
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 11 بهمن  1400 
28 جمادی الثانی   1443

31 ژانویه  2022
 شماره 3459   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

کارشناس هواشناسی استان از سپیدپوش شدن اصفهان برای اولین بار در زمستان 
امسال خبر داد؛

باالخره بـرف!
افتتاح 238 پروژه 

برق با اعتباری بالغ بر 
169 میلیارد تومان در 

شهرستان اصفهان

غیر حضوری شدن 
فعالیت مدارس ابتدایی 

3 شهرستان استان 
اصفهان

99 طرح مخابراتی در 
چهارمحال و بختیاری 
آماده بهره برداری است
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 رودخانه مجروح 

3

5

3

3

8

5
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توسعه صنایع و بحران 
فرونشست، تیغ دولبه 

استان اصفهان است

7

 وقتی تنها 13 درصد از حجم سد زاینده رود پر شده و قرار است 
رودخانه از 12 بهمن به مدت 12 روز جاری شود! 

3

آگهی مزایده 

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 1400/6/4262 مورخ 1400/07/03 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به اجاره جایگاه  cng  متعلق به شــهرداری واقع در بلوار نجات بخش شهر کلیشاد و سودرجان مرحله اول به مدت یک سال 

اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.

1400/11/11 الی 1400/11/28مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1400/11/11 الی 1400/11/28 مهلت تحویل اسناد

1400/11/30بازگشایی اسناد 

432/000/000قیمت کارشناسی به ازای هر ماه )ریال(

5/184/000/000قیمت کارشناسی به ازای هر سال )ریال(

- محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.

- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل اجاره بها سالیانه به مبلغ پایه ی کارشناسی شده )259/200/000 ریال( را به 

حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام 

نمایند.

- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

مهدی مختاری- شهردار

نوبت اول

مشاور شهردار اصفهان مطرح کرد:

مزایده قسمتی از جهان نما برای انجام 
فعالیت های نوآورانه و فناورانه
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کتابخانه مرکزی اصفهان میزبان شعرا، 
نویسندگان و هنرمندان اصفهانی و شهرکردی؛

دل می تپد آسیمه و جان 
می گذرد 

 طرح های احیای زاینده رود اصفهان 
در جریان است

 رتبه نخست میوه  فروشان اصفهانی 
در گران فروشی

م الف: 1270210

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

حفظ آب حفظ زندگی است

درخواست عجیب پرسپولیس 
از سپاهان در بازار نقل و انتقاالت 

زمستانی؛

تالفی به سبک طالیی پوشان



کره شمالی باز هم موشک آزمایش کرد
ارتش کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی صبح دوشنبه به وقت محلی اقدام به شلیک پرتابه ناشناس 
کرده است. این هفتمین آزمایش موشــکی کره شمالی طی دو هفته اخیر اســت. بر اساس گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، ارتش کره جنوبی اعالم کرده است که کره شمالی این پرتابه را که هنوز مختصات آن 
مشخص نیست به سمت دریای ژاپن پرتاب کرده است. دولت ژاپن در واکنش اولیه به این آزمایش اعالم 
کرده که پیونگ یانگ احتماال یک موشک بالستیک آزمایش کرده است.ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
گفته پرتاب این موشک را در استان »جاگانگ« در نزدیکی مرز چین با کره شمالی شناسایی کرده است. 
این همان منطقه ای است که کره شمالی در سپتامبر 2021 و ژانویه 2022 موشک های فوق فراصوت خود 
را مورد آزمایش قرار داده بود. »مون جائه این« رییس جمهور کره جنوبی نیز فورا خواستار نشست شورای 
امنیت ملی این کشور شده اســت.  اگر این آزمایش تایید شود هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی 

طی یک ماه جاری است؛ رقمی که بیشتر از تمام آزمایش های موشکی این کشور در سال 2021 است.
 

وعده »ترامپ« برای بخشش حمله کنندگان به کنگره
رییس جمهور پیشــین آمریکا وعده داده اســت که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست 
جمهوری، آشوبگرانی را که در یورش مرگبار ۶ ژانویه به ساختمان کنگره نقش داشتند، عفو خواهد کرد. 
در حالی که کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در حال تحقیق درباره پرونده جنجالی یورش 
مرگبار طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در روز ۶ ژانویه سال 2021 است، دونالد ترامپ در اظهاراتی 
در یک راهپیمایی در تگزاس وعده داده است که اگر در رقابت های انتخاباتی شرکت کرده و به پیروزی 
برسد، افرادی را که در این یورش مرگبار نقش و حضور داشته اند، مورد عفو و بخشش قرار خواهد داد.

