اســت و مجموعه مدیریت 
شهری در تکاپو برای تامین درآمدهای شهری 
هستند، گفت: رو به افزودن هزینه برخی خدمات 
آورده ایم که در جای خود قابل بحث اســت در 
حالی که به شــهروندان قول داده ایم که شهر را 
گران اداره نکنیم و هزینه اداره شــهر را بر دوش 
آنها نیندازیم. نادراالصلی خاطرنشان کرد: کسب 
درآمدهــای پایــدار و اســتفاده از فرصت های 
ســرمایه گذاری و دعوت از نیروهــای مومن و 
کاردان بــرای ارائه طرح های اقتصــادی با نگاه 
به ظرفیت های فوق العــاده اصفهان و اقتصاد 
مقاومتی فرصتی شــریف است و مردم متوقع 
هستند که سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد 
استفاده قرار گیرد که اگر اینگونه شود شرایط برای 
اداره شهر بسیار متفاوت خواهد بود. وی افزود: 
شعار »ما می توانیم« یک شعار محوری است، 
امروز شرایط اداره اصفهان و کالن شهرها سخت 
است و برای اداره شهر باید به استعدادهای فوق 
العاده موجود توجه کرد. رییس کمیسیون ویژه 
آب و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان می تواند قطب گل 
و گیاه کشور باشد که در این راستا باید پایانه های 
صادرات این تولیدات در شهر ایجاد شود، گفت: 
اصفهان قطب صنعتی بوده و امروز با تغییر نگاه 
به صنعت و تشــنه کامی شــهرک های علمی و 
دانش بنیان، می توان به سرمایه های هنگفتی 
رســید و مدیران این شــرکت ها اعالم می کنند 
خدمات آنها در خارج از استان و کشور با استقبال 
روبرو می شــود؛ اما در اصفهان بــه آنها توجهی 
نمی شود. نادراالصلی تصریح کرد: نفس مردم 
اصفهان از آلودگی هوا به شماره افتاده است، چرا 
در خصوص ترافیــک و گلوگاه های حمل و نقل 

شهری برنامه ندارید؟ 

رییس شورای شهر اصفهان گفت: افزایش گرایش به استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشــین پیامد کاهش کیفیت، فرسودگی و تقلیل تعداد اتوبوس های 
ناوگان حمل و نقل عمومی در این کالن شهر است. محمد نور صالحی  در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: حمل ونقل عمومی جزو ضرورت های زندگی مردم 
به حســاب می آید و تقویت ناوگان فعال در این عرصه در کاهش آالیندگی و مدیریت ترافیک نقش مهمی دارد. وی بیان کرد: ترافیک سنگین شهر در مقاطع زمانی 
خاص مثل صبح و عصر دررفت و آمد مردم اختالل ایجاد می کند که اجرای طرح های توسعه زیرساخت های شهری، توسعه مترو و دیگر بخش های ناوگان حمل ونقل 
عمومی ضرورت دارد. رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به آمار شــرکت اتوبوس رانی شــهرداری اصفهان در خصوص فعالیت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر اظهار 
داشت: این تعداد اتوبوس در مقایسه  با سال های گذشته ، ۵۰ درصد تقلیل یافته و عامل تاخیر رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها شده است. وی ادامه داد: همین مسائل 
نارضایتی را افزایش و کیفیت حمل ونقل عمومی را  کاهش داده است و موجب استفاده از وســایل نقلیه شخصی توسط مردم می شود. نور صالحی با اشاره به اینکه 
شهرداری بودجه سال آینده را به موقع ارائه داده است، تصریح کرد: الزم است که  توجه به حمل ونقل عمومی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به نقاط کم 
برخوردار،  توسعه فرهنگی و به کارگیری ظرفیت فعال گردشگری اصفهان در رونق اقتصادی شهر جزو اولویت های بودجه باشد و شورا به این دغدغه ها توجه می کند.

استفاده از خودروهای شخصی در اصفهان پیامد کاهش کیفیت ناوگان حمل و نقل است

حال ناخوش 
مناره های اصفهان

مناره های باقی مانده در شــهر، 
بیــن فرونشســت زمیــن در 
اصفهان که این روزها آثار تاریخی 
زیادی را تهدید می کند و حرکت 
ماشین هایی که گاهی برای عبور 
جســم آهنی و سنگین شان با 
بدنه مناره های بی حصار در وسط 
بافت های تاریخی شهر برخورد 

می کنند، بی دفاع مانده اند. 

