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8 صفحه
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سرنوشت محصوالت کشاورزی برگشت خورده به ایران چه شد؟

مازوت در هوا، َسم در سفره!
طی  سه سال گذشته؛

12 طرح عمرانی نیمه 
تمام در اصفهان به بخش 

خصوصی واگذار شد

نبود شغل؛ عمده ترین 
دلیل مهاجرت از 

روستاهای چهارمحال

صرفه جویی 4 میلیون 
مترمکعب آب با مسدود 
کردن چاه های غیرمجاز 

اصفهان
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مصوبه بر زمین مانده 
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3
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گفته شده در میان محصوالت برگشت خورده، فلفل دلمه ای اصفهان هم وجود داشته است. البته به طور کلی ادعاها، توجیهات و ضد و نقیض گویی های بسیاری را از سوی 
مسئوالن در رابطه با برگشت خوردن محصوالت و میوه های ایرانی از سوی برخی کشورها از جمله روسیه، هندوستان و حتی ترکمنستان شاهد بودیم

3

رییس اتاق بازرگانی  اصفهان:

 استان ما در تعامل تجاری 
با کشورهای همسایه، 

پیشرو است

  انتقال کارگاه های آجرپزی به خارج از 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان؛

3

آگهی مزایده غیر حضوری

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالســام در نظر دارد نسبت به فروش تعداد تقریبی 550 راس 
گوسفند متعلق به امامزاده، از طریق انتشار آگهی مزایده به شرح ذیل اقدام نماید.

1( میش بالغ به ازای هر راس به مبلغ 22/000/000 ریال.

2( قوچ به ازای هرکیلو وزن زنده 530/000 ریال.

3( بره نر سبک به ازای هرکیلو وزن زنده 590/000 ریال.

4( میش کشتاری و قصر به ازای هر کیلو وزن زنده 310/000 ریال.

5( میش زایش شده تک قلو هر راس 24/000/000 ریال و دو قلو هر راس 30/000/000 ریال.

شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 1/000/000/000 ریال را بعنوان سپرده شــرکت در مزایده طی فیش بانکی در وجه آستان مقدس 

امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.

2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز شنبه مورخ 1400/11/23  تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید 

دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 10  صبح  روز یکشنبه مورخ 1400/11/24  در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.

4( متقاضیان می توانند با هماهنگی مدیر آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.

5( شماره تماس: داود کاظمی)مدیر آستان( 09131623182

نمایندگی اوقاف و امورخیریه بخش امامزاده-بادرود هیات امناء آستان مقدس                                                         

مدیر عامل باشگاه سپاهان 
خبر داد:

استقرار ویدئو چک 
در ورزشگاه 25 آبان 

اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان:

مراکز تفریحی و باغ های 
 بانوان اصفهان

نیاز به بازنگری دارد
7

 چراغ سبز دانشگاه 
 علوم پزشکی به 
 حضوری شدن

دانشگاه ها

رییس سازمان بسیج سازندگی استان:

150 پنل خورشیدی در دهه فجر در اصفهان 
افتتاح می شود

مدیرکل هواشناسی اصفهان:

 86.۹ درصد از مساحت استان اصفهان
درگیر خشکسالی است

تاریخ: 1400/11/05 

شماره: 1400/999639 

م الف: 1267581
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گویدخبری از افزایش قیمت طال و سکه نیست
 و بازار در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای است؛

بازاِر »وین« طوری!

لزوم مشارکت مردم در 
 تکمیل و توسعه 

زیرساخت های شهری

 تشکیل هیئت 
اندیشه  ورز در روستاهای 

استان اصفهان

 آغاز پیش ثبت نام
 سفر  زیارتی سوریه

از اصفهان

تولید و عرضه بیش از 
۵00 گرید فوالدی در 

فوالد مبارکه

موبایل های 
الکچری در ایران 

22 میلیون 
گران تر از کشور 

مبدأ

خداحافظی زودهنگام تیم های اصفهانی با رقابت های جام حذفی؛
نتایج دور از انتظار

بارگذاری جدید 
کشاورزی در حوزه 
زاینده رود ممنوع 

است
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 فراخوان خدمات مشاوره شماره 1400/12559/ص 

مورخ 1400/10/28  شماره مناقصه در سامانه ستاد 2000001335000060

آگهی تجدید مزایده

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز

م الف:1263086

م الف: 1262863

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت خدمات نظارت کامل بر عملیات 
اجرایی پروژه های زیربنایی، روبنایی، ابنیه عمومی و آماده ســازی )شــامل نظارت  قبل از اجرا، حیــن اجرا  و بعد از 

اجرا( در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری فراخوان  از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا تهیه فهرســت مشــاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست 

 پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/10/30 می باشد.

محل تامین اعتبار: پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی 
یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 

صورت می گیرد.

شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقی

- داشتن حداقل پایه دو در گرایش راه سازی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان برنامه و بودجه 

)ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه 

تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته مورد نظر

- مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: از روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 تا روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06

- مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/16

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167

تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتر ثبت نام 

88969737و 85193768

  https://fooladshahr.ntdc.ir :مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

شهرداری نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره کیوسک جمع آوری پسماندهای بازیافتی 
خشک در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واجد الشرایط واگذار نماید.

بهای پایه اجاره: اجاره ماهیانه مبلغ 120/000/000 ریال می باشد.
تضمین شرکت در مزایده شامل: سپرده شــرکت در مزایده معادل 72/000/000 ریال می باشــد، به یکی از صورت های 
مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود. ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نطنز شامل: 

1- ضمانت نامه و ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 2- یا فیش بانکی واریزی به حساب سیبا شماره 0107157166009بنام شهرداری 

نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد(. 3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 

بیمه مرکزی ایران 4- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد 

ارزش اسمی آن 5- گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده 6- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با 

قابلیت بازخرید قبل از سررسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 7- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد 

ارزش کارشناسی رسمی آن 8- ضمانت نامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس 

شده می باشد و طبق اساســنامه فعالیت می نمایند. 9- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 

صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و یا مطالبات مورد تائید واحد مالی شهرداری. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، 

سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین 

مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شــنبه 1400/11/16 و در محل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد. 

تلفن تماس: 031-54222119 

سهم اصفهان از مسکن ملی 
20۵ هزار واحد است

افزایش 61 درصدی پرداخت 
زکات در استان اصفهان

تشویق منصف ها
صنوف عرضه کننده مایحتاج ارزان قیمت در اصفهان تقدیر می شوند؛
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 شاگردان تارتار تحت 
تاثیر فشار باالی بازی، 

اشتباهات فردی وحشتناکی 
را انجام دادند که 
منجر به شکست 

ایــن تیم شــد و 
مدافعــان این تیــم در فاز 
دفاعی برخالف بازی های 

قبلی خود آشفته بودند.

نوبت اول
نوبت اول

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir

نوبت دوم

5
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احتمال شلیک موشک های کروز از خاک کره شمالی
کره شمالی بار دیگر در راستای نمایش توانمندی های نظامی خود اقدام به آزمایش یک موشک جدید 
کرده اســت. درحالی که پس از کنار رفتن ترامپ از قدرت و حضور جو بایدن به عنوان رییس جمهور 
جدید آمریکا طبق پیش بینی ها هر روز از احتمال مذاکره میان کره شمالی و غرب کاسته می شود، 
در هفته های اخیر دولت کره شمالی بدون توجه به احتمال شکل گیری مذاکرات بی وقفه درحال به 
نمایش گذاشتن توانمندی های موشکی خود است. هرچند مقامات دولت دموکرات آمریکا از آمادگی 
خود برای انجام مذاکرات خبر می دهند؛ اما در عمل بدون هیچ انگیزه مشخصی برای آغاز گفت وگوها 
تحریم های بین المللی علیه کره شمالی را تشــدید می کند. رویترز در خبری گزارش داد که به نظر 
می رسد کره شمالی سه شنبه دو موشک کروز به سمت دریا شلیک کرده باشد. ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی درحالی این خبر را چندین روز پس از آزمایش های بالستیک همسایه شمالی خود منتشر 

کرده که درحال ارزیابی نوع موشک شلیک شده اخیر است.

رهبر حشد الشعبی:

 با »صدر« دشمن نیستیم
رهبر حشد شعبی عراق خواهان وحدت سیاسی شیعیان و انسجام و توافق میان چارچوب هماهنگی 
شیعیان و جریان صدر شد. به نقل از پایگاه شفق نیوز، فالح الفیاض، رییس ائتالف »العقد الوطنی« 
)قرارداد ملی( و رییس حشد الشعبی عراق گفت: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق هرگز در توطئه 
برای فروپاشی شیعیان که برخی طرف ها به دنبال آن هستند، شرکت نخواهد کرد. چارچوب هماهنگی 
شیعیان با فراکسیون صدر دشمن نیست و در مقابل این فراکسیون نیست. الفیاض به دشوار بودن 
تعیین سرنوشت روند سیاسی در سایه تغییرات کنونی اشاره کرد و نسبت به هرگونه صف بندی بی 
فایده برای فروپاشی شیعیان هشدار داد. وی تاکید کرد: کسی که در این راستا گام بردارد یک دشمن 
سیاسی است.الفیاض گفت: کسی که به تضعیف شیعیان فکر می کند یا برای آن تالش می کند، در 

دودستگی عراق نقش دارد و هیچ ایمانی به وطن ندارد.

وزیر دفاع اوکراین: 

اطالعاتی از حمله قریب الوقوع روسیه وجود ندارد
وزیر دفاع اوکراین بامداد سه شنبه گفت که وی تاکنون هیچ اطالعاتی را مبنی بر حمله احتمالی روسیه 
به کشورش در آینده ای نزدیک، دریافت نکرده است. به نقل از خبرگزاری تاس، اولکسی رزنیکوف، وزیر 
دفاع اوکراین در یک مصاحبه با کانال تلویزیونی ICTV اوکراین اظهار کرد: نیروهای روسیه هیچ گروه 
تهاجمی تشکیل نداده اند و همچنین این سناریو که روسیه در آینده ای نزدیک به اوکراین حمله خواهد 
کرد، بعید است. رزنیکوف در پاسخ به این سوال که آیا احتمال این وجود دارد که روسیه در تاریخ ۲۰ 
فوریه، آخرین روز از بازی های المپیک زمستانی پکن، به اوکراین حمله کند، گفت: احتمالش کم است.

روسیه:

 برنامه ای برای میزبانی از طالبان و آمریکا نداریم
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان اظهار داشت که مسکو پس از نشست اسلو برنامه ای 
برای میزبانی از طالبان و آمریکا ندارد. »ضمیر کابلوف« نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آســیایی 
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو پس از نشست اسلو از اعضای طالبان و یا »توماس وست« نماینده 
ویژه آمریکا برای افغانستان میزبانی نخواهد کرد. کابلوف در پاسخ به پرسش »تاس« گفت: ما برنامه ای 
برای میزبانی از نشست آمریکا و طالبان نداریم. پیش از این »رحمت ا... نبیل« رییس سابق امنیت ملی 
افغانستان با انتشار توئیتی مدعی شده بود که همزمان با سفر هیئت طالبان به اسلو »مال عبدالغنی برادر« 

معاون نخست وزیر و »مال محمد یعقوب« وزیر دفاع طالبان در سفری محرمانه به روسیه رفته اند.

الخلیج آنالین: آیا پوتین می خواهد با کمک به تهران، از آمریکا در پرونده اوکراین امتیاز بگیرد؟

بده بستان شرقی

الخلیج آنالین در مطلبی به قلم »اشــرف کمال« نوشــت: در حالی که 
تهدیدات آمریکا و اسراییل در مورد گزینه نظامی برای متوقف ساختن 
برنامه های هســته ای ایران اوج گرفته، تهــران رزمایش های نظامی 
گسترده ای را با نیرو های روسیه و چین انجام داد، رزمایش هایی که به 
گفته تحلیلگران، در چارچوب تالش های روســیه و چین برای کاهش 
نفوذ آمریکا در جهان صورت می گیرد. بــه گزارش »انتخاب«، در ادامه 
این مطلب آمده است: این رزمایش ها سومین مورد در نوع خود است 
که در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ شروع شده و قرار است تا ۱۲ همین ماه ادامه یابد.

به گفته ســخنگوی ارتش ایران، مصطفی تاج الدیــن، رزمایش ها در 
چارچوب همکاری نظامی و امنیتی مهم بین سه دولت برای مقابله با 
تهدیدات موجود است. این مانور ها پس از سفر رسمی رییس جمهور 
ایران به مســکو در تاریخ ۱۹ ژانویه برگزار شــد. طی این سفر، رییسی 
تصریح کرد کشــورش هیچ محدودیتی برای توســعه روابط با روسیه 
ندارد. رزمایش های مذکور در بحبوحه مذاکرات وین انجام شد که هدف 
از آن، نجات توافق هسته ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و دیگر 

کشور ها از جمله روسیه و چین است.
براســاس بیانیه ارتــش ایران، هــدف از ایــن رزمایش هــا، تقویت 
ظرفیت های مبارزه، تحکیم روابط نظامی بین نیرو های دریایی ایران، 
روسیه و چین، تضمین امنیت مشــترک و مقابله با تروریسم دریایی 

است. رزمایش های اخیر که در شرایط افزایش اختالفات بین روسیه 
و ایاالت متحده در مورد اوکراین و بین پکن و واشنگتن به دلیل تایوان 

صورت گرفت، می تواند اهداف زیادی داشته باشد.
به گفتــه میثاق خیــرا... جلود، کارشــناس مســائل خلیــج فارس، 
رزمایش ها، کمربند امنیتی دریایی است که در زمانی به شدت حساس 
برای طرف روســی انجام شــد، که درگیر تنش زیادی با غرب به دلیل 
بحران اوکراین است. جلود در گفت وگو با الخلیج آنالین تصریح کرد: 
این رزمایش ها بخشی از سیاست رییس جمهور روسیه برای توسعه 
مناطق نفوذش علیه آمریکاســت. وی افزود: چین یکی از قدرت های 
بزرگ اقتصادی در سطح جهان است و از مدت ها پیش به دنبال نقش 
سیاسی و نظامی است که متناسب با قدرت اقتصادی آن باشد. همانطور 
که دیپلماسی فعال چین این فرضیه را تقویت می کند. اما ایران از این 
رزمایش ها بیشترین سود را می برد و می تواند به کمک آن از انزوای بین 

المللی خارج شده و همزمان مذاکرات هسته ای وین را نیز دنبال کند.
تهران درگیر یک تنش منطقه ای با تعدادی از دولت هاست و وارد مقابله 
با عربستان سعودی بویژه در یمن شده است و این رزمایش می تواند 
این پیام را متوجه رقبای منطقــه ای ایران کند که تهــران هم پیمانان 
دیگری دارد. اما از جنبه عملی، چینی ها و روس ها، تا آخر با هم پیمانان 
خود نمی ماننــد، بنابراین، این مانور ها به معنای آن نیســت که پکن و 

مسکو در صورت وقوع یک جنگ، از تهران حمایت نظامی می کنند.
آنا بورشفسکایا، پژوهشگر مسائل سیاســی در تحلیلی در اندیشکده 
واشنگتن نوشت: رییس جمهور روسیه در طول سالیان گذشته تالش 
کرده اســت تا از طریق پرونده ایران، به دســتاورد هایی از سوی غرب 
برسد.  صرف نظر از اهدافی که پوتین از غرب می خواهد، روابط تجاری و 
دفاعی بین روسیه و ایران، تا حد زیادی پس از خروج واشنگتن از توافق 
هسته ای گســترش زیادی یافت. به نوشــته این نویسنده، گزارش ها 
حاکی از آن است که مســکو برای فروش ۳۲ جنگنده سوخوی ۳۵ به 
ایران اماده می شود و این امر می تواند موجب تقویت قدرت هوایی ایران 
شود. در حقیقت پوتین با ارائه کمک های بزرگی به تهران، قصد دارد از 
غرب در پرونده های دیگری مثل اوکراین امتیاز بگیرد. در حالی که غرب 
و اســراییل همچنان ایران را یک خطر بزرگ می دانند، پوتین در صدد 
فروپاشــی نظام جهانی به رهبری ایاالت متحده است و تعاملی که با 

پرونده ایران دارد، به همین منظور است.
رییس جمهور روســیه از ایاالت متحده می خواهد در مورد اوکراین با 
مسکو نرمش و انعطاف داشته باشد تا در مقابل، روس ها هم از حمایت 
شــان از ایران بکاهند. بدین معنا، در صورتی که توافقی با غرب در مورد 
پرونده کی یف حاصل نشــود، روســیه آماده همکاری نظامی عالی با 

ایران است.

آنتونیو گوترش در نامه ای به رییس مجمع عمومی 
این نهاد بین المللی رسما اعالم کرد ایران، مبلغ الزم 
برای خروج از فهرست کشورهای مشمول ماده ۱۹ 
را پرداخت کرده و سهمیه جمهوری اسالمی ایران به 

سازمان ملل پرداخت شده است.
پیش از این، مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده 
دائم ایران در ســازمان ملل تایید کرد بدهی معوقه 
ایران به ســازمان ملل پرداخت شــده و به محض 
وصول در نیویورک، حق رای کشورمان باید طبیعتا 
در آغاز هفته میالدی بازگــردد. کره جنوبی بیش از 
۱۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده ایران را به 
عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان 

ملل پرداخت کرد.

دبیر کل سازمان ملل به تازگی در نامه ای به رییس 
مجمع عمومی سازمان ملل اطالع داده بود ایران حق 
رای خود را به دلیل افزایش حق عضویت معوقه در 
سازمان ملل از دست داده است. بر اساس ماده ۱۹ 
منشور ملل متحد، حق رای یک کشور عضو سازمان 
ملل متحــد، زمانی تعلیق می شــود که بدهی های 
معوقه آن برابر یا بیشتر از میزانی باشد که باید طی 

دو سال پرداخت کند.
تخت روانچی ۲۴ دی ماه اعــالم کرد رایزنی ها را با 
سازمان ملل برای رفع تعلیق حق رای ایران و واریز 
حق عضویت در این نهاد بین المللی شروع کرده ایم 

و امیدواریم این کار در اسرع وقت به نتیجه برسد.
سفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد 

افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو فعال 
سازمان ملل همیشه متعهد بوده است حق عضویت 
خود را به موقع پرداخت کند و مــا در عمل نیز این 
موضوع را ثابت کرده ایم.  نماینده ایران در سازمان 
ملل گفت: اما متاسفانه برای دومین سال پیاپی با 
مشکل پرداخت حق عضویت خود مواجه شدیم که 
دلیل آن به اعمال تحریم هــای ظالمانه و یکجانبه 

آمریکا علیه ایران برمی گردد.