ترامپ تاکنون به طور رسمی اعالم نکرده است که آیا در رقابت های انتخاباتی 2024 شرکت خواهد کرد 
یا نه. ترامپ در انتخابات جنجالی 2020 در برابر جو بایدن، نامزد دموکرات شکست خورد ولی تاکنون 
حاضر به پذیرش شکست نشــده و مطالب زیادی را درباره تقلب و کالهبرداری در انتخابات مطرح 
کرده است.ترامپ در این باره گفت: کار دیگری که انجام خواهد داد و افراد زیادی از من درباره آن سوال 
کرده اند این است که اگر در انتخابات شرکت کنم و پیروز شوم، با کسانی که در حوادث ۶ ژانویه شرکت 

داشتند، منصفانه و عادالنه رفتار خواهم کرد و اگر نیاز به بخشش داشته باشند، آنها را عفو می کنم.
 

سفر رییس تل آویو به ابوظبی
رییس رژیم صهیونیستی در پیامی توئیتری در آستانه سفر به امارات، به تمجید از ولی عهد ابوظبی 
پرداخت.»اسحاق هرتزوگ« رییس رژیم صهیونیستی بعد از ترک فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی، 
از محمد بن زاید به دلیل دعوت از او برای سفر به امارات تشــکر کرد.اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم 
صهیونیستی صبح یکشنبه برای انجام سفری رسمی به امارات متحده عربی به فرودگاه بین المللی 
تل آویو رفت؛ سفری که به دعوت محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی انجام می شود.این مقام اسراییلی در 
پیامی توئیتری نوشت: »هر روز نیست که کسی از امتیاز تاریخ سازی برخوردار باشد. اکنون با همسرم 
میشال برای یک سفر تاریخی به امارات متحده عربی پرواز می کنم که بیش از هر چیز نمادی از وعده 

صلح بین ملت هاست. از شیخ محمد بن زاید برای این دعوت سخاوتمندانه تشکر می کنم«.
 

تاکید »آستین« بر پای بندی آمریکا به دفاع از خاک امارات
وزیر دفاع آمریکا از سفیر امارات در واشنگتن استقبال کرد و با او به بررسی حمالت اخیر انصارا... یمن 
پرداخت.به گزارش العین االخباریه، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در توئیتر ضمن محکوم کردن حمالت 
انصارا... به تاسیسات مهم امارات بر لزوم پای بندی آمریکا به کمک به امارات در دفاع از خاک و امنیت 
این کشور تاکید کرد. یوسف العتیبه قبال گفته بود، همکاری امارات و آمریکا به ممانعت از دور دیگر حمالت 

انصارا... کمک کرد. سفیر امارات در آمریکا نوشت: واشنگتن باید حوثی ها را در لیست ترور قرار دهد.

خبر روز

استاد علوم سیاسی دانشگاه:

روس ها با برخورد 
سردشان به رییسی گفتند 

یا با ما باشید یا با برجام
کیومرث اشــتریان، اســتاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران گفت:»هرچه به غرب نزدیک 
شوید از ما دور می شوید«. این منطق روسیه 
اســت که به  نظر می آید در فاصلــه معنادار 
»میز روسی«، در مالقات اخیر »سران« دو 
کشور، هویدا شده است؛ یعنی چهره ای دیگر 
از سیاست خارجی روســیه و تحکیم پیوند 
روسی-اســراییلی در مواجهه بــا ایران.آنها 
احتماال به دلیل اطالعاتی که از »وین« دارند 
و پیش از اظهارات رسمی وزیر خارجه ایران، 
تغییر رویکرد ما را دریافته بودند. خودتان را 
جای روسیه بگذارید تا »منطق« رفتار آنان را 
دریابید.برخورد سرد روسیه با رییس جمهور 
ایران به دلیل آن اســت که چشم انداز »حل 
برجام بدون روســیه« را می بیند. روسیه بر 
این باور اســت که اگر ایران خود مستقیم به 
ســازوکاری برای حل بحران با غرب برسد، 
در ادامه راه تنها خواهد بود و هزینه آن را نیز 
باید بپردازد. در این بحبوحه، موشک پرانی به 
امارات نیز به تحریک هرکس بوده باشد، در 
همین چارچوب قابل فهم است؛ فعال بیش از 
این نمی توان سخن گفت.روسیه مایل است 
که به عنوان »واسطه استراتژیک« برای مهار 
و بهره برداری از ایران مطرح باشــد. آنگاه که 
ایران به  سوی دیگری بغلتد، روسیه فاصله 
معناداری با ایران خواهد گرفت. ازاین رو باید 
منتظر بود تا به موازات حل بحران هسته ای 
ایــران و آمریــکا پیوند روسی-اســراییلی 
تحکیم بیشتری بیابد.روســیه می داند که 
»سفر کاری« رییس جمهوری ایران به مسکو 
دامنه ای از معانی و دستاوردها را برای ایران 
می توانست داشته باشد: از اطمینان بخشی 
به روس ها و حفظ رابطه با آنها تا بهره برداری 
تبلیغاتی از سفر به روســیه. ازاین روست که 
برای بازی نخــوردن از ایرانیان »ســیاس« 
این »رودست دیپلماتیک« را اجرا کرد و میز 
بزرگی را از آســتین درآورد تا دستاوردهای 