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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شهرستان باصفا و زیبای تنکابن با زیبایی های وصف ناپذیر 
طبیعت خود کــه در آن رودخانه ها، آبشــارها، چشــمه ها و 
سرســبزی و شــگفتی خودنمایی می کند، یکی از بهترین 
انتخاب ها برای تجربه سفر به طبیعت است. این شهرستان 
با چشــمه های آب گرم معدنی، پارک ملی خشــکه داران و 
جاذبه های سحرآمیز و رویایی پذیرای گردشگران داخلی و 
خارجی در کرانه خزر می شود. پارک های طبیعی متعدد چون 
منطقه حفاظت بلس کوه، جنگل های معروف دو هزار و سه 
هزار و دشت دریاسر، تنها بخشی از دیدنی های این شهرستان 
زیبا را تشکیل می دهند. در اینجا با برخی از زیباترین مقاصد 

سفر و جاهای دیدنی تنکابن آشنا می شویم.
دشت دریاسر:  دشت دریاسر در ناحیه جنوبی شهر تنکابن 
و در منطقه دو هزار دشــت دریاسر آرام گرفته است. دشتی 
که به بهشت اردیبهشت ایران شــهرت دارد. دشت دریاسر 
بین چهار کوه محصور شده است. از ضلع جنوب غربی کوه 
الموت، بلندترین کوهی اســت که این دشت را احاطه کرده 
اســت. از جالب ترین ویژگی های این دشت این است که 
در کف آن ده ها چشــمه وجود دارد و آب از میان ســبزه ها 
به بیرون می جوشــد به گونه ای که در فصل بهار به ســختی 
می توان مکان خشکی را در دشت پیدا کرد و زیباتر از این ها، 

اینکه رودخانه ای پر آب که از ارتفاعات ســیاالن سرچشمه 
گرفته از وسط این دشت وســیع در جریان است.همه این 
زیبایی ها به عالوه کوه های پوشیده شده از جنگل های انبوه 
در اطراف دشت و قله ســیاالن با یخچال های بزرگ که در 
مقابل، خودنمایی می کند شــاهد این مدعاست که دشت 
دریاسر را بهشت اردیبهشــت ایران و یکی از جاهای دیدنی 
مازندران بخوانیم. وجود کوه های تنگ الت خان بن، سیاه 
کل، کل تال و درخت های ازگیل و آلوچه جنگلی بر جاذبه های 

منحصربه فرد این دشت افزوده است.
آبشارهای کوهسر:  حدفاصل روستاهای جنگلی سفیدآب 
)اســپی او( و کوهســر )گوســر( از توابع بخش نشتارود 
شهرســتان تنکابن، جاده ای خاکی ولی با چشــم اندازی 
بســیار زیبا وجود دارد. برای تردد در این جاده ناگزیر باید 
از رودخانه ای عبــور کــرد. در تقاطع جــاده و رودخانه در 
پایین دســت، مجموعه آبشارهای کوهســر وجود دارد که 

مخصوصا در فصول پر آب، به غایت زیبا و باشکوه هستند.
مرداب نشــتارود:  مرداب نشــتارود، مرداب چسبیده به 
شهر است و تقریبا انتهای تمام کوچه های شمالی و جنوبی 
شهر نشتارود، به مرداب نشــتارود می رسد. مرداب محل 
تخم گذاری ماهی های کپور، ســفید، کفــال و اردک ماهی 

و ... اســت و در فصل زمســتان هم می توان در آن شاهد 
 مرغابی و خودکا بود. اگر عالقه مند به صید و صیادی هستید 
 می توانیــد مکانــی زیبــا، آرام و دل انگیــز را در کناره های

 این مرداب بیابید.
آبشار سنگ بن چشمه:  آبشار ســنگ بن چشمه در جنوب 
غرب تنکابن بهانه ای اســت برای دیدار بــا طبیعت زیبای 
دریاسر، این آبشار در مسیر رودخانه دو هزار، باالتر از دوراهی 
کلیشم و بعد از هلوکله و عسل محله واقع است. این منطقه، 
طبیعتی به واقع سحرانگیز داشته و مملو از درختان توسکا، 
افرا و بلوط است. آبشــار منطقه سنگ بن چشمه، در شرق 
رودخانه و در کنار جنگل وســیع سوته چال، نشانه ای است 
برای راهیابی کســانی که به دیدن منطقه رویایی دریاســر 