حق رای ایران در سازمان ملل برگشت

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: یکی از اندام های مهم نظام جمهوری اسالمی که می تواند در مقبول عامه واقع شدن حکمرانی اسالمی تاثیر زیادی داشته باشد، 
سنگر نمازجمعه است. نمازجمعه، از صدر اســالم متداول بود و به عنوان منبر و بلندگوی اصلی حکمرانان نقش مهمی ایفا می کرد. اگر تصور شود نمازجمعه جای 
توجیه عملکرد حکومت ها و دولت هاست، تصور کامال اشتباهی است. با تاسف شدید باید اعتراف کنیم که نمازجمعه های ما مدتی است این ویژگی ها را ندارند و 
به تریبون های توجیه و در مواردی تحقیر تبدیل شده اند. گاهی به راه افراط می روند و گاهی دچار تفریط می شوند. در جریان سفر رییس جمهور رییسی به مسکو، 
یک امام جمعه می گوید: »در ارتباطات ما با چین و روسیه عزت مان حفظ می شود. روســیه و چین مردم آزار نبودند، کمک کارمان هم بودند.« امام جمعه دیگر 
می گوید: »روسیه و چین هیچگاه در حال سلطه نگری نبودند.« آن دیگری می گوید: »نماز رییسی در کاخ کرملین بزرگ ترین دستاورد انقالب بود.« این حضرات 
که درباره روسیه اینگونه سخن می گویند، البد از اشغال بخش های وسیعی از خاک ایران توسط روســیه تزاری و آن همه کشتار و تجاوز و سپس تحمیل قرارداد 
ننگین ترکمانچای به ایران خبر ندارند. البد از به توپ بستن حرم امام رضا)ع( و حمایت از توده ای ها، حمایت از رژیم خونخوار پهلوی و دادن میگ۲۵ و سوخو به 
صدام برای کشتن مردم ایران در جنگ تحمیلی بی اطالعند و البد خبری از سوء استفاده های کالنی که روس ها از تحریم های ضدایرانی آمریکا کردند و از بدعهدی 
آنها در زمینه سوخت نیروگاه های اتمی بوشهر خبر ندارند و یا خود را به بی خبری می زنند. در هر دو صورت، به حال منبر جمعه با چنین ائمه جمعه ای باید گریست. 

در نماز جمعه اقدامات روسیه را توجیه می کنند 
سفیر ایران در پکن:

 تمام کشورهای دنیا 
عالقه مند هستند روابط خود 

با چین را گسترش دهند

خبر روز

وز عکس ر

کودتا در 
بورکینافاسو

منابع امنیتی از وقوع کودتا در 
بورکینافاســو خبر داده و گفته 
اند رییس جمهوری این کشور 
یــک روز پس از شــورش در 

پادگان ها دستگیر شد.

میخائیل اولیانوف: 

تهیه پیش نویس سند پایانی مذاکرات وین ادامه دارد
میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللــی در وین با 
اشــاره به برگزاری مذاکراتــی در هتل 
کوبورگ وین در حســاب کاربری توئیتر 
خود نوشــت: »مذاکره کنندگان ایران، 
تروئیکای اروپایی، روسیه و چین به تهیه 
بخش مهمی از پیش نویس سند نهایی 
مذاکرات وین پرداختند.« اولیانوف این 
مذاکــرات را کم و بیــش موفقیت آمیز 
توصیف کرد و اظهــار کرد که بخش قابل 
توجهی از مسائل مربوط به تهیه یک سند 

نهایی همچنان باقی مانده است.

واکنش »مطهری« به اخراج »فاضلی« از دانشگاه
علی مطهری در توئیتی با اشاره به اخراج محمد فاضلی از دانشــگاه نوشت: تعلیق استاد فاضل و 
مصلح جناب محمد فاضلی از تدریس در دانشگاه زنگ خطری است برای آزادی تفکر  و بیان. در 
رژیم گذشته استاد شهید آیت ا... مطهری در شب ۱۵ خرداد ۴۲ علیه شخص شاه سخنرانی کرد و 
پس از ۴۵ روز زندان از ادامه تدریس در دانشگاه تهران محروم نشد. این چه نوع حفظ نظام است؟

واکنش »شمخانی« به گمانه زنی ها درباره مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی گمانه زنی ها درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در وین 
واکنش نشان داد. علی شمخانی در توئیتر نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با 
مبادله نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی 

تنها زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود که توافق خوب در دسترس باشد.

طعنه های مهاجری به مخالفان مذاکره با آمریکا: 

»ال ال« کرده اند
یک فعال رسانه ای، سکوت مخالفان مذاکره با آمریکا در قبال اعالم آمادگی وزیر خارجه کشورمان 
برای مذاکره با کاخ سفید را یادآور شده و با طعنه هایی سکوت کنونی آنان را در تناقض با مواضع تند 

ضدبرجامی قبلی شان دانست. 
محمد مهاجری در کانال تلگرامی اش نوشت: از وقتی که آقای امیرعبداللهیان، وزیرخارجه اعالم 

کرد احتمال مذاکره مستقیم با امریکا وجود دارد:
۱- هیچ کس اعالم نکرد کفن می پوشد و به خیابان می آید.

۲-هیچ کس شعار نداد: ای آنکه مذاکره شعارت،استخر فرح در انتظارت.
۳- هیچ خبری از راهپیمایی طالب قم به سمت تهران منتشر نشد.

۴-هیچ رگ گردنی برافروخته نشد.
۵- هیچ سرمقاله خشنی در روزنامه هایی که غیرت شان دم مشک شان است چاپ نشد!

6- هیچ  سرباز لشکرسایبری، نه تنها خشابش را پر نکرد بلکه همه شان »آیفون« و »آی پد« هاشان 
را  کنار بالش شان گذاشتند و الال کردند.

کافه سیاست

سفیر ایران در پکن به ســفر وزیر امور خارجه 
کشــورمان به چین در هفته گذشــته اشــاره 
کرد و گفت: طی این ســفر قرارداد ۲۵ ســاله 
دو کشــور اجرایی شــد و در آینده ای نزدیک 
اثرات آن را خواهیم دید. محمد کشــاورز زاده 
با اشاره به اینکه امســال پنجاهمین سالگرد 
روابط دیپلماتیک ایران و چین اســت، گفت: 
گرچه دو کشــور از ســده های دور با یکدیگر 
ارتباط داشــته اند که جاده ابریشــم به عنوان 
مهم ترین زمینه ارتباطی در این راستا احداث 
شده بود.   وی در گفت وگو با رادیو گفت وگو به 
رشد باالی اقتصادی چین اشــاره و بیان کرد: 
چین به عنوان یکی از اعضای دائم سازمان ملل 
نقش گســترده ای را در معادالت جهانی دارد. 
این کشور طی سالیان گذشته پیشرفت های 
زیادی داشته است که برای نمونه می توان به 
رشد اقتصادی هشت درصد این کشور در سال 
گذشــته با وجود همه گیری کرونا اشاره کرد.  
سفیر ایران در چین با بیان اینکه روابط تجاری 
چین با دنیا در حدود چهارهــزار و 6۰۰ میلیارد 
دالر بوده اســت، اظهار کرد: دو هزار میلیارد از 
این حجم تجــارت، واردات بوده اســت.  وی 
افزود: چین و ایران به عنوان دو کشور محوری 
و مهم در دنیا و منطقه همیشه عالقه داشتند 
که روابط خود را توســعه دهند، در سال های 
گذشته با اقداماتی که صورت گرفت، روابط دو 
کشور وارد مسیر خوبی شد؛ اما متاسفانه بعد از 
برجام به روابط دو کشور لطمه وارد شد.  کشاورز 
زاده افزود: پس از خروج آمریــکا از برجام و 
در شرایطی که فشــار حداکثری به ایران وارد 
می آمد، چین به کمک ایران آمــد زیرا مقدار 
زیادی نفت از ایران خریداری کرده است. این 
در حالی بود که آمریکا همه کشورها را تهدید کرد 
از ایران نفت خریداری نکنند. محمد کشاورز 
زاده، پیشــرفت های چیــن را محیرالعقــول 
توصیــف کرد و گفــت: تمام کشــورهای دنیا 
به واسطه این پیشــرفت ها عالقه مند هستند 

روابط خود با چین را گسترش دهند. 

پوتین با ارائه کمک های بزرگی به تهران، قصد دارد از 
غرب در پرونده های دیگری مثل اوکراین امتیاز بگیرد. 
در حالی که غرب و اسراییل همچنان ایران را یک خطر 
بزرگ می دانند، پوتین در صدد فروپاشی نظام جهانی 
به رهبری ایاالت متحده است و تعاملی که با پرونده 

ایران دارد، به همین منظور است

بین الملل

عکس: فرارو
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رییس اتاق بازرگانی  اصفهان:

  استان ما در تعامل تجاری با کشورهای همسایه، 
پیشرو است 

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اســتان اصفهان گفت: کشورهای حوزه اوراسیا و 
همسایه همواره جزو اولویت بازارهای هدف تجاری این اتاق محسوب می شوند و اصفهان در تعامل 

اقتصادی با این کشورها جزو استان های پیشرو و موفق محسوب می شود.
مسعود گلشــیرازی افزود: اصفهان برای ورود موفق به بازار کشورهای هدف تجاری باید در سطح 

ملی به عنوان استان معین اقتصادی تعیین و  از آن حمایت شود.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اســتان اصفهان اظهار داشت: هیئت های تجاری 
خارجی بسیاری در دوران پسابرجام به اصفهان آمدند؛ اما به دلیل اینکه برنامه ای برای مدیریت و  
بهره مندی از توان مالی آنها تدوین نشده بود، عمده این سفرها نتیجه خاصی برای اقتصاد استان 
به دنبال نداشت. وی اضافه کرد: باید برای معرفی طرح های توسعه با همکاری کلیه اضالع اقتصاد 
استان، برنامه ای جامع طراحی و تدوین شود تا امکان جذب حداکثری سرمایه گذاران صورت گیرد.

گلشیرازی خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم ایده »اصفهان فراصنعتی« را به درستی رقم بزنیم هیچ 
گریزی نیست جز اینکه برنامه ای مطالعه شده، هدفمند و ویژه برای حوزه بین الملل خود تعریف 

کنیم و همه کنشگران اقتصادی استان نیز متعهد به اجرای آن باشند.
وی با اشاره به شیوع کرونا طی دو سال گذشــته اظهار داشت: در این مدت کوشیدیم با استفاده از 
این شرایط، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم بر همین مبنا میزهای مشترک تجاری در اتاق اصفهان 
با کشورهای بازارهای هدف تعریف شــد. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان گفت: در راســتای راه اندازی دفاتر تجاری معطوف به حوزه بازارهای هدف، اقدامات الزم 
درباره دفتر سوریه انجام شده و هماهنگی های اجرایی الزم برای راه اندازی دفتر بصره نیز در مراحل 
پایانی است. گلشیرازی بیان کرد: صادرات و گردشگری ۲ اهرم برای تجارت و کسب درآمد در حوزه 
بین الملل اســت که باید برنامه های ما معطوف به این موارد طراحی و اجرایی شــود. رییس اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان افزود:»اکسپوی دبی« فرصت مغتنمی است که باید 

به صورت ویژه مورد توجه مدیران اقتصادی و فرهنگی استان اصفهان قرار گیرد.

طی  سه سال گذشته؛

12 طرح عمرانی نیمه تمام در اصفهان به بخش خصوصی 
واگذار شد

رییس دبیرخانه شــورای برنامه ریزی و توســعه اصفهان گفــت: ۱۲ طرح عمرانــی نیمه تمام با 
سرمایه گذاری ۲۴۲ میلیارد تومان در سه سال گذشته به بخش خصوصی - تعاونی در این استان 
واگذار شده است. احمد فروزنده افزود: طرح های واگذار شده در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و 
تبصره ۱۹ قانون بودجه در استان اصفهان شــامل زمین چمن مصنوعی آران و بیدگل، تکمیل خانه 
تنیس اصفهان، تکمیل سالن پرورش اندام و زمین اســکیت، تکمیل زمین چمن و احداث سالن 
چند منظوره بهارستان، ورزشگاه زیاد آباد، ورزشگاه ونداده، شمشیر بازی زنده یاد روزبه سرهنگ 
پور، استخر خوانسار، استخر فریدن،  پناهگاه داالنکوه، مرکز آموزش جنت و فاضالب نطنز است. 
وی گفت: واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی - تعاونی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ 
و تبصره ۱۹ قانون بودجه اصفهان و در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد که این استان رتبه نخست 
کشــوری را در واگذاری طرح ها ازنظر میزان سرمایه گذاری کســب کرد. رییس دبیرخانه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان بابیان اینکه از سال ۱۳۹۷ با اجرای آیین نامه تبصره ۱۹ و ماده 
۲۷ قانون الحاق ۲ بودجه، امکان واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی فراهم 
شد، اظهار داشت: این کار با توجه به طوالنی شدن دوره ساخت برخی از طرح ها و وجود حدود ۶ هزار 

طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام انجام شد.

سرنوشت محصوالت کشاورزی برگشت خورده به ایران چه شد؟

مازوت در هوا، َسم در سفره!

فلفل دلمه ای های صادراتی ایران از روسیه  زینب ذاکر
برگشــت خورد. این خبر را همه می دانند؛ 
اما کسی نمی داند سرنوشت میوه های صادراتی برگشت خورده چه شد؟ 
روز گذشــته »تجــارت نیوز« خبــر داد که ایــن میوه هــا در میادین 
میوه فروشی با قیمت ارزان به مردم فروخته شد. این خبری است که 
این ســایت از قول اکبر یاوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان 
تهران آن را منتشر کرد. یاوری می گوید این میوه های برگشت خورده در 

بازار داخل فروش رفته، آن هم با قیمت کمتر.
به نوشته تجارت نیوز؛ این مسئله را علیرضا جعفری، یکی از بارفروشان 
تره بار مرکزی تهران هم تایید می کند. وی می گوید :اگر دقت کنید طی 
چند هفته گذشته دستفروشــان و میوه فروشان زیادی فلفل دلمه ای 
قرمز حراج کرده اند و هر جا که نگاه کنید وانتی ها در حال فروش فلفل 

دلمه ای هستند.
به گفته وی، این محصوالت بخشی از فلفل دلمه ای های برگشت خورده 

از روسیه است.
میوه هایی که گاهی با یک سوم قیمت در بازار و کنار خیابان حراج شده 
اســت. تا قبل از این ماجرا، قیمت هر کیلو فلفل دلمه ای در بازار حدود 
۲۵ هزار تومان بود؛ اما یاوری گفت قیمت فلفل دلمه ای به ۵ تا ۷ هزار 

تومان رسیده است.
پیش از این هم برگشت خوردن ســیب زمینی های صادراتی به ایران 
خبرساز شده بود. رییس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: وقتی میوه 
یا صیفی جات از لب مرز به کشور مقصد برگشت می خورد معموال این 

محصوالت کشاورزی در داخل کشور مصرف می شوند.
به عبارتی می توان گفت میوه هایی که بازار کشور مقصد آنها را نپذیرفته 
به مبدأ اولیه برگشته و حاال در بازار با قیمت کمتری بر سر سفره مردم 

رفته است.
اگرچه اکبر یاوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان تهران می گوید 
مردم میوه های برگشــت خورده را مصرف کرده اند و هیچ مشکلی هم 
پیش نیامده ولی این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی هم وجود 

سم را در این محصوالت تایید کرده است.
نکته مهم تر اینکه گفته شده در میان محصوالت برگشت خورده، فلفل 
دلمه ای اصفهان هم وجود داشــته اســت. البته به طور کلی ادعاها، 
توجیهات و ضد و نقیض گویی های بســیاری را از ســوی مسئوالن در 
رابطه با برگشــت خوردن محصوالت و میوه های ایرانی از سوی برخی 
کشورها از جمله روسیه، هندوستان و حتی ترکمنستان شاهد بودیم و 
درنهایت گزاره ای که بیش از همه به گوش رسید این بود که محصوالت 

کشاورزی ایرانی فاقد اســتاندارد و کیفیت الزم هستند و سم استفاده 
شده در این محصوالت بی کیفیت است. سمی که گفته می شود از چین 

وارد شده است. 
همان اندازه که در رابطه با چرایی برگشت خوردن این محصوالت شاهد 
اظهارنظرهای متفاوت و عجیب و غریب بودیم، به همان اندازه هم این 
سوال که محصوالت کشاورزی برگشت خورده، چه سرانجامی داشته 
اند، در هاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه آیا پس از مرجوع شــدن منهدم 

می شوند یا مهمان سفره های مردم ایران هستند؟
برخی شنیده ها حاکی از این اســت که به جای منهدم کردن به سفره 
مردم می رســد؛ یعنی در نهایت مردم مجبور به استفاده از محصوالت 
بی کیفیت می شوند و جالب آنکه در پی برگشــت خوردن محصوالت 
کشــاورزی وزارت بهداشــت گفت ما اســتاندارد را از جهاد کشاورزی 
می خواهیم. از سوی دیگر جهاد کشاورزی می گوید وظیفه ما تولید است 
و مشکل را به بخش دیگری واگذار می کند. بخش سموم نیز می گوید 
ما سموم استاندارد را وارد کردیم و در نهایت کسی نیست که پاسخگوی 
مشکل به وجود آمده باشد و این یعنی اینکه عالوه بر خوردن منوکسید 
کربن و گوگرد و انواع و اقسام مشتقات مازوت در هوا، روی زمین و در 

سفره های شان هم »سم خالص« میل می کنند!

عضو هیئــت علمی گروه مهندســی آب دانشــگاه 
صنعتی اصفهــان، گفت: ورودی ســدها ۲۷ درصد 
کمتر از مدت مشابه سال قبل شده و حجم موجود 
در مخازن ســدها ۲۸ درصد کمتر از سال های قبل 
است. جهانگیر عابدی کوپایی، در نشست تخصصی 
»فرونشست زمین در اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« 
که از ســوی کنسرســیوم مراکز علمی - پژوهشی 
استان اصفهان در حوزه محیط زیست و به میزبانی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: 
براســاس مطالعات IWMI، ایران در بین ۱۱۶ کشور 

از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد که نشــان 
دهنده وضعیت نامناسب  آن به لحاظ منابع آب است. 
عابدی با بیان اینکه باوجود فشارهای موجود بر منابع 
آب زیرزمینی، آنها نقش مهمی در حفظ امنیت آب 
دارند، گفت: آب هــای زیرزمینی با تامین ۳۶ درصد 
آب آشامیدنی و ۴۲ درصد آب کشاورزی، منبع اصلی 
آب شیرین در سطح جهانی است. وی با طرح این 
پرسش که چرا فشار به آب زیرزمینی افزایش یافته 
است؟ توضیح داد: از یک سو روند افزایش جمعیت 
و از سوی دیگر کاهش سرانه آب کاهش عامل این 
فشــار بوده اســت، عالوه براینکه میزان بارندگی در 
بیست سال گذشــته ۲۰درصد کاهش یافته و سال 
آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، خشک ترین سال آبی در ۵۳ سال 
گذشته بوده است. وی ادامه داد: ورودی سدها ۲۷ 

درصد کمتر از مدت مشابه ســال قبل شده و حجم 
موجود در مخازن سدها ۲۸ درصد کمتر از سال های 
قبل اســت. عضو هیئت علمی گروه مهندســی آب 
دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به افزایش تعداد 
چاه های کشور از ۴۷ هزار حلقه به ۷۶۳ هزار حلقه، 
اظهار کرد: میزان برداشت ســاالنه از منابع آب های 
زیرزمینی از طریق چاه هــا، از ۹ میلیارد متر مکعب، 
به ۴۷ میلیارد متر مکعب رســیده و تعــداد چاه ها 
۱۶ برابر و میزان برداشــت ۵ برابر شده است. وی در 
توضیح راهکارها برای جلوگیری از میزان فرونشست 
گفت: مسدودکردن چاه های غیرمجاز، برقی کردن 
چاه ها، نصب کنتور حجمی روی چاه ها، کاهش مجوز 
برداشت، خرید چاه های کم بازده و تغذیه مصنوعی 

آبخوان های محصور راهگشاست.