رسانه ای این سفر را تخریب کند.

حاال نوبت آمریکاست که مشت خود را باز کند؛

مذاکرات در انتظار دست های پر  یا خالی؟

هر چند برخی از موضوعــات و اختالفات  زهرا اصغری
قابل توجهی هنوز در وین روی میز است، 
اما مقامات نزدیک به هیئت ایرانی معتقدند، در مجموع روند مذاکرات 
در فضایی حرفه ای، جدی و کم تنش تا کنون پیش رفته  و دیدگاه ها در 

موضوعات مختلف به هم نزدیک شده است.
به گزارش ایسنا، دور هشتم مذاکرات وین در حالی از روز شنبه به مدت 
یک هفته متوقف شــد که روند گفت وگوها نســبت به یک ماه گذشته 
پیشرفت قابل توجهی داشته است و طرف ها توانسته اند بخش قابل 
توجهی از متن توافق بازگشت به برجام را پیش ببرند و از اختالفات مهم 

و کلیدی بکاهند.
یکی از عوامل پیشــرفت قابل توجه در مذاکرات در دور هشتم نسبت 
به دور هفتم این بوده اســت که طرف های اروپایی برجام از کشاندن 
بحث های مذاکراتی به فضای رســانه ها خودداری کردند و مذاکرات 

توانست تا حد زیادی دور از حاشیه سازی ها پیش برود.
به گفته مقامات نزدیک بــه مذاکرات در وین، مذاکــرات تا مرحله ای 
پیش رفته که با اتخاذ تصمیمات سیاســی الزم، امکان دســتیابی به 
توافق وجود خواهد داشت.به نظر می آید در بخش ها و سرفصل های 
اصلی مذاکرات هم چنان مســائل و مواردی از اختالف وجود دارد؛ اما 
در دو موضوع راســتی آزمایی و تضمین ها به نظــر چالش ها و تنش 
های بیشتری میان طرف ها به چشم می خورد. در عین حال مقامات 
نزدیک به هیئت ایرانی تصریح دارند، دربــاره دو موضوع تضمین ها و 
راستی آزمایی اصول قطعی مورد نظر ایران پذیرفته شده است به شکلی 
که ابتدا باید آمریکا لغو تحریم ها را اجرا کند و اجرای آن توســط ایران 
راستی آزمایی شود، سپس ایران اقدامات هسته ای خود را انجام می 
دهد. هر چند اصل دو ایده تضمین ها و راستی آزمایی از چند هفته پیش 
به رسمیت شناخته شده  اســت، اما جزییات آن ها هنوز نهایی نشده و 
حل و فصل کامل اختالف نظرها در مورد جزییات این دو مبحث نیازمند 
بحث بیشتر و اتخاذ تصمیمات سیاسی است. تبدیل ایده ها و راهکارها 
به متن حقوقی و فنی که مورد توافق همه طرف ها باشــد امری بسیار 

پیچیده و زمان بر است.
یکی از موضوعات مورد اختالف آن بخش از فعالیت های هسته ای ایران 
است که طی یکی دو سال اخیر فراتر از برجام به موازات گسترش تحریم 
های آمریکا توسعه یافته اســت. ایران تاکید دارد که از دستاوردهای 
هسته ای خود در این راستا حفاظت می کند. حتی اگر این دستاوردها 
متوقف شوند یا در انبار ذخیره شوند دانش به دست آمده برای ایران در 

زمینه تولید و توسعه و سوخت هسته ای از بین بردنی نیست.