اشتیاق دارند.
آب گرم فلکده ورودخانه لیرســر: آب گرم بــا درجه حرارت 
متوســط در کنار رودخانه لیرســر و یک چشــمه آب سرد 
به همراه جنگل های انبوه و کوه های پوشیده از درخت برای 
اجرای تور و گروه های مختلف گردشــگری مناسب است. 
چشــمه آب گرم معدنی فلکده به ســبب دارا بودن خواص 
درمانی و تنوع زیستی به خصوص گیاهی بستر مناسبی برای 

گردشگری است.

آشپزی

مافین گوشت قلقلی
مواد الزم: دو عدد تخم مرغ هم زده، نصف پیمانه خرده های نان تست، 

نصف پیمانه قارچ تازه خرد شده، نصف پیمانه هویج رنده شده، 3/1 پیمانه 
پیاز خرد شده، 3 قاشق غذاخوری کچاپ، یک قاشق غذاخوری خردل، یک قاشق 

غذاخوری سس گوجه فرنگی با طعم سیر و فلفل، دو حبه سیر رنده شده،  900 گرم گوشت  
چرخ کرده،  نصف پیمانه کچاپ،یک چهارم  پیمانه سس آلو، یک قاشق چای خوری پودر 
چیلی، 680 گرم خامه ترش،  نصف پیمانه پنیر چدار یا پارمسان رنده شده، پیاز خرد شده

طرز تهیه:  فر را با دمای 350 درجه فارنهایت روشن کنید. در یک کاسه بزرگ، تخم مرغ، خرده های نان، 
قارچ، هویج، پیاز، 3 قاشق غذاخوری کچاپ، خردل، سس گوجه فرنگی با طعم فلفل و سیر و سیر را 
با یکدیگر مخلوط کنید. گوشت چرخ کرده را اضافه و هم بزنید. حدود 3/1 پیمانه مخلوط گوشت را در 
قالب های مافین بریزید. قالب ها را درون تابه بزرگی قرار دهید. در یک کاسه کوچک، نصف پیمانه 
کچاپ، سس آلو و پودر چیلی را با یکدیگر مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از سس را روی هر 
کدام از گوشت ها بریزید. آنها را به مدت 40 دقیقه در فر بپزید تا گوشت به طور کامل مغزپخت 

شود. در این فاصله پوره سیب زمینی درست کنید. با اسکوپ کوچک بستنی، پوره های 
سیب زمینی را به صورت گرد روی گوشت ها بگذارید. روی آنها پنیر بپاشید و 

دوباره قالب را به مدت 5 دقیقه به فر برگردانید تا پنیرها آب شوند. آنها 
را از فر خارج کنید و 10 دقیقه کنار بگذارید تا خنک شوند. 

با دیدنی های تنکابن آشنا شوید

»بدون قرار قبلی« به جشنواره فجر رسید »خائن کشی« کیمیایی آماده نمایش شد
در حالی که فیلم تازه بهروز شعیبی وضعیت نامشخصی برای حضور در 
جشنواره داشت و احتمال نرسیدن آن به جشنواره مطرح شده بود، 
سرانجام در آخرین ساعات مهلت جشنواره فجر نسخه نهایی فیلم 
»بدون قرار قبلی« بهروز شعیبی آماده و به دفتر جشنواره فجر ارائه 
شد.بهروز شعیبی با اعالم این خبر درباره فیلم تازه اش نوشت:» 
»بدون قرار قبلی« فیلم عزیزی  است برای من. در حین ساخت و 
آماده شدن نمی توانم راجع به فیلم و حسم حرف بزنم.