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

کشاورزی؛ رقیب آب های زیرزمینی

خبر روز

همان اندازه که در رابطه با چرایی برگشت خوردن این 
محصوالت شاهد اظهارنظرهای متفاوت و عجیب و 
غریب بودیم، به همان اندازه هم این سوال که محصوالت 
کشاورزی برگشت خورده، چه سرانجامی داشته اند، 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه آیا پس از مرجوع شدن 
منهدم می شوند یا مهمان سفره های مردم ایران هستند؟

غم نان در اردستان؛

قالی بافی برای بافندگان »نان« ندارد
برخی از زنان روستای امیران در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان برای گذران زندگی خود به 
قالی بافی می پردازند، اما به گفته آنها افزایش هزینه ها و عدم فروش مناسب محصوالت تولیدی 

سبب نارضایتی آن ها شده است.
به سراغ یکی از بافندگان روستا می رویم 
و با او گفت وگو می کنیم. خانم عربشاهی 
حدودا ۵۰ سال ســن دارد و از بافندگان 
باتجربه و ماهــر کارگاه قالــی بافی در 

روستای امیران است.
وی با اشاره به دشــوار بودن شغل قالی 
بافی و دستمزد پایین آن به ایسنا گفت: 
هر روز صبح تا شــب در حال قالی بافی 
هستیم. با این حال تنها می توانیم بعد از 
هفت یا هشت ماه یک قالی سه در چهار تحویل بدهیم که دستمزد آن برای هر نفر بسیار ناچیز است.

عربشاهی، بزرگ ترین مشکل خود را در زمینه قالی بافی دســتمزد پایین آن دانست و افزود: کار 
ســنگین و اصلی را ما انجام می دهیم، ولی پول فروش فرش به جیــب افراد دیگری می رود و به 
طور کلی حمایتی از بافندگان نمی شــود. این بافنده در پاسخ به این ســوال که آیا قالیبافی صرفه 
اقتصادی دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بافندگان این روستا دارای یک کارفرمای مشخص هستند. اگر 
می توانستیم خودمان مستقیمًابفروشیم درآمدش خوب بود، ولی حاال آن مقدار که تالش می کنیم 

دستمزد نمی گیریم.
وی با اشاره به دشواری های قالی بافی، گفت: حدود ۸ سال است که کارگاه قالی بافی داریم و در 
همه این سال ها مجبور بودیم برای افراد مختلفی قالی ببافیم. از مسئوالن می خواهیم از ما حمایت 
کنند تا بتوانیم سود کاری که انجام می دهیم، نصیب خودمان شود و شرایط دسترسی مستقیم ما 
به بازار را فراهم کند. همچنین ســیدجواد نیازی، دهیار روستای امیران به ایسنا گفت: در روستای 
امیران حدود ۲۰ بافنده قالی در ۳ کارگاه و چند منزل فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه قالی بافی 
در این روستا از سال های دور به یادگار مانده است، اظهار کرد: تعداد بافندگان قالی در این روستا به 
دلیل درآمد پایین بسیار کم شده و کمتر کسی دیگر به این حرفه مشغول می شود. نیازی، افزایش 
هزینه های مواد اولیه و نبود خریدار قالی را از دالیل استقبال نکردن قالی بافان دانست و افزود: عدم 
بازار فروش قالی دستباف و وجود واسطه ها باعث شده قالی بافان دستمزد واقعی خود را نگیرند 
و این موضوع باعث دلسردی این افراد شده است. دهیار امیران با بیان اینکه بیشتر زنان قالیباف 
این روستا بیمه نیستند، گفت: شغل اصلی زنان روســتای امیران کشاورزی و دامپروری است و 
تعداد کمی از خانم ها به دلیل درآمد پایین در حرفه قالی بافی باقی ماندند. مطمئنا اگر از این افراد 

حمایت های الزم شود بار دیگر شاهد رونق این حرفه در روستا خواهیم بود.

پرداخت 134 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی در شهرضا

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا گفت: ۱۳۴ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی در شهرضا پرداخت شده است.

مهدی اسکندری در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان شهرضا اظهار کرد: پرداخت ۱۳۴ میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به ۷۰ پرونده تعلق گرفت و زمینه اشتغال ۱۷۸ نفر را فراهم کرد.

وی  گفت: ۲۰ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی نیز به شهرستان اختصاص یافته و تاکنون ۴ 
میلیارد ریال در بخش طرح های مستقل به ۲۳ متقاضی پرداخت شده است.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

رییس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی سازمان آب منطقه ای اصفهان گفت: چهار میلیون متر مکعب آب با مسدود کردن ۴۹۷ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان 
از ابتدای سال تاکنون صرفه جویی شده است. مینا بگی  اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون هفت هزار و ۶۸۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان پر و مسدود شده که 
حجم صرفه جویی از محل اجرای این طرح ۲۲۲.۴ میلیون مترمکعب بوده است. از سال ۹۵ تاکنون در استان اصفهان ۱۵ هزار پروانه بهره برداری مربوط به چاه های 
کشاورزی اصالح و تعدیل شده که کاهش برداشت ۹۰۰ میلیون مترمکعب در حجم برداشت پروانه های صادر شده چاه های کشاورزی را به دنبال داشته است. وی 
گفت: از سال ۸۷ تا ۹۵ معادل سه هزار و ۸۹۶ کنتور هوشمند آب و برق روی چاه های مجاز نصب شده است. همچنین از سال ۹۶ تاکنون ۲ هزار و ۷۰۵ کنتور حجمی 
هوشمند الکترومغناطیس در استان اصفهان نصب شده است. بگی درباره برخورد با متخلفان در حوزه آب های زیرزمینی گفت: از سال ۹۲ تاکنون، سه هزار و ۶۷۷ 
دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده که از این تعداد ۵۲۷ مورد مربوط به امسال است. وی افزود: خرید و انسداد چاه های کشاورزی، جایگزینی پساب با 
چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه، تهیه و نصب کنتور های حجمی و هوشمند روی چاه ها، اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی، پخش سیالب و مطالعه و اجرای 

طرح های آبخیزداری )وزارت جهاد کشاورزی( را از پروژه هایی که به طور مستقیم به ذخیره سازی آب در آبخوان ها منجر می شود، برشمرد.

صرفه جویی 4 میلیون مترمکعب آب با مسدود کردن چاه های غیرمجاز اصفهان

 صدف فروش
دوره گرد

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

دستگاه قضایی با بانک های 
متخلف در ارائه تسهیالت به 
واحدهای تولیدی اصفهان 

برخورد می کند
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه بانک ها اجازه 
ســخت گیری  فرا قانونی و بیــش از حد برای 
ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی 
را ندارند، گفت: دســتگاه قضایی با بانک های 
متخلف در این زمینه برخورد می کند. سیدرضا 
مرتضوی افزود: بر اســاس مصوبات ســتاد 
تســهیل اســتان اصفهان بانک ها در راستای 
ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی 
موظفند بر اساس مقررات بانک مرکزی عمل 
کنند. وی ادامه داد: مجموعه ســتاد تسهیل، 
اســتانداری و دستگاه قضایی اســتان نه تنها 
نســبت به این موضوع اصــرار دارنــد بلکه با 

متخلفان از آن به طور جدی برخورد می کنند.
اســتاندار اصفهان اظهار داشت: ضرورت توجه 
به این موضوع با مدیران بانک ها مطرح شد و 
رییس دادگستری و دادستان استان اصفهان 
هم با مســئوالن بانک هایی که به درســتی به 
وظایف خود عمــل نکنند، برخــورد قانونی و 
قضایی می کننــد. وی اضافه کــرد: مدیریت 
اســتان در این زمینه هیچ گونه مسامحه ای با 
بانک ها ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی در 
صورت سخت گیری فراقانونی بانک ها در ارائه 
تسهیالت می توانند این موضوع را به استانداری 
و ستاد تسهیل استان منعکس کنند. مرتضوی با 
تاکید بر اهمیت صنعت در ایجاد اشتغال و رونق 
اقتصادی استان خاطرنشــان کرد: رفع موانع 
تولید، اهتمام جدی مسئوالن استان در راستای 
مقابله بــا تعطیلی صنایع، حمایــت از صنایع 
نیمه تعطیل و افزایش اشــتغال پایدار اولویت 
اصلی ستاد تسهیل استان اصفهان است. وی 
با بیان اینکه امروز در جنگ نرم اقتصادی قرار 
داریم و جبهه تولید خط مقدم این جنگ است، 
تاکید کرد: همه مســئوالن در راســتای تحقق 
شعار سال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« در میدان هســتند تا چرخ صنعت و 
تولید پر قدرت تر از گذشته بچرخد و از تعطیلی 

واحدهای صنعتی جلوگیری شود. 
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روزگاری نبض زندگی در روســتاها باوجود کمبود شدید امکانات اولیه 
زندگی در جریان بود، مردم روستا با عزمی راســخ به دنبال تولید و رفع 
نیازهــای اولیه خود بودند، اما بــه مرور زمان مردم روســتا بنا به دالیل 
مختلف دل از روستا کندند و جذب جذابیت های بصری در شهرها شدند 
و کم کم روانه شهرهای بزرگ شدند تا زندگی جدیدی را تجربه کنند، اما 
این مسئله خالی از آسیب نبود، این سال ها بحث مهاجرت معکوس از 
شهر به روستا از سوی مسئوالن عنوان می شود، اما باید دید این مسئله تا 
چه اندازه با واقعیت هم خوانی دارد. قطعا با پیشرفت تکنولوژی، زندگی 
به شیوه سنتی و در خانه های کاهگلی برای کمتر کسی جذابیت دارد. این 
روزها دیگر باوجود خشکسالی و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی، 
کسب درآمد از طریق دامداری و کشــاورزی به شیوه قدیمی جوابگوی 
نیاز خانوارها نیست، بنابراین شاهد افزایش افراد جویای کار در روستاها 
هستیم. افراد ساکن در روستاها که دارای شغل پایدار نبودند، در چند دهه 
گذشته برای کسب درآمد به سمت کالن شهرها گسیل شدند و باتوجه به 
اشباع مناطق مسکونی در شهرها، شاهد حاشیه نشینی خانوارها بودیم 
و این مسئله معضالت بسیاری را در شهرها ایجاد کرده است. مسئوالن 
آماری از تعداد روستاهای خالی از سکنه در کشور ارائه می کنند، اما در کنار 
این موضوع نیز معتقدند که شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها 
هستیم، با این حال باید دید زیرساخت هایی که در روستاها ایجاد شده 
است می تواند جمعیت را به طرف روستا بازگرداند و آن ها را در روستا نگه 
دارد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از افراد برای حفظ 
اراضی آبا و اجدادی خود در سالیان اخیر به سمت روستاهای محل تولد 
خود بازگشته اند، اما این به معنای ســکونت دائم در روستا نیست و این 

افراد در آخر هفته و تعطیالت در روستا سکونت دارند.

تنها ایجاد زیرساخت برای ماندگاری جمعیت در روستاها کافی نیست
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به دالیل مهاجرت افراد از روســتاها، اظهار کرد: در اکثر روستاها 
مردم به امکانات اولیــه از جمله راه، آب، برق، اینترنت، مدرســه، خانه 
بهداشت و گاز دسترسی دارند، اما این امکانات زیربنایی به دالیل متعدد 
موجب ماندگاری روستاییان نشد، اما طی سال های اخیر شاهد مهاجرت 
معکوس به روستاها هستیم. ملک محمد محمودیان  با اشاره به اینکه 
هزینه های زندگی در شهر به شدت افزایش پیدا کرده است، توضیح داد: 
عموما افرادی که از روستا به شــهر مهاجرت کرده بودند و درآمد پایینی 
دارند، توان پرداخت هزینه های زندگی در شهر از جمله اجاره بها، هزینه 
رفت و آمد و ... را ندارند، بنابراین این مسئله موجب مهاجرت معکوس 
از شهر به روستاها شده اســت. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تنها ایجاد زیرســاخت 
برای ماندگاری جمعیت در روستاها کافی نیست، یادآور شد: باید بحث 
ایجاد اشتغال پایدار در روســتا مورد توجه قرار بگیرد، در چند سال اخیر 
این مسئله از سیاست های دولت محســوب می شد و تسهیالت خوبی 
برای ایجاد اشتغال در روستا به متقاضیان پرداخت شد. وی خاطرنشان 

کرد: تعدادی از روســتاهای چهارمحال و بختیاری به علت مهاجرت در 
سال های گذشته خالی از سکنه شده بودند و یا جمعیت آن ها به شدت 
کاهش پیدا کرده بود، اما در ســال های اخیر به علت مهاجرت معکوس 
جمعیت این روستاها افزایش پیدا کرد، اخذ مجوز چند دهیاری و تشکیل 
شورای اسالمی گواه بر این مسئله است. محمودیان اضافه کرد: یکی دیگر 
از دالیل مهاجرت معکوس خانوارها از شــهر به روستا حفظ اراضی آبا و 
اجدادی است، اما گاهی این افراد  در روستا سکونت دائم ندارند و برای 
مدت معینی در روستا سکونت دارند، برخی نیز برای استفاده از تسهیالت 
اشتغال روستایی به محل سکونت خود باز می گردند، این تسهیالت به 
نوعی مشوق برای مهاجرت معکوس از شهر به روستاست، البته باید به 
این نکته توجه کرد که شاید علت مهاجرت معکوس بنا به دلیل بیکاری، 
ســلب توان پرداخت هزینه های زندگی در شــهر از افراد و وضعیت بد 

اقتصادی است.

عمده ترین دلیل مهاجرت از روستاها به شهر در  شهرستان لردگان 
نبود شغل است

فرماندار لــردگان در خصوص علــل مهاجرت افراد از روســتاهای این 
شهرســتان، اظهار کرد: عمده ترین دلیل مهاجرت از روســتاها به شهر 
در  شهرستان لردگان نبود شغل اســت، به علت خشکسالی و کمبود آب 
این افراد شغل خود را از دست داده اند و به شهرها یا روستاهای اطراف 

مهاجرت کرده انــد. رضا بامیری با بیان اینکه بســیاری از روســتاهای 
شهرستان لردگان فاقد امکانات اولیه از جمله آب، برق، گاز و راه آسفالته 
هستند، گفت: بالغ بر ۴۵ روستا  در این شهرستان فاقد شبکه گازرسانی 
است، ۱۰ روستا نیز برق رسانی نشده و بســیاری از روستاها دارای جاده 
شوســه هســتند و با اولین بارندگی برای تردد دچار مشکل می شوند. 
فرماندار لردگان در خصوص اجرای طرح های هادی در این شهرســتان، 
عنوان کرد: ۸۷ درصد مســاحت این شهرســتان در سایت های جنگلی 
واقع شده اســت، بنابراین اغلب روستاها نیز در سایت های جنگلی قرار 
دارند و اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزدار ی برای واگذاری اراضی جهت 
اجرای طرح هادی ممانعت می کند. وی در پایــان گفت: همچنین یک 
لوله انتقال گاز فشار قوی از بخش فالرد شهرستان لردگان عبور می کند، 
به همین دلیل برای اجرای طرح های هادی روســتایی در این منطقه با 
مشکل مواجه هستیم. معاون آمار ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: بر اســاس آخرین سرشماری جمعیت شهری در 
استان ۶۶۵ هزار و ۱۷۱ نفر و جمعیت روستایی نیز ۳۴۸ هزار و ۲۰۸ نفر 
است. قهرمان روغنی  با اشاره به میزان خالص مهاجرت شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری طی پنج ساله منتهی به سال ۹۵، توضیح داد: در 
مجموع میزان مهاجرت از اســتان منفی ۴.۳۹ درصد است، شهرستان 
اردل با منفی ۱۹.۴۶ درصد و شهرکرد با منفی ۲.۹۲ درصد کمترین میزان 

مهاجرت معکوس را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه حذف قیمت 
زمین و اجرای طرح های حمایتی توسط دولت برای تامین مسکن در دستور 
کار دولت قرار گرفته است، گفت: این مسئله در سال های گذشته دچار وقفه 
شد و کاهش عرضه مسکن طی سال های اخیر موجب باال رفتن قیمت شد. 
حسینعلی مقصودی در شورای تامین مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه ساخت مسکن در چند سال اخیر کمرنگ شده بود، اظهار کرد: اهمیت 
تامین مسکن بر کسی پوشیده نیســت، کاهش عرضه مسکن در سال های 
اخیر موجب باال رفتن قیمت مسکن و زمین شــد. مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حذف قیمــت زمین و اجرای طرح های 
حمایتی توسط دولت برای تامین مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته است، 
عنوان کرد: اجرای طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در همین راستا 
در دســتور کار قرار دارد، قانون جهش تولید مسکن و ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن نیز به همین منظور تدوین شد. وی با اشاره به اینکه در 
طول چهار ســال باید ۵۱ هزار و ۱۵۸ مسکن در چهارمحال و بختیاری احداث 
شود، عنوان کرد: بر همین اساس باید ســاالنه ۱۲ هزار و ۷۹۰ واحد مسکونی 
احداث شــود، در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن در استان ۴۱ هزار و 
۴۵۹ متقاضی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۸۸ نفر برای احراز محل 
سکونت پاالیش شــده اند. مقصودی در ادامه با بیان اینکه طرح اقدام ملی 
مســکن نیز در چهارمحال و بختیاری در حال اجراست، گفت: ۱۷ هزار و ۶۲۹ 

نفر در استان در این طرح ثبت نام کرده اند، اما این طرح تنها در ۱۲ شهر استان 
در حال اجراست و مشمول تمامی شهرها نمی شود. مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون ۴۳۸۳ متقاضــی در طرح اقدام ملی 
مسکن در استان واریز وجه داشته اند که ۳۰۰۰ متقاضی در شهرستان شهرکرد 
هســتند، احداث نیمی از این واحدها بر عهده بنیاد مسکن است و ۱۵۰ واحد 
توسط ستاد اجرایی و ۱۶۰۰ واحد توســط پیمانکاران راه و شهرسازی احداث 
خواهد شــد. وی در خصوص پرداخــت وام ودیعه مســکن در چهارمحال و 
بختیاری توضیح داد: در استان ۲۹ هزار و ۶۵۲ نفر برای دریافت این تسهیالت 
متقاضی بودند و ۸۶۰۰ متقاضی مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان پرداخت شــد. در 
ادامه جلسه فرشید ریاحی،مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه احداث مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده 
بنیاد مسکن است، اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در استان ۱۲۹۰ واحد 
توسط این نهاد احداث خواهد شــد. وی افزود: هم اکنون پیشرفت فیزیکی 
آماده سازی و تسطیح اراضی در شهرهای شــهرکرد، هفشجان، فرخ شهر و 
فارسان ۳۱ درصد است. ریاحی با بیان اینکه امروزه هزینه های ساخت مسکن 
به شدت افزایش داشته است، عنوان کرد: برای احداث یک متر واحد مسکونی 
آپارتمانی به صورت غیرمفید باید حدود شش میلیون تومان و برای یک متر 
مسکن مفید به ازای هر متر هشت میلیون تومان هزینه کرد، یعنی احداث یک 

آپارتمان ۱۰۰ متری در منظریه شهرکرد ۸۰۰ میلیون تومان هزینه در پی دارد.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســتان چهارمحال و بختیاری  اظهار 
داشــت: وجود کرونا موجب شــد برنامه های دهه فجر با قوت بیشتر و به 
شکل بهتر به خصوص در فضای مجازی با حضور مردم سازماندهی شود، 
با توجه به اهمیــت دهه فجر برنامه های تبیینی مناســب باید در این دهه 

اجرا شود.
موســی انصاری بیان داشــت: برنامه های دهه فجر در قالب ۲۶ کمیته با 
مشارکت فعال اقشار مختلف جامعه اجرا می شود. برنامه های سال جاری 
تنوع داشــته و موضوعات متعددی را در برمی گیرند، هــر یک از کمیته ها 

تخصصی هستند که اقشار مختلف به میدان می آیند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
نگاه مردمی در خصوص اجرای برنامه های دهه فجر، گفت: رؤسای ستاد 
دهه فجر کل استان، دســتگاه های دولتی نیســتند بلکه از ظرفیت مردم 
استفاده شده است که قاعدتا دستگاه های دولتی مردم را حمایت می کنند.