 بازی اروپا و آمریکا با اهرم فشار »زمان« در مذاکرات وین
تعیین ضرب االجل های مختلف از سوی ســه کشور اروپایی و فشار به 
مذاکره کنندگان ایرانی از این منظر موضوعی اســت که از ابتدای شکل 
گیری مذاکرات مطرح شــده و به طور متقابل از ســوی ایران رد شده 
است. سه کشور اروپایی در سطوح مختلف تالش کردند تا با طرح تاریخ 

هایی مثل پایان ژانویه یا اوایل یا اواســط فوریه برای مذاکرات تعیین 
تکلیف کنند با این بهانه که فعالیت های هســته ای ایران به نحوی در 
حال پیشرفت است که دیگر در چارچوب برجام نمی گنجد و باید برای 
آن برجام جدیدی نوشت. اما همه طرف ها حتی کشورهای اروپایی و 
آمریکا با توجه به تجربه مذاکرات سال 2015 می دانند که فشار تصنعی 
و غیرمنطقی به مذاکره کنندگان در ایــن موضوع نه تنها فایده ای ندارد 

بلکه ممکن است نتیجه عکس بدهد.
ایران در این دو ماه که از مذاکرات می گذرد تالش کرده تا هر چه بیشتر 
به روند مذاکرات سرعت دهد؛ اما طرف های اروپایی و غربی باید بدانند 
اوال عامل شرایط فعلی خودشان هســتند، دوما با توجه به تجربه تلخ 
اجرای ناقص برجام و ســپس خروج آمریکا از این توافق، طرف ها در 
شرایط به مراتب بی اعتمادتر نسبت به 2015 درحال مذاکره هستند از 
این رو تالش برای فشار به ایران برای رسیدن به توافق موثر نخواهد بود 
چرا که هدف از این مذاکرات صرفا بازگشت تبلیغاتی به برجام نیست 
بلکه همه طرف ها به ویژه ایران می خواهند از مزایای این توافق بهره مند 

شوند ولی با ضریب اطمینانی بیشتر و بهتر از گذشته.
اکنون همه چشــم ها به سمت وین اســت و اینکه طرف های مذاکره 

کننده با چه دســتور کاری به میز مذاکرات باز می گردند؛ با دست پر یا 
خالی؟در هفته گذشته ایران در موضعی تازه اعالم کرد که حتی حاضر 
است در صورت لزوم برای تســریع در روند مذاکرات و کیفیت بخشی 
به آن با هیئت آمریکایی به طور مســتقیم مذاکره کند. این موضع در 
حالی اعالم شد که تا پیش از این ایران گفته بود تا وقتی آمریکا تحریم 
های برجامی علیه ایران را لغو نکند و به برجام بازنگردد، این کشور حق 
بازگشت به برجام و شرکت در مذاکرات به طور رسمی ندارد و از سویی 
مذاکره مســتقیمی در این رابطه با آمریکا نخواهد داشــت. مقامات 
کشورمان تاکید کردند تنها در صورتی به مذاکره با آمریکا تن می دهند 
که احساس کنند این مسئله ما را به یک توافق خوب در راستای منافع 

ملی مان هدایت می کند.
اکنون نوبت آمریکاست تا برای دستیابی به نتیجه در مذاکرات و فراهم 
شدن بازگشتش به برجام کمی مشت خود را باز کند. بدون شک آمریکا 
بزرگترین مقصر شرایط کنونی اســت و نباید خود را پشت اروپا و اهرم 
فشار »زمان« پنهان کند. انتظار است تا آمریکا مسئوالنه تر در مذاکرات 
حاضر شــود و برای اجرای موثر و مطلوب برجام به ایران تضمین های 

الزم را ارائه کند.