همزمان با آماده شدن »خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی برای 
نمایش در جشنواره فیلم فجر، لوگوی آن که توسط روژان ایرجی طراحی 
شده، همراه با تصاویری از پشت صحنه رونمایی و منتشر شد.طراحی 
صحنه این فیلم و همچنین ساخت دکورها، لوکشین های تهران قدیم 
و بانک ملی ایران در دهه 30 توسط سهیل دانش اشراقی طراح فیلم 
ساخته شده است. امیر آقایی، پوالد کیمیایی، پانته آ بهرام، سارا بهرامی، 
اندیشه فوالدوندو... از بازیگران این فیلم هستند.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اظهار کرد: 23دی ماه روزی بسیار 
مبارک برای توسعه کشور اســت و جزو افتخارات بزرگی است که در تاریخ 

صنعت و سازندگی کشور ثبت شده است.
محمدرضا ســاکت افزود: شــروع فعالیت و افتتاح فوالد مبارکه به عنوان 
نماد افتخار صنعتی و نماد بالندگی برای خودکفایی، نماد اقتصاد مقاومتی 
و بهره وری ارزنده، کامل و جامع یک صنعت پویا و آغازی بر سازمان بزرگ 
صنعتی فوالدی کشــور اســت که با اتکا به تکنولوژی نویــن و دانش برتر 
کارشناســان، مدیران و همت ارزنده کارگران، تکنســین ها و مدیران خود 
بزرگ ترین پروژه علمی را بعد از پیروزی انقالب اسالمی رقم زد و افتخاری 
برای کشور است.مدیر عامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان بیان کرد: امروز 
شــرکت فوالد مبارکه صرفا به عنــوان یک صنعت تولیدی فوالد شــناخته 
نمی شود؛ بلکه به عنوان یک صنعت پویاست که نیروی انسانی بسیار توانایی 
را در دل خود پرورش می دهد، همانطور که پیش تر پرورش داده اســت و 

نیروهایی اثرگذار بر توسعه صنعت کشور هستند.
ساکت افزود: این نگاهی اســت که مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه، 
جناب آقــای دکتر طیب نیا هم در برنامه بزرگداشــت ســالروز تاســیس 
شــرکت فوالد مبارکه بــر آن تاکیــد داشــتند و اینکه در مســیر پیش رو 
مراحــل مختلف برای رســیدن به تولید کیفــی و امروز به مرحله توســعه 
 رسیده ایم؛ توســعه ای که در بخش های صنعتی، مدیریتی و منابع انسانی

 فراگیر است.
وی تصریح کرد: امروز فوالد مبارکه نماد صرفه جویی در آب، استفاده بهینه 
از انرژی و نماد تالش در حوزه های آموزشــی و ارتقای کیفی تولید است و 

همچنین نماد تالش در عرصه مسئولیت های اجتماعی به شمار می رود.
مدیر عامل باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان گفت: امروز فــوالد مبارکه در 
کنار خودکفایی صنعتی کــه در آن تالش کرده و به نتیجه رســیده اقدامات 
ارزنده ای را در حوزه مســئولیت های اجتماعی آموزشی، خدماتی، درمانی، 

پزشــکی، ورزشــی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در خود دارد.ساکت ادامه 
داد: فوالد مبارکه، به عنوان صنعتــی فراگیر در همه عرصه ها و به عنوان نماد 
موفقیت و الگوی راهبردی برای تمام کشــور اســت.وی بیان کرد: در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، موضوع ورزش و زیرساخت های ورزشی را مورد 
توجه قرارداده اســت. از ورزش صنعت فوالد و کارگری کــه امروز با همت 
کارگــران و متخصصان و پرســنل و راهبردهای امور ورزش شــرکت فوالد 
مبارکه و همکاری شرکت فوالد مبارکه سپاهان به طور فراگیر تالش می کند.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اظهار کرد: در حوزه ورزش قهرمانی 
سال گذشته مجموعه باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان با راهبردهای شرکت 
فوالد مبارکه نزدیک به 75 ورزشکار آقا و حدود 64 ورزشکار خانم را به عنوان 