وی با اشــاره به وجود کرونا و تاثیــر آن بر برنامه ها، بیان داشــت: رعایت 
پروتکل بهداشتی در دستور کار است و بر اســاس ابالغیه های ستاد کرونا 
برنامه ریزی های دهه فجر در استان صورت گرفته ، برخی برنامه ها میدانی 

هستند و عمده برنامه ها در رسانه و فضای مجازی است.
انصاری با اشاره به محوریت تبیین، بررسی و باز روایی دستاوردهای انقالب 
اسالمی در برنامه های دهه فجر، افزود: کمیته فضای مجازی تشکیل شد 

تا محتوای درســت و بارگذاری ها به خوبی و با برنامه صورت گیرد، تبیین 
دستاوردهای انقالب اسالمی، محتوای فعالیت مجازی در این دهه است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســتان چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: متاسفانه دســتاوردهای انقالب اســالمی هرگز برای مردم به خوبی 
جمع بندی و بازگو نشده ؛ اما یکی از ویژگی های دهه فجر سال جاری بیان 

و تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی برای افکار عمومی است.
وی با اشــاره به اهمیت نقش آفرینی نســل جدید در خصوص دهه فجر، 
گفت: امروزه نسل جدید تحت تاثیر هجمه های سنگین رسانه های بیگانه 
در خصوص انقالب هســتند که باید در برنامه ها ارتباط با جوانان فراموش 

نشود و آنها را در برنامه ها دخالت داد.
انصاری مطرح کرد: پراکندگی و گستره کار بسیار باالست چرا که برنامه های 
دهه فجر محله محور شده است، سال های قبل سه برنامه محوری اتفاق 
می افتاد؛ اما امســال برنامه ها بیشتر شــده و عالوه بر ۱۲ بهمن که برنامه 
حرکت خودرویی، موتوری و ورزشــکاران و ... مورد نظر است، در روزهای 

دیگر شاهد برنامه های متنوعی خواهیم بود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برنامه های متنــوع دهه فجر در هــر زمینه، تصریح کرد: دانشــگاه ها، 
آموزش و پرورش، نهادهای مردمی، ورزشکاران، اصناف و تمامی اقشار در 

برنامه های دهه فجر دخیل هستند که این کار بزرگی است.

اجرای برنامه های دهه فجر چهارمحال و بختیاری با تشکیل 26 کمیته تخصصیحذف قیمت زمین در راستای حمایت از تامین مسکن ارزان اجرا می شود

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

مطالبات کادر بهداشت و درمان باید کشوری پرداخت شود
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در اماکن عمومی و وســایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: متاســفانه 
میزان رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده و باتوجه به شــیوع ســویه امیکرون باید بحث رعایت 

پروتکل های بهداشتی جدی گرفته شود.
جعفر مردانی افزود: گالیه های بسیاری از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در سیستم حمل نقل 
عمومی درون شهری و برون شهری وجود دارد، باید بر بحث اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله 

اجتماعی در سیستم حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای صورت بگیرد.
وی در ادامــه با بیان اینکــه باید تجمعات بیــش از ۳۰ نفر در فضاهای بســته بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود، یادآور شد: باید از شکل گیری تجمعات غیرضروری در فضای 

بسته خودداری شود.
مردانی در خصوص مطالبات کادر بهداشــت و درمان در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: این 
تاخیر در پرداخت مطالبات گالیه کادر بهداشت و درمان را در پی داشت، این مطالبات باید به صورت 
کشوری پرداخت شود، بنابراین این گالیه طی نامه ای با امضای استاندار به وزیر بهداشت و درمان 

و وزیر کشور ارجاع داده خواهد شد.

افزایش آسانسوری امیکرون در کشورهای همسایه
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به وضعیت شیوع امیکرون در مدیترانه 
شــرقی که ایران نیز جزو این کشورهاست، گفت: در ترکیه و عربســتان نیز آمار ابتال به امیکرون 
به صورت آسانسوری در حال افزایش است و طبق پیش بینی ۵۰ درصد مردم تا چند هفته آینده 

به امیکرون مبتال می شوند.
سید راشد جزایری در تشریح آخرین وضعیت شــیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه سویه امیکرون ۸۰ تا ۹۰ درصد در افراد بدون عالمت است، اظهار کرد: این مسئله یک زنگ 
خطر جدی محسوب می شود، میزان بستری مبتالیان به کرونا در این سویه در افرادی که دو دوز 
واکسن دریافت کرده اند، ۶۰درصد کمتر و افرادی که ســه دوز دریافت کرده اند ۸۰ درصد کمتر از 

سایرین است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به وضعیت شیوع امیکرون در مدیترانه 
شرقی که ایران نیز جزو این کشورهاست، گفت: حدود ۳۵ هزار مبتال به امیکرون در این کشورها 
شناسایی شده اســت و طبق پیش بینی ها حدود ۵۰ درصد مردم تا چند هفته آینده به این سویه 

مبتال می شوند.
وی افزود:  در کشور آفریقای جنوبی ۹۷ درصد سویه قالب امیکرون بوده و در ترکیه و عربستان 

نیز آمار ابتال به امیکرون به صورت آسانسوری در حال افزایش است.
جزایری در خصوص وضعیت نظارت های کرونایی در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: از تاریخ 
۲۱ آذرماه تا ۳۰ دی ماه ۳۲ هزار ۶۹۳ مورد بازرســی از پنج حیطه صورت گرفت و در همین راستا 

۲۶۲۹ اخطار صادر شد و ۲۳۹ مورد به دادگاه معرفی و ۱۱ واحد نیز تعطیل شدند.
  معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد ادامه داد: از ۱۷۸۵ مدرسه در استان حدود 
دو بار بازرسی به عمل آمده اســت، ۸۸ درصد مدارس پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و 
برای ۴۷۵ مدرسه نیز اخطار کتبی صادر شده ، بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 

شهرستان کوهرنگ با ۹۵ درصد و کمترین میزان در شهرستان اردل با ۷۷ درصد  است.
وی با اشاره به کاهشی بودن روند فوت، بستری و میزان بروز کرونا در چهارمحال و بختیاری، گفت: 
رنگ بندی جدید  کرونایی باتوجه به عدم تعیین تکلیف سویه امیکرون اعالم نشده است، از ۵۵ 
سویه امیکرون شناسایی شده در شهرکرد ۴۲ مورد مربوط به شهرستان شهرکرد بوده و یک مورد 

فوتی ناشی از امیکرون در استان نیز ثبت شده است.

اخبار

نبود شغل؛ عمده ترین دلیل مهاجرت از 
روستاهای چهارمحال
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مفاد آراء
11/15 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4694 14006030200700 مورخ  1400/10/05  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نورمحمد نوریان ده چشمه فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه 56 
 وکدملی 4679536535 صادره از فارسان درششدانگ یک باب خانه به مساحت
 05 / 179 مترمربع پالک 3 فرعی از407 اصلی واقــع در فالورجان محله انصار 
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای حاج حبیب اله رئیسی فرزند احمدرضا 
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 تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/06 
م الف: 1256740 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان
مفاد آراء

11/16 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره  4670 14006030200700 مــورخ  1400/10/04  

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود زاهدی ســهروفروزانی فرزند علی بشــماره شناسنامه 64 
وکدملی 1111320055 صادره از فالورجان درششدانگ یک درب باغ به مساحت 
54 / 7046 مترمربع پالک 591 اصلی واقع در مزرعه چهل کره خریداری رسمی 
ازمالک رسمی محرزگردیده است 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 تســلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/06 
م الف: 1256595  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان
مفاد آراء

11/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060302031000909-1400/10/26 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر 
پوربافرانی فرزند حسین بشماره شناســنامه 4 صادره از نایین در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه به مساحت ششدانگ 333 متر مربع پالک قسمتی 

از 6129  اصلی واقع در  بافران بخش 2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه 
از مالک رسمی آقای جعفر عرب بافرانی مالک رســمی  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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21
م الف: 1263575 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آراء
11/18 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000910-1400/10/26 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملــک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مســیب 
پوربافرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 20 صادره از نایین در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه به مساحت ششدانگ 333 متر مربع پالک قسمتی 
از 6129  اصلی واقع در  بافران بخش 2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه 
از مالک رسمی آقای جعفر عرب بافرانی مالک رســمی  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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21
م الف: 1263524 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

فقدان سند مالکیت
11/19 منصور صلصالی فرزند محمد حســین باستناد یکبرگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي اســت که تمامي نه هفدهم دانگ 
مشاع از ششــدانگ زمین پالک 0 فرعي از 1894 اصلي در گلپایگان بخش یک 
که در ذیل صفحه 271 دفتر 32 شــماره ثبت 5079 بنــام منصور صلصالی فرزند 
محمد حسین ثبت و صادر و تســلیم گردید و بموجب سند رسمي- دفترخانه - به 
او انتقال قطعي یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده به موجب ســند رســمی 
شماره - مورخ- در رهن - است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشي 
از بین رفته / مفقود شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده 
 را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/11/06 

م الف: 1266274 محمد سلماني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپایگان
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تشدید بیماری آسم به واسطه آالیندگی ناشی از مازوت
عضو هیئت علمی گروه ریه دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص تاثیر مازوت در شدت 
آالیندگی هوا و تهدید دستگاه تنفسی بدن انسان، اظهار کرد: متاسفانه استفاده از سوخت های آلوده 
در کالن شهرهای ایران یکی از تهدیدکننده های کلی دســتگاه تنفسی بدن است و به خصوص در 
فصل سرما که پدیده وارونگی و دود مه اتفاق افتاده و این شرایط بر غلظت آالینده های هوا اضافه 
می کند، باعث بروز بیماری های متعدد کوتاه مدت و سرطان ها در بلندمدت می شود.وی اضافه کرد: 
استفاده از سوخت هایی مثل مازوت درجات آالیندگی هوا را افزایش می دهد که اثرات فوری آن در 
بین کودکان، سالمندان و بیماران قلبی بسیار واضح تر است؛ در بین افراد سالم نیز درجاتی از عالئم 
تنفسی مانند برونشیت حاد را ایجاد می کند همچنین غلظت آالیندگی هوا عوارض کوتاه مدتی مثل 

سرفه و خلط گلو را نیز ایجاد می کند.
عضو هیئت علمی گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: در اپیدمی کرونا و در شرایط 
سخت ابتال به سویه و جهش های کرونا نیز قرار داریم؛ بسیاری از شهروندانی که دچار عالئم تنفسی 
می شوند بر این باور هستند که به »امیکرون« جهش جدید کرونا مبتال شده اند، اما باید بدانند در 
شرایط فعلی آالیندگی هوا می تواند اثرات منفی را در دستگاه تنفسی آنها ایجاد کند که بعد از مدتی 
به صورت برونشیت حاد بروز پیدا می کند.اســدیان تصریح کرد: استفاده از مازوت در کال نشهرها 
باعث می شود شدت بیماری کسانی که دچار آسم هستند افزایش یابد. با افزایش آالیندگی افرادی 
که دچار بیماری های قلبی هستند به دلیل اختالل در اکسیژن رسانی با تشدید بیماری خود مواجه 
می شــوند که همه این موارد جزو عوارض کوتاه مدت آلودگی هواست.عضو هیئت علمی گروه ریه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: آالیندگی هوا عوارض درازمدت نیز داشته و ایجاد 
برونشیت مزمن و بروز انواع سرطان های دستگاه تنفسی و درگیری سیستم های دیگر بدن را نیز 
به همراه دارد؛ یکی از آالینده های مضر در بروز سرطان ها از جمله سرطان ریه در درازمدت، سوخت 

مازوت است.

چراغ سبز دانشگاه علوم پزشکی به حضوری شدن دانشگاه ها
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: در ترم بهمن آموزش در دانشگاه ها به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد و رؤســای دانشــگاه ها در صورت مواجهه با محدودیت های کرونایی،  
بایستی مدیریت هوشمند داشته باشند.پژمان عقدک اظهار کرد: برای مثال اگر در تامین خوابگاه 
مشکل دارند، از خوابگاه های دانشــگاه های آزاد و مهمانپذیر ها کمک گرفته شود یا با مهمان شدن 
دانشجویان در شهر خود و شرکت در آزمون موافقت شــود.قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در روز های 
گذشته به صورت رسمی اعالم کرد کالس های دانشــگاه ها باید به صورت حضوری برگزار شود.به 
گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با نبود کرونا نیز دانشگاه ها به سبک قدیم بازگشایی 
نخواهند شد، زیرا زیرساخت هایی به وجود آمده و انتظاراتی ایجاد شده که باعث می شود از فضای 
مجازی برای آموزش استفاده کنیم.وی در پایان گفت: مدیران مدارس هم باید به شرایط خود مانند 
واکسینه شدن کارکنان مدرسه و دانش آموزان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی  و فاصله گذاری را 

عمل کنند در غیر این صورت اخطار دریافت خواهند کرد.

امداد هوایی برای دو بیمار قلبی
سخنگوی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: امداد هوایی برای دو بیمار 
سکته حاد قلبی در غرب اســتان اصفهان انجام شــد.عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۸ روز 
سه شنبه سکته حاد قلبی دو آقای ۸۸ و ۵۱ ســاله به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.به گفته 
وی، این بیماران در ابتدا به بیمارســتان شهید رجایی داران، سپس به وســیله بالگرد به پد هوایی 
بیمارســتان الزهرای اصفهان و در آخر برای اقدامات بیشتر درمانی به صورت زمینی به بیمارستان 

چمران اصفهان منتقل شدند.

انتقال کارگاه های آجرپزی به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان؛

مصوبه بر زمین مانده

معادن گچ و کارگاه های سنتی آجرپزی  نرگس طلوعی
از مهم تریــن منابع آالینده ها در شــرق 
اصفهان به شمار می رود، معادن و کارگاه هایی که کالن شهراصفهان را 
احاطه کرده اند و براســاس آمار های موجود بیش از ۳00 واحد تولید 

آجر به روش سنتی در شعاع ۵0 کیلومتری فعالیت می کنند. 
انتقال کارگاه های آجرپزی به خارج از شعاع ۵0 کیلومتری شهر یکی از 
راهکارهای اصلی مقابله با آلودگی هوای اصفهان است که در سال های 
گذشته از سوی مســئوالن امر بر اجرای آن تاکید فراوانی شده؛ اما با 
وجود این تاکید و حتی تصویب در کارگــروه مقابله با آلودگی هوای 

استان هنوز تنها در حد یک گزینه روی میز باقی مانده است.
آن طور که مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهــان گفته 
اســت اجرای کمربندی چهارم اصفهان به منظــور جلوگیری از ورود 
خودروهای ســنگین به داخل شهر، نوســازی حمل و نقل عمومی، 
استانداردســازی اتوبوس های شهری و توســعه اجرای طرح های 
بیابان زدایی که باید اجرای آنها تسریع یابد از دیگر مصوباتی بوده که 
در سال های گذشــته به منظور مقابله با آلودگی هوای اصفهان ابالغ 

شده است.

 منصور شیشــه فروش با تاکید بر ضرورت تقویــت اعتبارات محیط 
زیســت و انتقال بســیاری از صنایع آالینده به بیرون از استان برای 
مقابله با آلودگی هوا، اظهار داشت: با توجه به اعتبارات محیط زیست، 
چهار مطالعه به منظور کنترل آلودگی هوا در اصفهان صورت گرفته که 

به برنامه اجرایی تبدیل و به دستگاه های مختلف ابالغ شده است.
وی، پیشــروی بیابان در اصفهان و هم مرزی و همجــواری با کویر 
مرنجاب سمنان، کویر سیاه کوه خراسان جنوبی، یزد و قم را از دالیل 
شکل گیری کانون های گردو غبار در استان برشمرد و اظهار داشت: یک 
سوم از مساحت استان اصفهان بیابانی است که  توسعه و پیشروی 
بیابان باعث شــکل گیری کانون های گردو غبار در شهرســتان هایی 
مانند اردستان، آران و بیدگل، کاشان، نایین، خور و بیابانک و اصفهان 

شده است. 
مدیر کل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان از وجــود ۱۶ کانون 
فرسایش بادی در اســتان خبر داد و افزود: این کانون ها ساالنه بالغ 
بر  ۲00 میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف مانند راه آهن، 
کانال های آب، منازل مسکونی و زمین های کشاورزی وارد می کند. 