در دیدار جمعی از تولیدکنندگان با رهبر انقالب مطرح شد:

 مخالفت رهبر انقالب با دخالت مسئوالن دولتی در
 فعالیت های اقتصادی

جمعی از تولیدکنندگان کشور و مسئوالن اقتصادی و صنعتی صبح روز با حضور در حسینیه امام 
خمینی)ره( با رهبر انقــالب دیدار کردند.در ادامه گزیده بیانات حضــرت آیت ا...خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی در این دیدار را می خوانید:
  یکی از مهم ترین فواید این جلســه این اســت که مسئوالن کشــور از زبان فعاالن اقتصادی، 

مشکالت و موانع راه را بدون واسطه بشنوند.
 دو کار اصلی بر عهده  مسئولین است؛ اول، مسئله  ایجاد یک نقشه  راهبردی برای مجموع صنعت 

کشور و به خصوص بعضی از صنایع؛دوم، مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت.
 من با دخالــت مســئولین دولــت و دســتگاه هــای دولتــی در فعالیت هــای اقتصادی 
 موافق نیســتم، اما با هدایت، نظارت و کمک شــان موافقم. ایــن کار باید حتمــا انجام بگیرد.

 هدف دشــمنان از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران بود، قصدشــان این بود. حاال فروپاشی 
اقتصــاد البته یــک مقدمه بــود، برای اینکه بــا نابودکــردن اقتصاد ایــران مــردم را در مقابل 
 نظام جمهوری اســالمی قرار بدهنــد و مقاصد سیاســی خباثت آمیز خودشــان را از این طریق 

عملی کنند.
 سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدا... زنده اســت، پابرجاست، آن لشکری که در مقابل دشمن 
ایســتاد شــماها بودید، افســران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایســته  اقتصادی 
بودند، رزمندگانش هم کارگــران بودند، کارگران، رزمنــدگان با اخالص و با صفــای این میدان 
 بودند همه  شــماها و همه  فعاالن اقتصادی در این افتخار شــریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.

 به نظر من اگر در این سال ها مسئوالن دولتی همراهی بیشــتری می کردند، رعایت بیشتری 
 می کردند ما افتخارات بیشــتری به دســت می آوردیم، وضع مان از اینی که امروز هست قطعا

 بهتر بود.
 آمارهای دهه  ۹0 آمارهای اقتصادی حقا و انصافا خرســند کننده ای نیست. آمارهای اقتصاد 
کالن کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل 
سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشــد نقدینگی، خرسند کننده نیست. اینها 
حقایقی است که اگر می توانســتند مســئولین وضعیت را در  جهت این آمارها به شکل بهتری 

هدایت کنند یقینا وضع کشور وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود.
 بحمدا... نمونه های موفقی داریم و بنگاه هایی که منتظر رفع تحریم نماندند. من همیشه تکرار 
می کنم که اقتصاد کشور و فعالیت های اقتصادی کشور را شرطی نکنید، متوقف بر فالن قضیه ای 
که در اختیار ما نیست نکنید. همت خودمان را برای رفع نیاز خودمان را به کار ببندیم و  از این جهت 

ما ظرفیت های بسیار خوبی داریم.

کافه سیاست

بین الملل عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 تیم مذاکره کننده به خطوط قرمز توجه داشته باشند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس یازدهم پشت سر تیم مذاکره کننده است به شرطی که خطوط قرمز را در وین رعایت 
کند.سید علی موسوی در تذکری شفاهی در جلسه علنی یکشنبه مجلس بیان کرد: ما از مذاکرات وین حمایت می کنیم، اما به شرطی که خطوط قرمز رعایت شود. 
ما تجربیات زیادی در این حوزه داریم، آمریکا و کشورهای اروپایی امتحان خود را بارها پس داده اند و ضروری است که تیم مذاکره کننده در وین خطوط قرمز را 
در نظر بگیرند و با احتیاط مذاکرات را انجام دهند.وی در ادامه اظهار کرد: از وزیر امور خارجه انتظار می رود که ارتباط و مشورت را با مقام معظم رهبری حفظ کند و 
نکاتی که ایشان متذکر می شوند را سرلوحه کار خود قرار دهند. نمایندگان مجلس یازدهم پشت سر تیم مذاکره کننده هستند به شرطی که خطوط قرمز رعایت شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از رویکرد رییس جمهور برای حضور در بین مردم و مناطق محروم، قدردانی می کنیم، مردمی بودن 
نقطه قوت این دولت است، اما انتظار می رود دولت انقالبی در کنار توجه به مناطق محروم به شــعارهایی که می دهد نیز جامه عمل بپوشاند. انتظار می رود در 
بودجه سال 1401 ردیفی مستقل برای مناطق محروم در نظر گرفته شود. البته نه مانند سال جاری که بودجه در نظر گرفته شد ولی در جایی دیگر آن را هزینه کردند.
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وزیر امورخارجه پیشــین آمریکا با تکرار ادعاهای 
بی اساس خود علیه کشورمان، بازگشت واشنگتن 
به برجام را فاجعه بار توصیــف کرد.مایک پمپئو، 
وزیر امورخارجه پیشــین آمریــکا در گفت وگو با 
شبکه فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره کناره 
گیری ســه عضو تیم مذاکره کننــده آمریکا که به 
طور غیرمستقیم در گفت وگوهای برجامی در وین 
حضور دارد، اظهار داشت: من دلیل جدا شدن این 
افراد را نمی دانم اما امیدوارم دلیل این کار آنها عدم 
تحمل مماشات باشــد؛ همان طور که من نیز نمی 
توانم این مماشات را تحمل کنم؛ اما به نظر می آید 
که اکنون قصد داریم این کار را انجام دهیم.پمپئو 
که به نظر می رسد از مذاکرات بر سر احیای برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( بسیار خشمگین و 
ناراضی است، مدعی شد: قرار است میلیادرها دالر 
به ایران بدهیم، پولی که علیه دوستان و متحدان 
ما در خاورمیانه، کشورهای حاشیه خلیج )فارس( 
و اسراییل هزینه می شــود و در نهایت آمریکا را به 