قهرمانان ملی به تیم های ملی ارائه داد.
ساکت گفت: اکنون در 27 رشته و 93 تیم ورزشی، 2 هزار و 404 ورزشکار در 
رشته های مختلف این باشگاه تالش می کنند. در اصل شرکت فوالد مبارکه 
و باشگاه سپاهان این نقش را در کمک به تیم های ملی ایفا می کنند؛ برای 
اینکه بتوانند از نام مقدس ایران در عرصه بین المللی دفاع کنند و بدرخشند. 
فوالد مبارکه این رسالت را باالتر از همه باشــگاه ها و صنایع ایران به دست 
آورده و توانســته موفق باشــد.وی ادامه داد: همچنین فراموش نکنیم که 
در زیرســاخت ها گره چندین ساله ورزشــگاه نقش جهان که متاسفانه به 
گل نشسته بود را شــرکت فوالد مبارکه باز کرد و بزرگ  ترین پروژه ورزشی 
 بعد از پیروزی انقالب اســالمی را به مــردم ایران برای مســابقات ملی و

 بین المللی هدیه داد.
مدیر عامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان افزود: این کار نمادی از انجام 
مســئولیت های اجتماعی و همچنین نمادی از ظرفیت ملی و بین المللی 
است که برای کشور ایجاد شــده تا بتواند به عنوان یک ورزشگاه استاندارد، 
زیبا و شــکیل با آخریــن اســتانداردهای روز دنیا، محلی بــرای برگزاری 

مسابقات ملی و بین المللی باشد.
ساکت بیان کرد: در این راســتا باشگاه سپاهان بر اســاس سیاست های 
شرکت فوالد مبارکه در رشته های مختلف تالش بسیار زیادی انجام می دهد 
و خوشبختانه در تمامی رشــته ها تیم های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
جایگاه برتر و در مســیر موفقیت تالش می کنند تا بتوانند از نام باشــگاه و 

ظرفیت های مجموعه به خوبی دفاع کنند و در این راه موفق باشند.
وی گفت: به نمایندگی از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشکاران و مربیان 
در رشته های مختلف آقایان و خانم ها روز 23 دی ماه را حضور کارگران پر 
تالش، متخصصان ارزنده، مسئوالن پر کار، مدیران شایسته و هیئت مدیره 
پرتالش و مدیر عامل جهادی شرکت فوالد مبارکه و همه آنانی که به عنوان 
خانواده بزرگ شرکت فوالد مبارکه تلقی می شوند صمیمانه تبریک می گویم.

مدیر عامل باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان بیــان کرد: افتخــار می کنیم 
که پایــگاه خبری شــرکت فــوالد مبارکه، ایراســین، در مســیر ترســیم 
موفقیت هــای صنعتــی، تولیــدی، خودکفایــی، اقتصــادی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی این شــرکت بــزرگ بــه خوبی رســالت خــود را 
 انجــام می دهــد و از دســت انــدرکاران ایــن مجموعــه هــم صمیمانه 

سپاسگزارم.

به همت تالشگران ذوب آهن اصهفان ، پروژه های بهینه سازی  الکتروفیلتر 110 
آگلومراسیون و نصب بگ فیلتر واگن توزین کوره بلند به بهره برداری رسید .

الف: بهینه سای الکتروفیلتر 110 آگلومراسیون
وظیفه بخش آگلومراسیون تولید آگلومره با شرایط فنی مناسب جهت مصرف 
در بخش کوره بلند است. در فرآیند تولید آگلومره، از مخلوط کردن چندین نوع 
ماده ریزدانه مختلف با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت که در پروسه های 
دیگر تولید می شوند، پس از مرطوب کردن، همگن کردن و عبور دادن آن ها از 
کوره پخت، ماده ای جدید با ترکیب شــیمیایی یکنواخت به وجود می آید که 
به آن آگلومره )کلوخه( می گویند. طی فرآیند های پخت آگلومره در ماشین 
های پخت، تولید ذرات غبار به عنوان یک جنبه زیست محیطی منفی مطرح 
است. طی سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی 
از ماشین های پخت آگلومره پروژه 5 گانه زیست محیطی تعریف و اجرا  شد. 
این پروژه بر اساس اســتفاده از فناوری های پیشــرفته تصفیه غبار و شامل 
مهندسی، ســاخت و نصب 6 عدد الکتروفیلتر بر روی خروجی ماشین های 
پخت شماره های 1و2و3  واحد آگلومراسیون و مسیرهای انتقال مواد مربوطه 
بود. هر شش الکتروفیلتر این پروژه از سال 94 به بهره برداری رسیده و میزان 
غبار را تا سطح استاندارد درجه2 ذرات ســازمان حفاظت محیط زیست برای 
کارخانجات و کارگاه های صنعتی در خروجی دودکش ها کاهش داده است. 
در ادامه پروژه مذکور و به منظور ارتقای شاخص های زیست محیطی و کمینه 
سازی میزان غبار خروجی از دودکش الکتروفیلتر 110 و ارتقای شاخص های 
بهداشــت حرفه ای) کنترل گرد و غبار داخل کارگاهی در محدوده اســتاندارد 
های مرتبط( پروژه بهینه ســازی الکتروفیلتر 110 آگلومراسیون تعریف و فاز 
اجرایی آن در توقف آگلوماشین شماره  یک آگلومراسیون از تاریخ 1400/6/19 
آغاز و طی مدت 12 شــبانه روز و با صرف هزینه ای بالغ بــر  80 میلیارد ریال 
انجام  شــد.این اقدامات به عنوان گام اول اصالحات و بهینه ســازی بر روی 
الکتروفیلتر 110 صورت گرفته و در روند تکمیل این پروژه  فعالیت هایی برنامه 
ریزی و در حال اقدام  اســت. بنابراین از آنجایی که اهداف این پروژه مطابق 
اندازه گیری های انجام گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست محقق 