وی ادامه داد: تنها راه پیشگیری از مخاطرات کانون فرسایش بادی، 

توسعه پوشش گیاهی و مالچ پاشی است که بالغ بر ۳0۷ هزار هکتار 
گیاه و درختچه تاکنون کاشته شده و نیاز به ۱0۷ هزار هکتار دیگر است 

که باید اعتبارات آن از سطح ملی تامین شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به خشکسالی 
۲۱ ساله در این استان، دالیل آن را فقدان مدیریت یکپارچه در حوزه 
زاینده رود، بارگذاری های اضافه و افزایش روند برداشت های بی رویه 
آب اعالم کرد و گفــت: این موضوع اصفهان را با مشــکالتی همچون 
خشکسالی، آلودگی شــدید هوا، بحران فرونشست، آلودگی خاک، 

توسعه کانون های گرد و غبار و گسترش بیابان مواجه کرده است. 
وی افزود: افزایش آفت های کشــاورزی و حشرات، شوری آب های 
زیرزمینی، افزایش بار بیماری هــا، کاهش توان تولید برق و افزایش 

خاموشی ها از آسیب های خشکسالی در استان است.
 این مقام مسئول با اشاره به وضعیت بحرانی ۲۷ دشت از ۳۵ دشت 
اســتان اصفهان که در معرض شــدید فرونشســت زمین قرار دارد، 
تصریح کرد: برداشت های بی رویه آب از زاینده رود و افت آبخوان ها از 
دالیل اصلی حاد شدن وضعیت فرونشست در دشت مهیار، کاشان، 

اردستان و گلپایگان است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وجود ۱۶ 
کانون فرسایش بادی در استان خبر داد و افزود: این 
کانون ها ساالنه بالغ بر  ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به 
بخش های مختلف مانند راه آهن، کانال های آب، منازل 

مسکونی و زمین های کشاورزی وارد می کند

خبرخوان جامعه

رییس سازمان بسیج ســازندگی استان اصفهان با 
بیان اینکه در ایام شیوع کرونا، چند رسالت مد نظر 
قرار گرفت و اقدامات موثری انجام شد، تصریح کرد: 
در بحث خدمت رســانی حضور گروه های جهادی را 
در مناطق مختلف شاهد بودیم و ۲ هزار و ۵۸0 گروه 
جهادی در ایــن زمینه فعالیت هــای الزم را صورت 
داده و در ایام کرونا، در حوزه های مختلف مانند ضد 
عفونی معابر در روزهای اول و نهضت مردمی ماسک 
کمک کردند. ســرهنگ حســن عجمی اظهار کرد: 

پس از آن و در نیمه شعبان 99 با دستور مقام معظم 
رهبری در این زمینه، گروه هــای جهادی در موضوع 
کمک های مومنانه و بسته های حمایتی وارد شدند 
و در زمینه خدمت رسانی به مردم، یک میلیون و صد 
هزار بسته معیشــتی بین محرومان استان توزیع 
شــد. وی با بیان اینکه تاکنون ۲۲۸ زندانی با همت 
بسیج حقوقدانان استان اصفهان آزاد شده اند، گفت: 
همچنین توزیع هزار و ۵00 جهزیه برای نوعروســان 
با محوریت معاونت اجتماعی و همکاری یبســیج 
سازندگی در شهرستان ها انجام شده است.  سرهنگ 
عجمی با بیان اینکه از ظرفیت گروه  های جهادی برای 
ساخت و فعالیت هایی از این دست استفاده می شود، 
گفت: همچنین بسیج سازندگی برای مرمت مسکن 

محرومان نیز فعالیت دارد.وی با اشاره به ورود بسیج 
سازندگی به موضوعات اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 
این سازمان یک هزار و ۵00 صندوق قرض الحسنه در 
سطح استان را مدیریت می کند و در این صندوق ها به 
معیشت و اشتغال مردم کمک شده است. در قالب 
این قرض الحسنه ها، توســعه پنل خورشیدی مد 
نظر قرار گرفت و در هفته بسیج 400 پنل خورشیدی 
افتتاح شده است. رییس سازمان بسیج سازندگی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: مقرر شده که در دهه 
فجر نیز ۱۵0 پنل خورشیدی برای همراهی در صنعت 
برق کشور و کمک به معیشت مردم استان اصفهان 
مورد بهره بــرداری قرار گیرد. ایــن پنل   ها، پنل های 

پشت بامی ۵ کیلو وات ساعتی است.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان:

150 پنل خورشیدی در دهه فجر در اصفهان افتتاح می شود

اهدای کمک جهیزیه 
به نوعروس نیازمند

همزمــان بــا میــالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( مادر نیکوکار 
شهید احمد اســماعیلی کمک 
جهیزیه به نوعــروس اصفهانی 
اهــدا کــرد.ارزش ایــن کمک 
جهیزیه اهدایی  که  شــامل 4 
قلم اساســی یخچال و فریزر، 
اجاق گاز، جاروبرقی و ماشــین 
لباسشــویی  بوده بیش از ۱۵0 

میلیون ریال است.

پیشگویی های مرد رمال دروغ از آب در آمد 
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری مرد رمالــی که با ترفند 
پیشگویی حوادث آینده و جلوگیری از وقوع آنها 4 شهروند را فریب داده و بالغ بر ۶ میلیارد ریال از 
آنان کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی ، بیان داشت: ماموران پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی شــکایت خانمی مبنی بر اینکه شخصی 

با استفاده از تصاویر خصوصی وی قصد اخاذی از او را دارد موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشخص شد وی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با مرد رمالی آشــنا شــده که ادعا می کرد می تواند حوادث آینده را پیشــگویی کرده و از وقوع آنها 

جلوگیری کند.
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: در ادامه شاکی با مرد رمال تماس 
می گیرد و او عالوه بر اخذ مبالغ کالن باترفند های خاص تصاویر خصوصی او را دریافت می کند؛ اما 
بعد از مدتی نه تنها پیشگویی های این فرد شیاد در خصوص مسائل کار و زندگی شاکی درست از 
آب در نمی آید بلکه به او پیشنهاد بی شرمانه کرده و وقتی با او مخالفت او مواجه می شود شاکی را 
تهدید کرده که اقدام به انتشــار تصاویر خصوصی اش خواهد کرد.سرهنگ اسماعیلی خاطر نشان 
کرد: ماموران در حال بررسی این پرونده بودند که با شکایت ۳ خانم دیگر مواجه شدند که از سوی 

این فرد شیاد اغفال شده بودند.
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه فرد رمال از 4 زن 
شــاکی بالغ بر ۶ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، تصریح کرد: متهم با ترفند های گوناگون زنان 
متمول را فریب داده و به بهانه پیشــگویی حوادث آینده و جلوگیری از وقوع آنان ضمن اخذ وجوه 
کالن به طعمه های خود پیشــنهاد طالق و ازدواج با خود را می داد.این مقام انتظامی گفت: پس از 
شناسایی هویت اصلی متهم ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی متهم را در منزلش دستگیر و به 

همراه پرونده تشکیل شده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی دادند.
اسماعیلی با بیان اینکه کسانی از سوی این شــخص مورد سوءاستفاده و کالهبرداری قرار گرفتند 
می توانند برای تنظیم شکایت به پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان مراجعه 
کنند، گفت: به شهروندان توصیه می کنیم به هیچ عنوان به تبلیغات رمالی و فالگیری در شبکه های 
اجتماعی که در آن افراد ادعا می کنند قادر به حل مشکالت، بخت گشایی، پیشگویی حوادث آینده 

و ... هستند، اعتماد نکرده و بی جهت سرمایه های خود را در جیب این گونه افراد شیاد نریزند.

 برگزاری کالس های اجباری بازآموزی قوانین 
برای رانندگان اتوبوس

کالس های اجباری بازآموزی قوانین و مقــررات راهنمایی و رانندگی ویژه رانندگان ناوگان عمومی 
مسافربری در اصفهان در حال برگزاری است.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: این 
کالس ها از اول بهمن ماه آغاز شده و تا ۲0 اسفند ماه ادامه دارد و شرکت در آن برای رانندگان ناوگان 

اتوبوسرانی و اتوبوس های مسافربری الزامی است.
سرهنگ اصغر زارع افزود: به رانندگان اتوبوس های مسافربری توصیه می شود که از ارتکاب تخلفات 
حادثه ســاز مانند صحبت کردن با تلفن همراه در حال رانندگی و حرکت در خط سوم آزادراه ها جدا 

خودداری کنند.

کشف حدود 300 عدد لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق
حدود ۳00 عدد لوازم آرایشــی خارجی قاچاق در بازرســی از پژو 40۵ در اصفهان کشــف و ضبط 
شد.جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: ارزش این محموله آرایشی بهداشتی 
قاچاق ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ افزود: در این عملیات یک نفر 

نیز دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وز عکس ر

ناـجاـ

مدیرکل هواشناسی اصفهان:

۸6.۹ درصد از مساحت 
استان اصفهان درگیر 

خشکسالی است 

خبر روز

مدیرکل هواشناســی اصفهان گفت: ۸۶.9 درصد 
از مساحت استان درگیر خشکسالی و فقط ۱۳.۱ 
درصد از آن واجد شــرایط نرمال تا ترسالی است.
حمیدرضا خورشیدی با اشاره به تحلیل شاخص » 
استاندارد بارش، تبخیر و تعرق « )SPEI( در دوره 
۱0 ساله تا پایان آذر ۱400 افزود: درجه های خفیف تا 
بسیار شدید خشکسالی بلندمدت )هیدرولوژیک( 
در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد.وی 
ادامه داد: مســاحت مناطق درگیر خشکســالی 
در استان در مقایســه با ماه گذشته به میزان یک 
درصد افزایش داشته است. مدیرکل هواشناسی 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: از مجموع ۸۶.9 
درصد از مساحت درگیر خشکسالی استان ۱۸.۸ 
درصد خشکسالی خفیف، ۲۱ درصد خشکسالی 
متوســط، ۱۸.4 درصد خشکســالی شــدید و 
۲۸.۷ درصد خشکسالی بســیار شدید دارد.  وی 
اضافه کرد: تحلیل شاخص » اســتاندارد بارش، 
تبخیــر و تعــرق « )SPEI( در دوره ۱0 ســاله تا 
پایان آذر امســال بیانگر آن اســت که درجه های 
خفیف تا بســیار شدید خشکســالی بلندمدت 
بســیاری از مناطق حوضه تاالب گاوخونی را فرا 
گرفته است به گونه ای که ۸۸.۱ درصد از آن درگیر 
خشکســالی بوده و فقط ۱۱.۸ درصد از مساحت 
این حوضه شــرایط نرمال و 0.۲ درصد شــرایط 
ترسالی دارد.خورشــیدی خاطرنشــان کرد: به 
طور کلی مســاحت مناطق درگیر خشکســالی 
در حوضه تاالب گاوخونی نســبت به ماه گذشته 
0.۲ درصد افزایش داشــته است.وی بیان کرد: از 
مجموع ۸۸.۱ درصد مساحت خشکسالی تاالب 
گاوخونی، ۲۵.9 درصد دارای خشکسالی خفیف، 
۲۳.۷ درصد دارای خشکســالی متوســط، ۱0.۲ 
درصد دارای خشکسالی شــدید و ۲۸.۳ درصد 
خشکسالی دارای بسیار شــدید است.مدیرکل 
هواشناسی اســتان اصفهان، میزان خشکسالی 
در زیر حوضه های بن - ســامان، بویین – داران، 
چهل خانه، چادگان، دامنه، لنجانات، مهیار شمالی، 
نجف آباد و یان چشــمه را در  مجموع  ۱00 درصد 

اعالم کرد.

رییس سازمان تبلیغات اسالمی در مراسم تو دیع ومعارفه مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: ما کار خود را جدی گرفتیم، ان شاءا... در محل عمل این 
موضوع قابل رؤیت و ارزیابی است. جهاد عظیم روزگار ما تبیین است و حتی اساس برنامه راهبردی اسالم تبیین است. در این راه همه باید با هم بار را برداریم 
و جلو برویم.حجت االسالم قمی اظهار کرد: زحمت آقای اروجی در تهران افزون خواهد شد و آقای فوقی کار سنگینی بر دوش دارد. آقای فوقی باید بار سنگین 
استان اصفهان را با این حجم ظرفیت علما با کمک همه بر دوش بکشد.در ادامه حجت االسالم مهدی فوقی در مراسم معارفه خود گفت: یکی از خوبی های سازمان 
تبلیغات، ظرفیت این سازمان برای ایجاد حلقه وصل بین هیئات مذهبی، فعاالن و مراکز دینی اســت. از تمام افرادی که من را شایسته این جایگاه دانستند، 
تشکر می کنم.مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی استان اصفهان افزود: امیدوارم بتوانیم کار های ناتمام را تمام کنیم، البته آقای اروجی بسیار خوب کار کرده است. 
هم اکنون آرامش خوبی بر اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان حاکم است. امروز مردم انتظار خدمت از ما دارند و می خواهند ما را در کنار خود ببینند. آیین 
تکریم حجت االسالم رحمت ا...اروجی، مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی استان اصفهان و معارفه حجت االسالم مهدی فوقی، مدیرکل جدید این سازمان با حضور 

حجت االسالم محمد قمی برگزار شد.

جهاد عظیم عصر حاضر موضوع »تبیین« است

رنا
 ای

س:
عک
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نگرانی شدید رئال؛ »بنزما« به PSG می رسد؟
رئال مادرید از شــرایط فعلی و آمادگی بدنی کریم بنزما، مهاجم فرانسوی این تیم، بسیار نگران 
است.بنزما در جریان تســاوی 2-2 برابر الچه به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ از زمین 
بازی بیرون رفت و جایش را به لوکا یوویچ داد.دقایقی از آغاز نیمه دوم این بازی بیشتر نگذشته 
بود که بنزما احساس دردی در همســترینگ پایش داشت و برای این که اتفاق بدتری برای این 
بازیکن رخ ندهد، کادر فنی رئال تصمیم گرفت او را از بازی بیرون بکشد.قرار است آزمایش »ام 
آر آی« انجام شــود تا میزان دقیق مصدومیت این ملی پوش فرانسوی مشخص شده و شرایط 
او برای حضور در دیدارهای پیش روی رئال مادرید مورد بررسی قرار بگیرد.تمام تالش رئالی ها 
بر این است که بنزما برای دیدار رفت مقابل پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد.این هفته دیداری در رقابت های اللیگا برگزار نمی شود 
و بنزما این فرصت را دارد که به طور کامل استراحت کند تا شــرایط مصدومیتش بهبود پیدا کند. 
دیدار بعدی رئال برابــر اتلتیک بیلبائو در چارچوب رقابت های مرحلــه یک چهارم نهایی کوپا دل 
ری در ورزشگاه ســن مامس خواهد بود. این بازیکن برنامه پرفشــاری را در فصل جاری پشت 
سر گذاشــته چون تقریبا در تمامی دیدارهای تحت هدایت کارلو آنچلوتی به میدان رفته است.

این اتفاق چندان خوبی برای رئال مادرید به حســاب نمی آید، خصوصا پس از فصلی طوالنی که 
نشانه های هشداردهنده ای به همراه داشته و این بازیکن در اوایل نوامبر نیز دچار گرفتگی عضالت 
ماهیچه پایش شده بود. این فصل تازه به نیمه رســیده؛ اما بنزما تا به حال 35 بازی در تمامی 
رقابت ها انجام داده که 28 بازی برای رئال مادرید و هفت بازی نیز با پیراهن تیم ملی فرانســه 
بوده است.مشکل اینجاست که او در حال حاضر برای آنچلوتی بدون جانشین است و این شرایط 

احتماال تا تابستان سال آینده نیز به همین منوال خواهد بود.

تردید ستاره بارسلونا برای انجام عمل جراحی
آنسو فاتی، ستاره بارسلونا، از این باشــگاه خواســته به او زمان دهد تا درباره انجام عمل جراحی 
تصمیم گیری کند.آنسو فاتی سال بسیار دشواری را پشت ســر گذاشته و در اکثر هفته های فصل 
22-2021 به شــدت مصدوم بوده اســت.این بازیکن بار دیگر در جریان دیدار مرحله یک هشتم 
جام حذفی برابر اتلتیک بیلبائو در حالی که تنها 30 دقیقه از حضورش در زمین گذشــته بود، دچار 
مصدومیت شــده و به ناچار زمین بازی را ترک کرد تا کابوســش باز هم تکرار شود.گفته می شود 
که جلسه تصمیم گیری روز دوشــنبه بین پدر آنســو فاتی و ژرژ مندس، مدیر برنامه این بازیکن، 

برگزار شــده تا درباره گزینه هایی که پیش روی او قرار دارد و بهترین تصمیمی 
که می تواند بگیرد، صحبت شــود. عمل جراحی یکی از گزینه هایی اســت 

که می تواند به کار گرفته شــود و به احتمال زیاد از تکرار این مشکل تا حد 
زیادی جلوگیری خواهد کرد؛ اما نیازمند زمان بیشتری در دوری از میادین 

است و این بازیکن شخصا تردیدهایی در این باره دارد چون نمی خواهد 
شــانس حضور در جام جهانی 2022 قطر را از دست بدهد. 

بارسلونا از این بازیکن خواسته که انجام عمل جراحی را 
در دستور کار قرار دهد و پزشکان این باشگاه از فواید 
انجام این کار برای فاتی صحبــت کرده اند، هرچند 

این اتفاق ممکن اســت باعث دوری حداقل سه 
ماهه او از زمین بازی شود. او تنها 19 سال دارد 

و در همین سن کم مجبور شــده که شرایط 
ورزشی دشواری را تجربه کرده و پشت سر 
بگذارد که به نظر می رسد هر روز طوالنی تر 

و طوالنی تر هم می شود.

رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

میزبانی اصفهانی ها از رقبا

هفته هفتم دور برگشت رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پســند اصفهان و راگای ری و سپاهان اصفهان و 
سن ایچ ســاوه همراه اســت. هفته بیســتم فصل جاری لیگ برتر 
فوتسال کشــور با انجام هفت دیدار در روزهای پنجشنبه و جمعه در 

شهرهای اصفهان، مشهد، کرج، البرز و زرند پیگیری می شود.
تیم فوتسال سپاهان در این هفته و در یک دیدار خانگی از ساعت 16 
و در ورزشگاه آبفا مقابل تیم سن ایچ ســاوه قرار می گیرد. شاگردان 
احمد باغبان باشی در شــرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند 
که هفته گذشــته تن به یک شکست ســنگین دادند. طالیی پوشان 
که در هفته ششم دور برگشــت  رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان 
باشگاه های کشــور به مصاف تیم زندی بتن کالردشــت رفته بودند با 
نتیجه پر گل چهار بر صفر شکســت خوردند تا بــا همان 23 امتیاز در 
رده هشتم جدول رده بندی باقی بمانند. در آن سوی میدان تیم سن 
ایچ ساوه هفته گذشــته در یک دیدار پر گل با نتیجه 5 بر صفر از سد 
تیم چیپس کامل مشهد گذشت تا با کسب ســه امتیاز این دیدار 41 

امتیازی شده و رده چهارم جدول رده بندی جای بگیرد.