خطر می اندازد.
پمپئــو در ادامــه ادعاهای خود گفــت: واقعا یک 
فاجعه خواهد بود، فاجعه بار است که بخواهیم به 
توافقی برگردیم که باراک اوباما، رییس جمهوری 
وقت آمریــکا در ســال 2015 آن را امضا کرد.وزیر 
امورخارجه دولت دونالد ترامپ در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه مخالفان توافق هسته ای با 
ایران از تیم مذاکره کننده آمریکا جدا شــده اند و 

این خبر خوبی برای واشــنگتن نیست، زیرا نمی 
توان جلوی هسته ای شدن ایران را گرفت، مدعی 
شــد: این، خبر خوبی نیســت. ظاهرا این دولت 
)بایدن( به جــای درک این حقیقت کــه ایران با 
منابع مالی زیاد کشور بســیار خطرناکی است، در 
حال گام برداشتن در مسیر احیای توافقی شکست 

خورده است.

خشم »پمپئو« از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام

وز عکس ر

یک ایرانی تبار رهبر حزب 
سبزهای آلمان شد

حزب ســبزهای آلمان دو رهبر جدید 
خود را برگزید. امید نوری پور، شهروند 
ایرانی تبار 4۶ ساله، کارشناس سیاست 
خارجی و ریکاردا النگ، فمینست جوان 
هدایت این حزب قدرتمند و بلندپرواز 
حاضر در دولت ائتالفی اوالف شولتس 

را به دست گرفتند.
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استاد دانشگاه صنعتی:

 توسعه کشت گلخانه ای در اصفهان نیازمند آموزش
 و فناوری است

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: توسعه کشت های گلخانه ای در استان اصفهان به منظور در 
آمدزایی و اشتغال نیازمند آموزش، مشاوره و فناوری است.علی نیکبخت اظهار کرد: بر اساس برنامه 
ریزی ها، سطح گلخانه های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ تا ۶۰ هزارهکتار پیش بینی شده است، این 
در حالی است که اکنون حدود ۱۳ هزارهکتار گلخانه در کشور وجود دارد که این رقم بسیار کم است.

در برنامه ششم توسعه باید ۱۶ هزارهکتار )هر سال سه هزار هکتار( از این گلخانه ها در استان های 
کشور محقق شود.

وی گفت: حدود ۱۰ درصد گلخانه های کشــور سهم اصفهان اســت که درحال حاضر، ۲ هزار و ۴۰۰ 
هکتارگلخانه در اصفهان، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از۴۰ هزار نفر ایجاد کرده است.

بر اساس آمار جهاد کشاورزی استان، ساالنه افزون بر ۳۵۰ هزار تن سبزی و صیفی و ۱۶۵ میلیون 
اصله، شــاخه و گلدان گل در گلخانه های اصفهان تولید و ســاالنه حدود ۱۰۰ هزار تن از محصوالت 
گلخانه ای استان اصفهان به روسیه، عراق و کشور های حاشیه خلیج فارس صادر می شود، همچنین 
در صورت برنامه ریزی مناسب ظرفیت صادرات ساالنه ۱۰ میلیارد دالر گل و گیاه زینتی از گلخانه های 
استان به خارج از کشور وجود دارد.نیکبخت افزود: هر هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم 
ایجاد می کند و هرتن محصول گلخانه ای هزار دالر ارزش صادراتی دارد، همچنین با اجرای هر هزار 