شده اســت، در گام بعدی برای حفظ و تثبیت این شــرایط اقدام خواهد شد 
و در ادامه نیز ، برنامه ریزی های الزم جهت اجــرای عملیات گام اول برای دو 
الکتروفیلتر 120 و 130 با توجه به تجربیات کســب شده اقدام خواهد شد.در 
پایان الزم اســت از کلیه همکاران محترم حوزه هــا و مدیریت های مختلف 
کارخانه و پیمانکار پروژه که با تالش مجدانه خویش نتایج مثبت یاد شــده را 
رقم زدند و از مساعدت مدیر عامل محترم شــرکت که همواره ضمن تاکید بر 
بهبود شرایط زیست محیطی کارکنان و مردم شــریف منطقه، با حمایت های 
بی دریغ خویش اجرای پروژ های زیست محیطی در شرکت را ممکن و هموار 

ساخته اند سپاسگزاری کنیم.

ب: پروژه بگ فیلتر واگن توزین کوره بلند شماره یک
در امتداد پروژه های بهبود زیســت محیطی شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهــان، در کارگاه واگن توزین کوره بلند شــماره یک بــه علت عدم وجود 
سیســتم تهویه برای جمع آوری گرد وغبار حاصل از  تعیین میزان تناژ مواد 
مختلف شارژی به کوره بلند) شــامل کک متالوژی، سنگ آهن، آگلومره و 
مواد کمک ذوب( به کوره بلند پروژه نصب بــگ فیلتر  واگن توزین کوره بلند 
شماره یک با هدف کاهش گرد و غبار کارگاهی به زیر 5 میلیگرم بر مترمکعب 
تعریف گردید. یکی دیگر از اهداف اصلی پروژه جلوگیری از انتشــار آالینده 
های  واحد مذکور به محیط زیست  و کنترل خروجی مربوطه به زیر 30 میلی 

گرم بر نرمال متر مکعب بوده است.
این پروژه با استفاده از توان شرکت های داخلی از مورخه 97/8/1 و با هزینه 
بالغ بر 49.3 میلیارد ریال و116614 یوروآغــاز و طی یک برنامه زمان بندی 
سه ساله  در آبان ماه 1400 به بهره برداری رسید. در طول این پروژه میزان 150 
متر مکعب خاک برداری، 200 متر مکعب بتن ریزی، 132 تن اسکلت فلزی 
به شــرحونتیالتور8 تن، بگ فیلتر45 تن، نوار نقاله 1 تن، داکتینگ) شامل 
دودکش، کانال، هود و دمپر( 66 تن، االواتور3 تن، بونکر ذخیره غبار5 تن ، 

تعداد640 بگ پلی استر سوزنی و سیستم جت پالس استفاده شد.
 در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات  و تســت ســرد و گرم به صورت 100 

درصد انجام گرفته است  و در مرحله رفع پانچ لیست ها قرار دارد.

فوالد مبارکه نماد موفقیت و الگوی راهبردی برای تمام کشور است
 گام بلند دیگری در عرصه حفاظت از محیط زیست

 توسط شرکت ذوب آهن اصفهان
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