تیم ســپاهان که با شکســت مقابل تیم زندی بتن کالردشــت نوار 
پیروزی های متوالی اش شکسته شد ،در جدال با تیم سن ایچ ساوه 
به دنبال کســب تمام امتیازات این دیدار خانگی است تا جایگاهش 
در جدول رده بندی را بهبود ببخشــد در مقابل تیم ساوه ای نیز که از 
تیم های باالنشین جدول رده بندی به شمار می رود به دنبال برتری در 

این دیدار و دست پر خارج شدن از اصفهان است.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمد علی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم سپاهان و ســن ایچ ســاوه را بر عهده خواهند داشت و 

علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
 در دیگر دیدارهای برگزار شده روز پنجشــنبه چیپس کامل مشهد در 
سالن کارگران به مصاف تیم فردوس قم می رود و تیم مقاومت البرز 

در سالن انقالب از تیم زندی بتن کالردشت پذیرایی می کند.
 دیگر نماینده اصفهان در این رقابت ها این هفته مقابل تیم راگای ری 
قرار می گیرد. شاگردان محمد کشاورز در شــرایطی مهیای برگزاری 
این دیدار می شوند که هفته گذشــته مقابل تیم فردوس قم با نتیجه 
هفت بر یک به پیروزی دست پیدا کردند. سرخ پوشان با این پیروزی 
تعداد بردهای شان در این فصل را به عدد15 رســاندند تا در مجموع 

با 15 بردو یک تساوی و 3 باخت و کســب 46 امتیاز  در صدر جدول 
رده بندی باقی بمانند. در آن ســو تیم راگای ری هفته گذشته در یک 
بازی پرگل با نتیجه 3 بر یک  مقابل تیم کراپ الوند شکســت خورد. 
این تیم هم اکنون با 6 برد، 2 تساوی و 11 باخت و کسب 20 امتیاز در 
رده دوازدهم جدول رده بندی جای گرفته است. شاگردان کشاورز که 
از روحیه باالیی برخوردار هســتند در این هفته هم به دنبال کسب هر 
ســه امتیاز این دیدار و تداوم صدرنشینی شــان در جدول رده بندی 
هستند و به نظر می رسد کار چندان ســختی مقابل تیم راگای ری در 

پیش نداشته باشند.
قضاوت دیدار تیم هــای  گیتی پســند و راگای ری را مهدی طاهری، 
محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــــی و بهنام نبی پور بــر عهده دارند 
و عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار اســت.در دیگر دیدارهای  
جمعه، تیــم  کراپ الوند از تیم شــرکت ملی حفاری ایــران پذیرایی 
می کند، تیم  فوالد زرند ایرانیان به مصاف تیم مس سونگون می رود 
و تیم  فرش آرای مشهد مقابل تیم شــهروند ساری قرار می گیرد. در 
جدول رده بندی تیم های گیتی پســند، کراپ الوند و  مس سونگون 

رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان اظهار کرد: ویدئو چک 
ظرفیتی اســت که باید در تمام اســتان ها باشد و 
به آن احترام بگذارند، زیــرا باعث کاهش تنش در 
فضای برگزاری مسابقات می شود و شرایطی کامال 
حرفه ای را برای والیبال به وجود می آورد.  محمدرضا 
ســاکت تیم والیبال ســپاهان را مجموعه ای کامال 
هماهنگ دانست و افزود: از لحاظ کادر فنی، کادری 
بسیار خوب و با دانش داریم. چند بازیکن از رده های 
پایه و جوانان ســپاهان به انتخاب سرمربی تیم به 
این مجموعه اضافه  شــده اند که این خود نقطه ای 
مثبت برای آینده والیبال است.  مدیرعامل باشگاه 
سپاهان با اشــاره به اینکه باشــگاه رده های سنی 
جوانان، نوجوانان و نونهاالن را سازمان داده است، 
تصریح کرد: سپاهان، چتر استعدادیابی خود را در 

استان پهن کرده و در شهرستان های مختلف نظیر 
مبارکه، خمینی شهر، کاشــان و دیگر شهرهایی که 
ظرفیت والیبــال دارد، در حال شناســایی و جذب 
استعدادها هستند.ساکت ادامه داد: سیاست مان 
این است که در رشته های ورزشی  به استعدادیابی  
بپردازیم تــا بتوانیم آینده هر رشــته را با نیروهایی 
که پرورش می دهیم، تضمین کنیم.  این اتفاق در 
فوتبال افتاده است و هرســال چند بازیکن جوان 
به تیم اضافه می شــود و اکنون در والیبال نیز این 
مســئله شــکل گرفته تا بتوانیم بهتر پیش برویم. 
مدیر عامل باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: امروز 
در مســابقات بین المللی، قاره ای و باشگاهی و در 
همه سطوح سنی ویدئو چک وجود دارد و ما به طور 
جدی روی این پروژه کار می کنیم تا بتوانیم سالن 

25 آبان را به صورت ثابت مجهز به ویدئو چک کنیم. 
امیدواریم فدراســیون نیز از ما حمایت و دیگران را 
هم به استفاده از آن ملزم کند. ساکت در خصوص 
حضور تعداد کمی از تماشاگران در بازی فوالد مبارکه 
ســپاهان با راه یاب ملل مریوان در ســالن، گفت: 
حدودا 10 روز پیش از اداره کل بهداشــت و درمان و 
هیئت پزشکی اســتان اصفهان درخواست حضور 
تماشاگران را داشتیم، ولی متاسفانه دستورالعمل 
مربوط به حضور تماشاگران در سالن، روز شنبه و با 

تاخیر ابالغ شد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان خبر داد:

استقرار ویدئو چک در ورزشگاه 25 آبان اصفهان

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره ورزشی »جام پرچم« یادواره سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: این رویداد گسترده ورزشی از دی ماه آغاز شده و تا بهمن ماه ادامه دارد.احسان بعیدی افزود: در جریان جام پرچم مسابقاتی در رشته های 
کاراته، تکواندو، شنا، کشتی، فوتسال، والیبال، مینی فوتبال و تنیس روی میز برگزار می شود.وی ادامه داد: تنیس روی میز ویژه پسران و دختران در خانه تنیس، 
فوتسال ویژه پسران در ورزشگاه بهمن، فوتسال ویژه دختران در مجموعه ورزشی رستم  و والیبال ویژه دختران و پسران در مجموعه ورزشی امام خمینی )ره( 
از جمله مسابقات برگزار شده در جام پرچم بوده است.وی تصریح کرد: کاراته کاران پسر 8 بهمن در مجموعه ورزشی زیتون و تکواندوکاران پسر و دختر نیز  14 و 
15 بهمن در مجموعه ورزشی قائمیه به رقابت می پردازند و مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی نونهاالن روزهای 7 و 8  بهمن در ورزشگاه شهید نصر برگزار 
خواهد شد.معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به زمان برگزاری مسابقات شنا گفت: این مسابقات نیز در 

روزهای 7 و 8 بهمن در استخر نمونه مجموعه ورزشی شهدای کردآباد در 4 رده سنی شامل زیر 7 سال، 8 تا 9 سال، 1٠ تا 11 سال و 12 تا 13 سال برگزار می شود.

برگزاری رویداد ورزشی »جام پرچم« در اصفهان
سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس: 

قرارداد »رادو« بیشتر از 
»لک« است

خبر روز

وز عکس ر

پیام تبریک »سردار« 
برای ستاره عراقی

سردار آزمون رابطه بسیار صمیمی 
با صفا هادی، بازیکن سرشــناس 
عراقی دارد. هر دو بازیکن ســابقه 
حضور در لیگ روسیه را دارند و به 
نظر می رسد که این باعث نزدیکی 
زیاد آن ها شــده است.ســردار به 
مناسبت ازدواج صفا هادی پستی 
را برای او نوشــت و به این بازیکن 

عراقی تبریک گفت.

ادامه اصرار »مجیدی« به جذب بازیکن ملی پوش
باشگاه استقالل همچنان به دنبال جذب صابر حردانی، مدافع ملی پوش تیم فوالد است.باشگاه 
استقالل هفته هاســت برای جذب صالح حردانی، مدافع راســت و ملی پوش فوالد ابراز تمایل 
کرده و حتی در چند مرحله مذاکراتی هم در این خصوص صورت گرفته اســت. یکی از راه هایی 
که از سوی فوالدی ها پیشنهاد شــده بود معاوضه این بازیکن با یکی دو بازیکن استقالل بود که 
این روش به دلیل مخالفت بازیکنان استقالل میسر نشد.با اینکه در روزهای گذشته شنیده شد 
پرونده این انتقال بسته شده و حردانی نیم فصل دوم هم برای فوالد به میدان خواهد رفت، اما 
احتمال این انتقال همچنان وجود دارد و ممکن اســت مدافع جوان و ملــی پوش فوالد در نیم 
فصل دوم با پیراهن استقالل به میدان برود.استقالل در پست دفاع و وینگر راست، وریا غفوری 
را به عنوان نفر اول در اختیار دارد و در روزهای غیبت کاپیتان آبی پوشان کوین یامگا در این پست 

بازی می کند.

تالش برای نجات »طارمی« از برف و طوفان
همان طور که می دانید هواپیمای مســافربری کــه مهدی طارمی در آن بــود، در 800 کیلومتری 
اســتانبول فرود آمد.عملیات نجات طارمی از همان دوشنبه شــب کلید خورد. جایی که یکی از 
مســئوالن فدراســیون فوتبال از اعزام یک جت اختصاصی برای انتقال مهدی به ایران خبر داد. 
شدت برف در فرودگاه استانبول به حدی بود که هواپیما نمی توانست فرود بیاید؛ اما هیچ کس 
نفهمید چرا به شهر کوچکی در 800 کیلومتری استانبول رفت. بعد از این اتفاق رییس فدراسیون 
فوتبال شخصا پیگیر ماجرا شد و سخنگوی فدراســیون هم اعالم کرد هماهنگی های الزم انجام 
می شود تا با یک جت اختصاصی طارمی را به ایران بیاوریم.  به طور کلی در کشور ترکیه اتفاقات 
خوبی برای مهدی طارمی رخ نمی دهد. او یک بار با رامین رضاییان برای عقد قرارداد با ریزه اسپور 
به ترکیه رفت که آنجا کودتا شد و حاال هم اسیر برف و طوفان شده و خسته و کوفته به اردوی تیم 

ملی ایران می رسد.

امید و مهدوی کیا؛ آیا دوباره استارت می زنند؟ 
برخی از بازیکنان باشــگاه های دســته اولی و لیگ برتری به گروه واتس آپ تیم زیر 23 سال 
ایران دعوت شده اند. به آنها گفته شده برای شروع تمرینات تیم زیر 23 سال ایران در بهمن ماه 
اطالع رسانی خواهد شــد. همان طور که می دانید تیم امید ایران یکی از تیم های صعود کننده به 
مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاشکند است. مســابقاتی که در سال 2022 با حضور 16 
تیم در ازبکستان برگزار می شود.  با این حال فدراسیون فوتبال هنوز زمان دقیق 
شــروع تمرینات تیم زیر 23 ســال ایران را اعالم نکرده است. مهدی مهدوی 
کیا در این اردو قصد دارد از بازیکنانی استفاده کند که متولدین 1377.10.11 به 
باال هســتند. این بازیکنان می توانند در دوره بعدی مسابقات قهرمانی زیر 23 
سال آســیا و برای صعود به المپیک تیم ایران را همراهی کنند. این 
بازیکنان در حال حاضر بازیکنان زیر 21 ســال هستند و در صورتی 
که در ترکیــب نهایی تیم مهدی مهدوی کیا گزینش شــوند تیم 
امید ایران در مسابقات ازبکستان با بازیکنان رده سنی زیر 21 
سال حاضر خواهد شد.  مهدی مهدوی کیا، سرمربی تیم امید 
ایران چندی پیش به کنفدراســیون فوتبال آسیا پیشنهاد داده 
بود مسابقات قهرمانی زیر 23 ســال آسیا در روزهای فیفا برگزار شود. 
با این حال چاره ای ندارد که اردوهای این تیم را در روزهای فیفا برگزار 
کند به این خاطر که بیشــتر بازیکنان تیمش در بازی های لیگ یک و 

لیگ برتر به میدان می روند.

مستطیل سبز

سرپرست ســابق باشگاه پرســپولیس پس 
از صحبت هــای بوژیدار رادوشــوویچ در مقام 
پاسخگویی حاضر شد و گفت: آقای رادو همه 
حقایق را بیان نکردند. نکته ای که ما داریم روی 
نوع قرارداد ایشان اســت و آقای انصاری فرد 
یک بار بیاید روی قرارداد ایشــان صحبت کند 
و ببینیم که چرا قرارداد ایشــان باید از گلر اول 
ما و سایر بازیکنان بیشتر باشــد؟ به هر حال 
آن موقع هم این رقم، رقم پایینی نبوده است. 
حامد لــک را باید برای پاداش کلین شــیت، 
مصوبه هیئت مدیره بگیریم؛ اما برای ایشــان 
هر کلین شیت 10 هزار یورو جایزه دارد. مجید 
صدری افزود: آقای رادو بــار اولش نبود که در 
پرداخت قراردادش عقب و جلو شــده است. 
حتی زمان آقای سمیعی 4-5 هفته قهر کردند 
و رفتند و بارها با ایجنت ایشان تماس گرفتیم و 
آمدند. حتی روز آخری که آمدند دفتر ما، وقتی 
با ایجنت ایشان صحبت کردیم و حتی من به 
خاطر ایشان به یکی از پرســنل که در دریافت 
یورو تاخیر ایجاد شــده بود برخورد کردم؛ اما 
آقــای رادو گفت نیــازی به برخورد نیســت و 
ببخشــید. ما 50 هزار یورو دادیم و گفتیم 30 
هزار یورو هم تا دو هفته خواهیم داد و ایشان 
قبول کرد. سرپرست سابق سرخ پوشان درباره 
جدایــی رادو توضیح داد: حتــی وقتی بدون 
اطالع کادرفنی رفتند کرواســی، شــمایی که 
می گویی برای پرسپولیس ارزش قائلم، وقتی 
می خواهی از تیــم خداحافظی کنی باید برای 
کادر و هواداران ارزش قائل شــوی. ما بعد از 
رفتن شــان نامه های فراوان زدیم و خواهش 
کردیم که تشــریف بیاورید. با ایجنت ایشان 
مذاکره داشتیم و حتی تا یک هفته پیش هم 
برای تحویل گرفتن منزل ایشان اقدام نکردیم 
و امید داشتیم برگردد. وی در پایان  تاکید کرد: 
حتی قبول کردیم رقم بیشتری به ایشان بدهیم 
تا یک پرونده جدید برای باشگاه درست نشود. 
ایشان که می گوید زندگی خوبی با پرسپولیس 
داشته، درست است که چنین برخوردی داشته 
باشد؟ حرمت چهل میلیون هوادار و کادرفنی و 

آقای فنایی این است؟

شاگردان کشاورز که از روحیه باالیی برخوردار هستند 
در این هفته هم به دنبال کسب هر سه امتیاز این 
دیدار و تداوم صدرنشینی شان در جدول رده بندی 
هستند و به نظر می رسد کار چندان سختی مقابل تیم 

راگای ری در پیش نداشته باشند

فوتبال جهان
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عضو شورای شهر اصفهان:

مراکز تفریحی و باغ های بانوان اصفهان نیاز به بازنگری دارد
 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان پنج کمیته دارد. یکی از آن ها، کمیته بانوان و خانواده است که در 
این کمیته مسائل مربوط به بانوان به صورت خاص پیگیری می شود.حجت االسالم منوچهر مهروی پور 
با بیان اینکه در شورای ششم به دنبال توجه به اقشــار مختلف، به ویژه بانوان هستیم، گفت: باید در 
خصوص مباحث فرهنگی، تفریحی و ورزشی بانوان گام های جدی برداشته شود، اگرچه درگذشته 
اقداماتی انجام شده، اما نیاز به بررسی مجدد دارد، به ویژه برای ارتقای سرانه ها، ازجمله سرانه های 
فرهنگی، تفریحی و ورزشی ویژه بانوان.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر 
اصفهان با اشاره به تاکید شورای ششم بر خانواده و شهر دوستدار خانواده، تصریح کرد: از گذشته مراکز 
تفریحی و باغ های بانوان در اصفهان داشته ایم که امروز نیاز به بازنگری مجدد دارد تا بتوانیم گام های 
ویژه ای برای بانوان در زمینه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی با حفظ شئونات اسالمی برداریم و شاهد 
اتفاقات خوبی در شهر اصفهان باشــیم.وی افزایش جمعیت کالن شهر اصفهان را یادآور شد و گفت: 
شهر اصفهان برای جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر پیش بینی نشــده بود، به همین دلیل با افزایش 
جمعیت در سرانه های مختلف، همچون سرانه های فرهنگی دچار چالش می شویم.حجت االسالم 
مهروی پور بر انجام اقدامات ویژه برای تامین سرانه های فرهنگی مورد نیاز اصفهان به عنوان یک شهر 
فرهنگی و تاریخی تاکید و اظهار کرد: این موضوع به معنای بی توجهی به اقدامات گذشــته نیست، 
ضمن اینکه در نظر داریم با نظرسنجی از مردم، پیشنهادها و نظرات آن ها را دریافت کرده و براساس 
نظرات مردم برنامه ریزی فرهنگی برای شهر داشته باشیم. وی با اشاره به حضور چندماهه خود در 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای ششم، گفت: اکنون در حال ارزیابی وضعیت موجود 
هستم و هنوز نمی توانم نمره ای به سرانه های فرهنگی و ورزشی که در شهر وجود دارد، بدهم،  به ویژه 
ســرانه های مربوط به بانوان؛ اما یکی از اتفاقات اصلی در این دوره مدیریت شهری نگاه به اصفهان 
به عنوان شهر دوستدار خانواده است و به همین دلیل  برای خانواده شامل مادران، پدران و فرزندان 

اتفاقات ویژه ای رقم خواهیم زد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

 برگزاری جشن های انقالب اسالمی با مشارکت مردم
صورت گیرد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان در آستانه گرامیداشت چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: در زمانی که غرب و شرق دنیا را تقسیم کرده و تصمیم گیران تحت سیطره 
شرق و غرب بودند، امام)ره( آمد و آرمان های جدید را با پشتوانه الهی در آن دنیا تعریف کرد.حرکت 
انقالب با شعار های متفاوت و بر پایه رای مردمی با محوریت دین شکل گرفت و امروز می بینیم شعار ها 
و آرمان های انقالب جهانی شده است.وی اظهار کرد: ۱۲ بهمن به جهت اینکه سالروز ورود حضرت امام 
خمینی )ره( به کشور و آغاز و مقدمه جشن های سالروز پیروزی انقالب اسالمی است ،اهمیت دارد. 
محمد علی احمدی، تبیین دستاورد های انقالب اسالمی با محوریت بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را 
از برنامه های این روز عنوان کرد و گفت: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی گذشته را تبیین، وضع فعلی را 
تشریح و آینده را روشن کرده است.به گفته وی، برگزاری جشن های انقالب اسالمی باید به دست مردم 
صورت گیرد ما می توانیم برنامه هایی را طراحی کنیم که در آن مردم تصمیم گیر و اجرا کننده برنامه های 
انقالب باشند.ستاد های مردمی در تمامی دســتگاه ها، نهادها، مساجد، مدارس و … تشکیل شود و 
جشن های محله محور با پوشش رسانه ای قوی توسط صدا و سیما برنامه ریزی شود.رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه داد: از فضای مجازی نهایت استفاده را باید در جهت 
نشر فرهنگ و آرمان انقالب کرد و به شبهات در این فضا پاسخ دهیم.استان اصفهان در زمان انقالب 

تعداد ۲۱۷ شهید تقدیم انقالب کرده است که نباید یاد و نام این شهدا فراموش شود.