هکتار گلخانه در مصرف حدود یک میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود.
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، آموزش و ترویج، مشاوره و فناوری را سه محور مهم برای توسعه 
گلخانه های استان عنوان کرد.بیشترین محصوالت کشت شده در گلخانه های استان بر اساس اعالم 
جهاد کشاورزی به ترتیب فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی )معمولی، گیالسی، زیتونی(، بادمجان، خیار، 
سبزیجات برگی وگل های زینتی است و آلوئه ورا، موز، انبه، آناناس و برخی گیاهان دارویی نیز در 

ماه های اخیر به کشت های گلخانه ای استان اضافه شده است.
 

رتبه نخست میوه  فروشان اصفهانی در گران فروشی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: خرده فروشان میوه و سبزی، رتبه نخست گران 
فروشی و نانوایان رتبه دوم تخلفات صنفی در اســتان را به خود اختصاص داده اند.جواد محمدی 
فشارکی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۳۵۷ هزار و ۵۰۱ بازرسی در استان انجام شد که 
به تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده منجر شده است.وی، ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته را ۳۸۰ 
میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۸۴۳ اعالم کرد و گفت: باالترین آمار تخلفات صنفی به ترتیب به 

خرده فروشان میوه و سبزی و نانوایی ها تخصیص دارد.
در صنف نانوایی ها شاهد کم فروشی، گران فروشی و فروش اجباری هستیم به این صورت که به 
طور مثال مشتری نان ساده می خواهد، اما نان کنجدی را با اجبار و با قیمت باالتر به او می فروشند.

محمدی فشاری اضافه کرد: ۸۷ بازرس رسمی و ۲۴۲ بازرس افتخاری در استان و۱۲۰ هزار واحد 
صنفی در اصفهان وجود دارد که الزم است کمبود نیرو و امکانات را با هوشمند کردن بازرسی ها جبران 
کنیم.وی گفت: جشنواره فروش نوروزی که از اول بهمن آغاز شده و تا ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ ادامه دارد.

این جشنواره جایگزین نمایشگاه فصلی بهاره شده است به طوری که در نمایشگاه های بهاره، اغلب 
خریداران ناراضی بودند و پس از اتمام آن شکایات مردمی به بازرسی و نظارت اصناف منتقل می 
شد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان، نصب نکردن اتیکت قیمت را راهی برای گران فروشی 
خواند و گفت: درج نکردن قیمت روی کاال یک تخلف آشــکار اســت که بازرســین روی آن بسیار 
حساس هستند و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.به منظور ثبت هوشمند تخلفات، شماره همراه 
۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و شــماره تلفن ۱۳ الی ۳۲۳۵۲۰۱۲ در اختیار مردم قرار دارد تا هرگونه شکایتی را 

گزارش و یا از طریق سایت بازرسی و نظارت اصناف استان اقدام کنند.

وقتی تنها 13 درصد از حجم سد زاینده رود پر شده و قرار است رودخانه از 12 بهمن به مدت 12 روز جاری شود!

رودخانه مجروح

هفته گذشــته بــود که معــاون عمرانی  زینب ذاکر 
استاندار اصفهان از بازگشایی سد زاینده 
رود خبر داد. مهران زینلیان گفت: مقرر شد که در تاریخ ۱۲ بهمن آب 
برای کشاورزان شــرق استان رهاسازی شــود. قطعا حجم آب برای 

کشت مناسب این کشاورزان کافی خواهد بود.
به گفته این مقام مســئول در اســتانداری، در کارگروه ســازگاری با 
کم آبی بــا توجه به حجم کم آب، قرار شــد که کشــاورزان شــرق و 
 غرب با هم توافــق کنند تــا یکی از ایــن دو گروه در نوبــت اول آب 

دریافت کنند.
روز گذشته خبر رســید که با رایزنی جهاد کشــاورزی و آب منطقه ای 
و کشــاورزان، این توافق حاصل شــد. زینلیان در ایــن رابطه گفت: 
»کشاورزان شــرق و غرب با هماهنگی جهاد کشاورزی در جلسه ای 
که ساعت ۲۳:۰۰ چهارشنبه ششــم بهمن ماه برگزار شد در خصوص 
رهاســازی آب به توافق و جمع بندی رســیدند. با توجه به کمبود آب 
در مخزن ســد زاینده رود و ممکن نبودن توزیع آب برای بخش های 
مختلف استان، مقرر شد در این مرحله آب فقط برای کشاورزان شرق 