استان اصفهان با بیشترین بناهای ثبت ملی  یزدان روحانی
و جهانــی در ایــران همچنین بیشــترین 
صنایع دستی ثبتی، در جهان منحصربه فرد است. استانی که پاشنه درب 
گردشگری کشور روی آن می چرخد و در رأس مثلث گردشگری ایران جای 
دارد. این استان از نظر شرایط میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شــرایط ویژه ای دارد و یکی از اصلی ترین برندهای ایران در سطح جهانی 
محسوب می شود.اما در روی دیگر سکه، تمام این افتخارات و تعدد آثار 
تاریخی و هنری صنایع دستی و محورهای گردشگری خود باعث ایجاد 
بحران های بزرگی شده است. همه گیری ویروس کرونا کمر گردشگری و 
فعاالن آن را شکسته، تحریم ها و روند کند صادرات ده ها هزار هنرمند صنایع 
دستی اصفهان را به زانو درآورده و انبوهی از تخریب ها و پروژه های مرمتی 
بر زمین مانده و امان بناهای تاریخی را بریده است. این شرایط در سال های 
گذشته اصفهان را به سمت یک بحران پیش برده و حجم زیادی از کارهای 
انجام نشده بر دوش مدیران حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی این اســتان مانده اســت. شــاید به همین دلیل بود که فعاالن و 
عالقه مندان به میراث فرهنگی و گردشگری اســتان در انتخاب مدیرکل 
جدید میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان حساسیت 
بسیاری به خرج دادند. حساسیتی که به سمت نمایندگان مجلس، مدیران 
عالی وزارت میراث فرهنگی و مدیران عالی استان اصفهان هم کشیده شد 

و در نهایــت »علیرضا ایزدی« در هفتم دی ماه ســال جــاری بر صندلی 
مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان تکیه زد تا 
این اداره پس از گذشت حدود شش ماه از فوت مرحوم فریدون الهیاری 
صاحب مدیرکل شود.مدیرکل جدید اصفهان، همدانی است و با کوله باری 
از تجربه به این استان آمده است، او عالوه بر مدیرکلی حکم مشاور وزیر را 
هم دارد تا با اختیارات بیشتری به وضعیت اصفهان رسیدگی کند. گفت و 
گویی با مدیرکل میراث فرهنگی استان انجام شده که در ادامه می خوانید:

شرایط اصفهان در حوزه های سه گانه مسئولیت خود را چگونه ارزیابی 
کردید؟

شرایط اصفهان شــرایط خوبی اســت، اما باید تغییر نگاه داشته و رویه 
مناسبی را برای این ســه حوزه تعریف کرد. در حوزه سرمایه گذاری نیاز به 
تغییرات جدی وجود دارد و باید جوابگوی سالیق مختلف بود. همچنین 
در حوزه معرفی و بازاریابی مقاصد در اصفهان و به ویژه شهرستان ها باید 
کار جدی صورت گیرد و معرفی مقاصد جدید در دستور کار باشد. در حوزه 
میراث باید نگاه تخصصی را حاکم کرد و از برداشــت ســلیقه ای دست 
برداشــت و واقعیت ها را دید. در حوزه صنایع دســتی در بخش بازاریابی 
خوب عمل نشده و باید تغییر نگاه و تالش بهتری صورت گیرد. تعامالت با 
دستگاه های مختلف باید افزایش یابد و برای مثال نمایشگاه بین المللی 

اصفهان یک ظرفیت ویژه است و مسئوالن آن نیز راغب به همکاری هستند. 
به طور کلی در حوزه تعامل با دستگاه ها دچار مشکل هستیم.

تاکنون برای شکل دهی این تعامل چه فعالیت هایی صورت گرفته 
است؟

طی چند هفته ای که مســئولیت مدیرکلی اداره کل میراث فرهنگی را بر 
عهده گرفتم، چندین جلســه با بخش های مختلف شهرداری داشتیم و 
در نهایت منتج به آغاز کار ثبت محور تاریخی فرهنگی اصفهان شــد. این 
کار باید حداقل ۲۰ سال پیش صورت می گرفت. این ثبت نگاه تخصصی 
را حاکم و برندسازی می کند. در شهرداری رغبت برای انجام این کار وجود 
دارد و با همــکاری مجموعه وزارتخانه روند ثبت ایــن محور افزایش پیدا 
خواهد کرد. این موضوعات نیازمند تعامــل و حاکمیت نگاه تخصصی به 

موضوعات است.

این محور دقیقا شامل چه نقاطی می شود؟
این محور شــامل بخش هایی از جلفا تا مســجد جامع عتیق است که با 
داشته های فراوان از بافت های تاریخی که پیش تر ثبت شده اند، قوی تر 
بوده و می تواند یک مقصد بســیار خوب برای گردشگران باشد. ثبت این 
محور تاریخی هم زمان با ثبت جهانی میدان نقش جهان مطرح شد، اما 
بعدها رها شد و به سرانجامی نرســید. در دوره های گذشته دستگاه های 
مختلف از جمله دانشگاه ها، شهرداری و اتاق بازرگانی به شکل مستقل به 
حوزه گردشگری و صنایع دستی ورود کرده و فعالیت هایی انجام می دادند؛ 
برنامه ای برای جمع کردن این بخش های زیر یک سقف دارید؟ در تمام 
نشست ها تاکید کردم که همه دستگاه ها باید واحد و به یک سمت و سو 
عمل کنند. عملکرد جزیره ای که بعضا در برخی بخش ها حاکم بود به هیچ 
وجه نگاه توسعه گرا و توسعه محور نیست. ما دنبال منیت نیستیم، بلکه 
به دنبال کار دسته جمعی و ایجاد ریسمانی برای همه هستیم. باید هم نظر 
و متفق القول عمل کرد. به عنوان مثال در خلق برند گردشگری استان در 
دانشــگاه، اتاق بازرگانی و اداره میراث فرهنگی کارهایی انجام شــده، در 
صورتی که این فرصت سوزی ها معنا ندارد. اتاق بازرگانی ۵۰۰ میلیون برای 
این برند هزینه کرده و ما هم به هر نتیجه ای تخصصی برسند قبول داریم. 
در نگاه توســعه مدیریتی به هیچ وجه دنبال عملکرد جزیره ای نیستیم و 
اعتقادی به آن ندارم. تمام مجموعه هــا و ارگان های فعال در بخش های 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید در کنار هم قرار بگیرند و 
با یک تقسیم کار هم راستا و همسو عمل کرد. ما آمادگی این را داریم که با 
محوریت توسعه پایدار استان و شهرستان اصفهان اقداماتی انجام دهیم 
که همه دستگاه ها تاثیرگذار باشند. هدف ما رسیدن به آن توسعه است، 
در این راه مشــکالت و معضالتی وجود دارد که به خوبی همه بر آن واقف 
هستند.در ابتدا باید از عملکرد جزیره ای فاصله گرفت و هدف جدیدی را 
مشخص و در آن راستا عمل کرد. مدیریت عالی استان و مجموعه هایی از 
جمله شهرداری، نگاه وحدت آفرین دارند و این موضوع می تواند ما را پیش 

ببرد و اتفاقات خوبی را رقم بزند.

 رییس اداره ســامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری 
اصفهان در چهارمین کنسرسیوم مراکز علمی پژوهشی 
اســتان اصفهان در حوزه محیط زیســت به میزبانی 
دانشگاه صنعتی اصفهان تحت عنوان فرونشست زمین 
چالش ها و راهکارها اظهار داشــت: در کشور ایران ۵۰ 
سانتی متر فرونشست اتفاق افتاده که ورود فرونشست 
به مناطق مسکونی و تراکم جمعیتی زیاد سبب تمایز 
فرونشست اصفهان با سایر استان ها شده است.ایمان 
بهارلو ادامه داد: در ســال ۹۷ حداکثر فرونشست در 
اصفهان حدود ۱۷۱ میلیمتر بوده و مناطقی که بیشترین 
فرونشســت را دارند مناطق ۱۱، ۷،۸،۱۴،۱۰ و ۱۵ بوده 

است و تفاوتی در منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان وجود 
دارد که فرونشســت خارج از محدوده قانونی و حریم 
شهر اصفهان اتفاق افتاده و در بلوک های جمعیتی قرار 
نگرفته است.رییس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی 
شهرداری اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان در سال 
۹۵ ایستگاه های سنجش RTK را در منطقه ۱۲، ۱۴، 
۱۳ و سالن اجالس نصب کرده و جالب است که خود 
ایستگاه ها دچار فرونشست شدند.وی ادامه داد: طبق 
اطالعات این ایســتگاه ها در منطقه ۱۳ فرونشستی 
وجود نداشته و در ســالن اجالس حدود ۲ میلی متر 
برآورد شده است و در شــهر اصفهان حد فاصل دو تا 
سه سانتی متر فرونشست ۷۲۰ هزار نفر جمعیت و در 
محدود ۵ تا ۷ سانتی متر حدود ۳۷۲ نفر و در محدوده 
۷ تا ۹ سانتی متر حدود ۳۸۹ هزار نفر سکونت دارند. 
بهارلو خاطر نشان کرد: تاسیسات حیاتی شهر اصفهان 

در محدوده ۵ سانتی متر فرونشست به باال قرار دارند 
و پارک های شــهری و چاه های فضای مجازی نیز به 
همین نسبت بررسی شــده اند که در چه محدوده ای 
از فرونشســت قرار دارند. وی با اشــاره به تفاهم نامه 
شهرداری اصفهان با سازمان زمین شناسی گفت: اجرای 
فاز یک بررسی و مدل سازی فرونشست شهر اصفهان، 
اجرای ارزیابی و ترازیابی مجدد نقاط حســاس شهر 
اصفهان که فاز دوم این پروژه آغاز شده و حمایت مالی 
و بودجه مربوط به بررسی فرونشســت در شهرداری 
اصفهان در نظر گرفته شده است. رییس اداره سامانه ها 
و اطالعات مکانی شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: 
شناسایی عوامل تاثیرگذار در فرونشست، تهیه سنگ 
بستر، توسعه نظارت بر چاه ها و شناسایی رفتار سطح 
زمین در برابر نرخ فرونشســت و … از مفاد پروژه در 

دست شهرداری اصفهان است.

رییس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری خبرداد:

عدم فرونشست در منطقه 13 اصفهان

از سوی کانون ایثار و شهادت دبیرخانه خدمت رضوی اصفهان برگزار شد؛

 آیین تکریم از مقام مادران و همسران شهدای
لشکر فاطمیون

به همت کانــون ایثار و شــهادت دبیرخانه خدمت رضوی اصفهان، جشــن میــالد حضرت فاطمه 
زهرا سالم ا... علیها و گرامی داشــت مقام زن و روز مادر با حضور مادران و همسران شهدای لشکر 
فاطمیون در هنرسرای خورشید اصفهان 
برگزار شد.مسئول کانون ایثار و شهادت 
دبیرخانه خدمت رضوی اصفهان در این 
مراسم با بیان اینکه جایگاه رفیع مادران 
شهدا در فرهنگ ایرانی اسالمی جایگاهی 
خاص و ویژه است، گفت: مادران شهدای 
واال مقام لشــکر فاطمیون فرزندانی را 
تربیت کردند که  ســرباز راه اسالم بودند 
و این فرهنگ برگرفته از مکتب حضرت 
زهرا سالم ا... علیهاست.مهر انگیز ترکی 
افزود: امروز محور مقاومت در منطقه به برکت خون شــهدا مقتدر و ســربلند است و این دستاورد 
مرهون مادرانی اســت که فرزندان خود را در راه دفاع از حریم آل ا...تقدیم کردند.وی ابراز داشــت: 
میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا)س(، در حقیقت والدت فرشته نجات و بشریت و مشعل فروزان 
هدایت و رستگاری است و انتخاب شایســته این روز به عنوان روز زن و مادر بیانگر اهمیت نقش و 
جایگاه بانوان و مادران در جامعه اســالمی به ویژه مادران و همسران شهداست.ترکی با بیان اینکه 
ما به وجود چنین بانوان شایسته ای می بالیم، اظهار داشــت: تکریم مقام مادران و همسران شهدا 
کوچک ترین کاری است که می توان درباره صبوری عظیم این بانوان انجام داد و ما همیشه سپاسگزار 
فداکاری های آنان خواهیم بود.  در این مراسم که با حضور خادمان رضوی رنگ و بوی مشهد الرضا به 
خود گرفته بود، ملیحه فالحیان، فرمانده پایگاه بسیج بانوان حوزه علمیه، طی سخنانی به مقام واالی 
حضرت فاطمه )س( اشاره کرد و درباره جایگاه و نقش مقام زن و مادر در خانواده مباحثی را مطرح 
کرد. در ادامه این مراســم که با تجلیل از مادران و همسران شهدای لشکر فاطمیون همراه بود، مادر 
احمد شکیب یکی از شهدای این لشکر، درباره مقام واالی زن و شهدا دکلمه ای را قرائت کرد. اجرای 
سرود و مولودی خوانی نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در این آیین بود که مورد استقبال خانواده های  
این شهدا قرار گرفت.کانون ایثار و شهادت دبیرخانه خدمت رضوی اصفهان، یکی ازکانون های آستان 
قدس رضوی اصفهان است که خدمت به خانواده شهدا به ویژه شهدای فاطمیون را پیشه خود کرده 
و به مناسبت های مختلف عالوه بر اهدای بسته های معیشتی، برنامه های آموزشی، اهدای جهیزیه 

نوعروسان، همراهی و کمک در مشکالت گوناگون را نیز در کارنامه خود دارد.

افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی »برگ سبز« در اصفهان
همزمان با والدت حضــرت فاطمه زهرا)س( و فرزند فقیدش امام خمینی)ره( نمایشــگاه ۸۰ اثر 
فاخر خوشنویسی از استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان اصفهان با مضامین عرفانی، اخالقی، 
کلمات قصار امام خمینی)ره(، آیات نورانی قرآن کریم ، اسماء ائمه االطهار)ع( و فاطمه زهرا)س( 
در نگارســتان امام خمینی)ره( اصفهان گشــایش یافت و در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.

مهدی بنکدار، مدیر موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی)ره( اصفهان، در ابتدای این مراسم هنر 
خوشنویسی را از محدود هنرهای تاریخی و سنتی دانست که خمیرمایه آئینی و معنوی دارد و گفت: 
زیبایی خط امام خمینی)ره( از صفای دل و عالقه مندی امام به هنر خوشنویســی بود.وی افزود: 
موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( اصفهان برای همکاری بیشــتر با هنرمندان هنرهای 

تجسمی از جمله خوشنویسی اعالم آمادگی می کند.

با مسئولان

خبر خوان 

مشاور شهردار خبر داد:

تالش شهرداری برای افزایش 
امنیت حصه شمالی اصفهان

خبر روز

مشاور شــهردار اصفهان در امور محالت شهر 
از راه اندازی پاســگاه در محله حصه شمالی 
برای ایجاد امنیت بیشــتر شهروندان تا پایان 
ســال جاری با همــکاری نیــروی انتظامی 
خبر داد.احمــد نواب در خصــوص ضرورت 
اهمیت ایجاد پاسگاه در محله حصه شمالی 
برای امنیت بیشتر شهروندان، اظهار کرد: در 
بازدیدهایی که از محله حصه داشتیم، یکی از 
مطالبات مردمی افزایش امنیت در این محله 
بود، زیرا با توجه به واقع شدن حصه در حاشیه 
شهر، ساکنان آن از وجود ناامنی ها و سرقت 
گالیه مند بودند. وی با اشاره به احساس نیاز 
برای افزایــش امنیت محله حصه شــمالی، 
ادامه داد: امنیت شهروندان به ویژه بانوان حائز 
اهمیت بوده و درخواست ایجاد پاسگاه در این 
محله یک خواســته کامال منطقی است، زیرا 
فاصله شهروندان تا پاسگاه زیاد است و باید 
برای مراجعه در مواقــع ضروری، به محدوده 
زینبیه و دارک مراجعه کنند. مشــاور شهردار 
اصفهان در امور محالت شهر خاطرنشان کرد: 
با فرمانــده نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
درباره ضــرورت راه اندازی پاســگاه در محله 
حصه شــمالی مذاکراتی انجام و درخواست 
مربوطــه را مطرح کردیــم که در این راســتا 
قول مســاعدت برای تامین مکان پاسگاه از 
سوی شهرداری داده شــد. وی تصریح کرد: 
طی موافقت شــهردار اصفهان بــا راه اندازی 
پاسگاه در محله حصه شــمالی، مدیر منطقه 
۱۴ شــهرداری در حال پیگیری بــرای انجام 
اقدامات مربوطه اســت تا هر چه سریع تر با 
همکاری نیروی انتظامی برای امنیت بیشتر 
شهروندان در محله حصه شمالی، پاسگاهی 
راه اندازی شود.نواب تاکید کرد: در حال حاضر 
ســه پالک منزل مســکونی در محله حصه 
شــمالی برای این موضوع در نظر گرفته شده 
تا پس از انجام توافقات برای تملک، یکی از 
این منازل، بالفاصله اقدامات الزم برای ایجاد 
تغییرات در ســاختمان آغاز و پاسگاه محله 
حصه شمالی را تا قبل از پایان سال راه اندازی 

خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز استان اصفهان گفت: مشــکالت اصلی ما برای نگهداری فضای سبز ناژوان عالوه بر محدودیت و محرومیت از آب، 
خشکسالی است. هزینه های زیاد نگهداری فضای سبز مشکل دیگری است که بر این سازمان تحمیل شده که عمده هزینه آن تامین آب از آب های نامتعارف 
و پسماند های فاضالب است.مجید عرفان منش گفت: درحال حاضر خطوط انتقال آب منابع ذخیره سازی و شــیوه های آبیاری در مناطق ۱۵ گانه اصفهان 
اجرا می شود که بحث کیفیت هوا و آلودگی آن در ناژوان بسیار حائز اهمیت اســت.به گفته کارشناسان، مجاورت ناژوان به عنوان ریه شهر اصفهان با نیروگاه 
و مازوت سوزی، باعث از بین رفتن رشد برخی از گونه های گیاهی شده است از این رو مسئوالن نگهداری از ناژوان ملزم به  کاشت گیاهان مقاوم به خشکی 
هستند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز استان اصفهان معتقد است خسارتی که آلودگی هوا در این منطقه و سایر مناطق ایجاد می کند، تراکم ذرات 
معلق را زیاد کرده و فتوسنتز گیاهان را مورد هجمه قرار داده است. از ۱۳۰ میلیون متر مکعب آبی که برای فضای سبز در نظر گرفته شده فقط یک درصد از آن را 

به این بخش اختصاص داده اند. افت کیفیت آب های آبیاری فضای سبز باعث شور شدن منابع آبی و هدایت الکتریکی در خاک شده است.

ریه های ناژوان نیازمند نفسی دوباره

دیدارهای مدیران 
شهری در روز میالد 

حضرت زهرا)س(
مدیــران شــهری اصفهــان 
هم زمــان بــا ســالروز میالد 
حضرت زهرا )س( از ســرای 
خیریه صادقیه بازدید کردند. 
همچنین دیــدار بــا خانواده 
شــهیدان محمدعلی و مهدی 
نادراالصلی و شهید مصطفی 
نیک نــژاد از دیگر برنامه های 

این روز بود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

جزیرهایعملنمیکنیم
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در زندگی پرمشغله  امروز، تالش برای رسیدن به رویای مان کار 
دشواری است. با وجود شغل تمام وقت و داشتن فرزند، این 
کار حتی غیرممکن به نظر می رسد. پس شما چه می کنید و 
چگونه زندگی تان را پیش می برید؟ اگر هر روز به طور هدفمند 
زمانی را به پیشرفت و بهســازی اختصاص ندهید، بی شک 
زمان زیادی را در این زندگی پرهیایو از دســت خواهید داد. 
پیش از اینکه به خود بیایید، پیر و پژمرده، مبهوت این خواهید 
بود که عمرتان چقدر سریع گذشت! برای این که این بال سرتان 
نیاید، شما هم  کارهایی که افراد موفق قبل از 8 صبح انجام 

می دهند، را انجام دهید.
دست کم ۷ ساعت خواب خوب داشته باشید:  خواب، به 
اندازه  خوردن و نوشیدن مهم است. با این وجود میلیون ها نفر 
در دنیــا خواب کافــی ندارنــد و در نتیجه دچار مشــکالت 
آزاردهنده ای می شوند.بر مبنای تحقیقات بنیاد ملی خواب 
آمریکا، دســت کم 40 میلیون آمریکایــی از 70 نوع اختالل 
خواب رنج می برند. عالوه بر آن، 60 درصد بزرگســاالن و 6۹ 
درصد کودکان یک بار در هفته یا بیشتر دچار مشکالت خواب 
می شوند.همچنین، بیش از 40 درصد بزرگساالن در هر ماه 
چندین بار طی روز احساس خواب آلودگی می کنند به طوری 
که فعالیت های روزانه شــان دچار اختالل می شــود و این 

مشکل در مورد 20 درصد از آنها به چند روز در هفته می رسد.
مراقبه و نیایش را فراموش نکنید:  پس از برخاســتن از 
خواب، با مراقبه خود را در سمت و سویی مثبت گرایانه قرار 
دهید، یعنی در جهت آنچه مایلید گســترش دهید.مراقبه و 
نیایش حس شکرگزاری و قدردانی نســبت به داشته ها را 
تقویت می کند. با قدردانی، طرز فکر شما نامحدود می شود. 
وقتی نامحدود فکر کنید، دنیا را در دســتان خود می بینید و 
فرصت ها و امکانات نامحدودی برای خود متصور می شوید. 
آدم ها مانند آهن ربا هستند. وقتی نسبت به داشته های تان 
قدردان باشید، خوبی ها و امتیازات بیشتری را جذب می کنید. 
قدردانی مسری است.قدردانی که شاید کلید اصلی موفقیت 
باشد، مادر همه ی فضیلت هاست. وقتی روزتان را با قدردانی 
شروع کنید، بدون اینکه منحرف شوید، بهترین ها را به سمت 

خود جذب می کنید.
فعالیت فیزیکی مرتب داشته باشــید:  اگر می خواهید 
سالم، شاد و توانا باشید، خود را به ورزش کردن عادت دهید. 
افراد بسیاری برای ورزش کردن به باشگاه می روند؛ اما من 
اخیرا متوجه شدم انجام حرکات ورزشی در خانه و در آغاز روز، 
وضوح ذهنی و انگیزه را به زندگی پمپاژ می کند.به هر شکل که 
دوست دارید و با استفاده از هر روشی که ترجیح می دهید، 

خود را به حرکت درآورید. اگر به جســم تان اهمیت ندهید، 
دیگر ابعاد زندگی تان تحت تاثیر قرار می گیرد.

30 گرم پروتئیــن مصرف کنید:  به توصیــه دونالد لیمن 
)Donald Layman( اســتاد تغذیــه  دانشــگاه الینوی 
)Illinois(، دست کم 30 گرم پروتئین در صبحانه  خود جای 
دهید. تیم فریس )Tim Ferris(، نویسنده کتاب »بدن 4 
ساعته« هم در کتابش توصیه کرده است که 30 دقیقه پس از 

بیدار شدن، 30 گرم پروتئین مصرف کنید.
دوش آب ســرد بگیرید:  تونی رابینز هر صبح، روزش را با 
شیرجه در آب 14 درجه  سانتیگراد شروع می کند. چرا او چنین 
کاری می کند؟غوطه ور بودن در آب سرد برای جسم و ذهن 
مفید است. انجام پیوسته  این کار منجر به تقویت بلندمدت 
سیستم ایمنی، غدد لنفاوی، گردش خون و دستگاه گوارش 

می شود که نتیجه  آن بهبود کیفیت زندگی است. 
محتوای روحیه بخش بخوانید یــا گوش دهید: آدم های 
معمولی به دنبال سرگرمی و افراد موفق به دنبال آموزش و 
یادگیری هســتند. افراد موفق هفته ای دست  کم یک کتاب 
می خوانند. آنها پیوســته در حال یادگیری هستند. با گوش 
دادن به کتاب های صوتی در مسیر دانشگاه و در محوطه  آن به 

راحتی هفته ای یک کتاب را تمام کنید.

آشپزی
کاپ 

کیک ژله ای پرتقال 
مواد الزم: آرد سفید2 پیمانه، پودر ژله پرتقال یک بسته، روغن مایع یک 

پیمانه، شکر یک دوم پیمانه، تخم مرغ4 عدد، آب پرتقال یک پیمانه، رنده پوست 
پرتقال یک قاشق مرباخوری، بکینگ پودر یک و نیم قاشق چای خوری، وانیل یک دوم 

قاشق چای خوری طرز تهیه:  روغن مایع را به همراه شکر درون یک کاسه مناسب می ریزیم، 
سپس تخم مرغ ها را به مخلوط روغن اضافه می کنیم و هم می زنیم، با تخم مرغ آخر وانیل را اضافه 
می کنیم.حاال مخلوط تخم مرغ را مجددا هم می زنیم. در ادامه آرد را به همراه بکینگ پودر درون یک 

کاسه مناسب می ریزیم، سپس مخلوط کرده و درون الک می ریزیم و 3 مرتبه الک می کنیم. در ادامه پودر 
ژله پرتقال را به مخلوط آرد اضافه می کنیم.در این مرحله پوست پرتقال را می شوییم، سپس با دندانه های 
ریز رنده، رنده می کنیم. در ادامه آب پرتقال و زست پوست پرتقال را به مخلوط تخم مرغ اضافه می کنیم، 

سپس مخلوط می کنیم تا مواد ترکیب و یکدست شوند.در این مرحله مخلوط آرد و پودر ژله را طی 3 مرحله 
به مخلوط تخم مرغ اضافه می کنیم، با کمک لیسک به صورت دورانی به یک سمت مخلوط می کنیم تا 

بافت مایه یکدست شود. در ادامه فر را روی حرارت 180 درجه سانتی گراد قرار می دهیم.حاال اجازه 
می دهیم فر کامال گرم شود. در ادامه مقدار کمی از مایه کیک را جدا می کنیم وبه آن پودر کاکائو 

اضافه می کنیم و هم می زنیم تا مایه کیک کاکائویی شود، سپس درون قیف یک بار 
مصرف می ریزیم.در این مرحله درون قالب مافین کپسول کاغذی قرار می دهیم، 

دو سوم کپسول ها را با مایه کیک پر می کنیم و با مایه کیک شکالتی به 
دلخواه روی کیک ها را تزیین می کنیم. قالب را طبقه وسط 

فر به مدت 40 دقیقه قرار می دهیم.

کارهایی که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می دهند

»اسپایدرمن« ششمین فیلم پرفروش 
تاریخ سینما شد

مهدی صبایی بازیگر سریال »سلمان 
فارسی« شد

»اسپایدرمن: راهی به خانه نیست« با فروشی که این هفته در 
سینماهای جهان آغاز کرد و با رساندن آمار فروشش به 1.6۹ میلیارد 
دالر در باکس آفیس جهانی، ششمین فیلم پرفروش تاریخ شد. هر 
چند این رقم بدون محاسبه نرخ تورم است ؛اما این فیلم موفق شد تا 
با پشت سر گذاشتن »دنیای ژوراسیک« با فروش 1.67 میلیارد دالر و 
»شیر شاه« با فروش 1.66 میلیارد دالر این جایگاه را کسب کند.

 مهدی صبایی بازیگر سینما و تلویزیون در خندوانه گفت: این روز ها 
مشغول بازی در سریال »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود 
میرباقری هستم. حدود 2 سال از تصویربرداری سریال گذشته و 2 
سال دیگر باقی مانده است.در آخرین خبر ها از پروژه سلمان فارسی 
آمده بود که پس از بازگشت کاروان سریال »سلمان فارسی« از قشم، 
ادامه فیلمبرداری این سریال در اطراف تهران از سرگرفته خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان در همایش استانی تکریم فعاالن 
و پیشکسوتان نهج البالغه که به همت موسســه نهج البالغه استان اصفهان 
در دفتر امام جمعه اســتان برگزار شد، ضمن اشــاره به نزدیکی ایام به دهه 
مبارک فجر به ضرورت نقش جهاد تبیینی اقشار مختلف جامعه در این راستا 
تاکید و اشاره کرد.حجت االســالم رمضانعلی معتمدی در ادامه یادآور شد: 
استان اصفهان با مرکزیت شهر کاشان برای مدت دو سال به عنوان پایتخت 
نهج البالغه کشور انتخاب شده که بدین منظور سلسله برنامه هایی دوساله در 
سطح استان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان برنامه ریزی 
شده اســت.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان ابراز کرد: بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته 30 ویژه برنامه در سال گذشته با محوریت 
نهج البالغه و ترویج این فرهنگ در قالب های متعدد فرهنگی هنری و علمی 
برنامه ریزی شد.وی افزود: یکی از برنامه ها طبق جدول برنامه ای پایتختی 
اصفهان در نهج البالغه، بحث همایش استانی تکریم از فعاالن و پیشکسوتان 
نهج البالغه بود که الزمه آن رصد، شناســایی و تجلیل از این افراد موثر است.

حجت االسالم معتمدی با اشاره به اینکه برگزاری کنگره بین المللی نهج البالغه 
با محوریت انسان در نهج البالغه در 25 بهمن سال جاری در استان اصفهان، 

اذعان کرد: این حرکت ها، آغازی برای یک مسیر طوالنی در امر ترویج هرچه 
بهتر نهج البالغه در استان و کشور است.وی خاطرنشان کرد: وضع موجود ما در 
عرصه نهج البالغه پیشرفت خوبی نسبت به گذشته را نشان می دهد؛ اما برای 
ادامه مسیر باید یک افق روشن و مشخص را برای ترویج نهج البالغه در ابعاد 
مختلف برای خود در استان ترســیم کنیم که قطعا در آن فعالیت موسساتی 
چون موسسه نهج البالغه استان اصفهان بسیار نقش پررنگی خواهند داشت.

حجت االســالم معتمدی افزود: ما برای تقویت و ارتقای موسسات موثر در 
زمینه قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه و امثالهم در سطح استان از هیچ 
خدمت فروگذار نخواهیم کرد و در حد بضاعت نیز حمایت مالی می کنیم، به 
عنوان نمونه قریب به 7 میلیارد تومان به موسسات استان که در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی فعالیت داشتند، کمک کرده ایم که موسسات نهج البالغه 
نیز می تواننــد طرح های خود را در ایــن زمینه ارائه دهند.گفتنی اســت؛ در 
همایش استانی تکریم فعاالن و پیشکسوتان نهج البالغه که به همت موسسه 
نهج البالغه استان اصفهان برگزار شد از 60 نفر از از خیرین، علما، اساتید حوزه و 
دانشگاه، فرماندهان نظامی، ائمه جماعات، مدیران دستگاه های دولتی فعال 

در زمینه نهج البالغه در دفتر امام جمعه اصفهان تجلیل شد.

بر اساس معیارهای ارزیابی تعالی، عملکرد این شرکت در حوزه ایمنی، 
بهداشت و محیط زیســت با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، معیارهای این ارزیابی شامل؛ 
بررسی چشم انداز و استراتژی های شــرکت گاز، فرهنگ  HSE، تعامل 
با ذی نفعان، ارزش پایدار در HSE ، پیشــبرد عملکرد و برداشــت های 
اســتراتژیک و عملیاتی ذی نفعان بود که بر اســاس ایــن معیارها تیم 
ارزیابی شرکت ملی گاز ایران عملکرد شرکت گاز استان اصفهان، به مدت 

سه روز مورد سنجش قرار گرفت.
کیــد براهمیــت  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا تا
استقرارسیستم های مدیریتی و لزوم ســرعت بخشیدن و تداوم هرچه 
بیشتر تحقق اهداف تعالیHSE گفت:توجه به ســالمت و ایمنی افراد، 
پیش نیاز صیانــت از منابع انســانی و افزایش بهره وری هرســازمان و 

شرکت است. 
علوی، با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در جهــت رفع عدم انطباق های 
ناشــی از ممیزی ســال قبل، بر یکپارچه کردن همه نظام های مدیریتی 
تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ HSE با تکیه بر آموزش و نظارت در همه 
پروژه ها، فعالیت ها و مناطق گسترش داده و با ایجاد سیستمی مناسب، 
شرایط بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی را به طور نظام مند ارزیابی کنیم 

و حوادث و آسیب ها را از طریق حذف شــرایط ناایمن و ارتقای سالمت 
افراد به صفر برسانیم.

وی، در مورد نقش HSE در رفتار ســازمانی عنوان کرد: تالش های این 
واحد به صورت بنیادی با برنامه ریزی مدون از ســال 1388 شروع شد 
و رو به رشــد اســت که نشــانگر برنامه ریزی صحیح و پایش متمرکز و 
از پیش تعیین شــده در جهت نیل به اهداف ســازمانی و ایمن ســازی 

سیستم است.
بر اساس گزارش سرممیز که در جلسه اختتامیه ممیزی ارائه شد، مواردی 
نظیر وجود ساختارمناسب و منابع کافی برای اصالح مستمر، حاکمیت 
دیدگاه فرآیندی در سطح شرکت، برنامه ریزی، مدیریت صحیح و اجرای 
اقدامات اثربخش در حوزه مدیریت شــرایط اضطراری و بحران، تعریف 
مناســب ارتباط مجموعه با پیمانکاران، تعریف مناسب ارتباطات درون 
سازمانی و برون سازمانی، ارزیابی مداوم ریسک فعالیت های شرکت و 

... به عنوان مهم ترین دالیل موفقیت این ارزیابی عنوان شد.
الزم به ذکر است، فرآیند ارزیابی تعالی در شرکت ملی گاز ایران به صورت 
رقابتی اســت و پس از پایان ارزیابی تمامی شــرکت های زیر مجموعه 
شرکت ملی گاز ایران امتیاز و رتبه هر شــرکت در این دوره ارزیابی اعالم 

خواهد شد.

رییس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در مراسم بیست و چهارمین 
شرکت های برتر، شرکت فوالد مبارکه را حائز رتبه دوم بیشترین سودآوری، 
صادرات و ارزش بازار اعالم کرد و گفت: شــرکت های برتر نقش لوکوموتیو 

اقتصاد کشور را داشته اند.
بیست و چهارمین دوره همایش شــرکت های برتر ایران  دوشنبه 4 بهمن 
ماه در مرکز همایش های صداوســیما برگزار شــد.مجید درویش، رییس 
مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی و دبیر اجرایی بیست و چهارمین 
دوره همایش شرکت های برتر ایران، اظهار کرد: مالک فروش و درآمد در 
کنار 32 شاخص دیگر معیار ارزیابی و رتبه بندی شرکت های برتر در بیست 
و چهارمین سال متوالی است. بر اســاس شاخص های کمی که داده  های 
آن توســط نرم افزار استخراج شده است 500 شــرکت به 5 دسته صدتایی 

تقسیم شدند.
وی با تاکید بر اینکه 500 شرکت برتر ایران لوکومتیو اقتصاد کشور هستند، 
گفت: 87 درصد فروش و درآمد در کشور توســط 100 شرکت برتر در ایران 
حاصل شده است و بیشترین رشــد فروش بین صد شرکت برتر، شرکت 
گروه توسعه اقتصاد ملل، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان و شرکت 

صنایع معدنی فوالد سنگان جایگاه برتر را داشتند.
رییس مرکز رتبه بندی ســازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه شرکت 
فوالد مبارکه در گروه فلزهای اساســی جایگاه نخست را دارد، تصریح کرد: 
بیشترین کســب و کار با توجه به میزان فروش بانک هاست که 16.5 درصد 
سهم دارند و پس از آن گروه پتروشیمی و گروه فلزات اساسی 13.5 درصد 
سهم دارند.وی یا اشاره به اینکه بانک ها در جایگاه گروه های صنعتی از نظر 
دارایی ها محسوب می شوند، گفت: از نظر اشتغال زایی بانک ها رتبه نخست 
دارند و از نظر صادرات پتروشــیمی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در 

جایگاه برتر قرار گرفته اند.
درویش با اشاره به اینکه عمده شرکت های بزرگ در تهران، اصفهان و کرمان 
مستقر هستند، گفت: شاخص های رتبه بندی شاخص های کمی هستند و 

مقادیر آنها از صورت های مالی حسابرسی و تایید شده شرکت ها استخراج 
می شود.

وی با اشاره به ویژگی شفاف رتبه بندی IMI-100، اظهار کرد: رتبه هر شرکت 
در هر شاخص به راحتی قابل بررسی و صحه گذاری است.

رییس مرکــز رتبه بندی ســازمان مدیریت صنعتی با اشــاره باالترین رتبه 
فروش در شرکت های برتر، تصریح کرد: شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، بانک ملت و شرکت فوالدمبارکه باالترین جایگاه را به خود اختصاص 
داده اند. وی، بیشترین دارایی را به بانک ملت منتسب دانست و گفت: بانک 
صادرات ایران و بانک تجارت رتبه های برتر را دارند و میزان بیشترین دارایی 

به بانک ها تعلق گرفته است.
درویش، باالترین میزان اشــتغال زایی را مربوط به شــرکت ایران خودرو 
دانست و افزود: شرکت ساپیا و بانک ملت در میزان اشتغال زایی به عنوان 
یکی از شــاخص های مهم انتخاب شــرکت های برتر جایگاه اول تا سوم را 

دارند.
وی افزود: شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، شرکت فوالد مبارکه و 
بانک ملت بیشترین سودآوری را در شاخص های ارزیابی شرکت های برتر 

به خود اختصاص داده اند.
رییس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی جایگاه شرکت فوالد مبارکه 
در بیشترین صادرات را دوم اعالم کرد و گفت: شــرکت صنایع پتروشیمی 
و شرکت پتروشــیمی نوری و شــرکت صنایع مس ایران و شرکت سرمایه 
گذاری غدیر، جایگاه هــای اول تا پنجم را در بیشــترین میزان صادرات به 

عنوان شاخص مهم ارزیابی شرکت های برتر دارند.
وی با اشاره به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باالترین ارزش 
بازار را به خود اختصاص داده است، گفت: شــرکت فوالد مبارکه در جایگاه 
دوم باالترین ارزش بازار است و شرکت ملی صنایع مس ایران در رتبه سوم 

قرار دارد.
درویش با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته اقتصاد ایران یک درصد رشد 
داشته است، گفت: رشد واقعی فروش 500 شــرکت برتر 23.6 درصد بوده 
است، پس می توان گفت که شرکت های برتر نقش لوکوموتیو اقتصاد کشور 

را داشته اند.
فوالد مبارکه موفق به کسب عنوان شــرکت پیشرو در میان 500 شرکت برتر 

ایرانی شد
طبق گزارش گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-100، براساس نتایج به  دست 
آمده از رتبه سال 1400، فوالد مبارکه میان 500 شرکت بزرگ کشور، به عنوان 
شرکت پیشرو انتخاب شد.  همچنین این شرکت موفق به کسب رتبه اول از 
نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، رتبه دوم از نظر شاخص ارزش 
افزوده و رتبه سوم از نظر شــاخص فروش شد.بیست وچهارمین همایش 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران )IMI-100( با حضور مقامات کشــور و 
مدیران شرکت های برتر ایران ازجمله مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، به 
میزبانی سازمان مدیریت صنعتی کشور در مرکز همایش های صدا و سیما 

برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
افق مشخص برای ترویج نهج البالغه ترسیم شود 

انجام ارزیابی عملکرد  HSE در شرکت گاز استان اصفهان

در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران عنوان شد:
رتبه دوم بیشترین سودآوری، صادرات و ارزش بازار در اختیار فوالد مبارکه
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