رهاسازی شود«.
اما اینکه چه میزان و مدت قرار است آب رهاسازی شود، سوالی است 
که فعال پاسخی به آن داده نشده و زینلیان هم می گوید پس از انجام 

کارکارشناسی به اطالع می رسد .
وی در پاسخ به این پرسش که آب سد چه زمانی برای کشاورزان غرب 
رهاسازی می شود هم گفت: »کشــاورزان غرب عمدتا باغدار هستند 
و نیاز آبی آنان بعد از نوروز اســت و زمان دقیق رهاسازی پس از کار 
کارشناسی و با توجه به بارش ها و رعایت خط قرمز آب شرب اصفهان 
اعالم می شود. اولویت بعد )دوم( رهاسازی برای کشاورزان غرب و 
شرق با رعایت خط قرمز تامین آب شرب اصفهان است و هیچ قول و 
تضمینی برای بازگشــایی نوبت دوم نمی دهیم و رهاسازی به میزان 

بارش ها بستگی دارد.«
هرچند زینلیان می گوید میزان زمان رهاسازی آب در زاینده رود اطالع 
رسانی خواهد شــد ؛اما »حســین وحیدا« عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشــاورزان اصفهان در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
اعالم کرده که زاینده رود برای مدت ۱۲ روز  جاری خواهد بود. وحیدا 

گفت: »توافق نامه ای بین کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان تنظیم 
شده که قرار اســت به امضای اســتاندار اصفهان و مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود برســد و بر این اساس کشــاورزان غرب فعال آبی دریافت 
نمی کنند و مختصر آبی که پشت ســد موجود است برای کشت گندم 
در شرق اصفهان تخصیص می یابد، کشاورزان غرب هم برای باغات 
خود در سال آینده آب دریافت خواهند کرد. آب منطقه ای خزانه دار آب 
است که باید بر تخصیص آن نظارت کند، صنف کشاورزان هم بر روند 
تخصیص آب و رسیدن آن به شرق نظارت خواهد کرد البته هنوز ابزار 

الزم برای این کار در اختیار اعضای صنف قرار نگرفته است.«
وحیدا می گوید الزم است دادستان های شهرستان ها در جریان روند 
نظارتی قرار گرفته و افــرادی که امر نظارت را انجــام می دهند، بیمه 
شوند. تضمینی وجود ندارد که آب در باالدســت برداشت نشود، آب 
منطقه ای باید بر این مسئله نظارت کند. نیروی انتظامی و دادستانی 
هم الزم اســت با صنف کشــاورزان همکاری کنند؛ زیرا اگر نظارت و 
کنترلی وجود نداشته باشد حتما در باالدست برداشت انجام می شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهــان همچنین گفت: 
»حجم مشخصی برای آبی که از سد رهاسازی می شود تعیین نشده 
است، اما بر اساس ذخیره فعلی ســد ۵۷ میلیون متر مکعب آب در 
این روز ها حتما رهاسازی خواهد شد. امید است برف ها در باالدست 
آب شده و بر ذخیره پشت سد افزوده شــود تا آب بیشتری به شرق 

اصفهان برسد.«
اما وعده بازگشــایی زاینده رود در شــرایطی داده شــده که به گفته 
مســئوالن آب منطقــه ای اســتان بارش ها هــم نتوانســته جانی 
هرچند اندک به تن خشک و خســته زاینده رود بدهد و آخرین آمار 
اعالمی از ســوی مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاه های 
زاینده رود و کوهرنــگ، در حال حاضر ورودی آب به ســد زاینده رود 
و خروجی از آن حدود ۱۱ متــر مکعب بر ثانیه  اســت در حالی که در 
مدت زمان مشابه ســال گذشته، حجم ســد زاینده رود ۱۸۴ میلیون 
متر مکعب و در متوســط بلندمــدت، ۶۱۷ میلیون متــر مکعب بود 
و ذخیره آب در مخزن ســد زاینده رود در مقایســه با ســال گذشته 
 ۱۱ درصــد و در مقایســه بــا متوســط بلندمدت ۷۳ درصــد کاهش

 یافته است.
هرچند سید مجتبی موســوی نایینی می گوید میزان بارش ها بهتر از 
سال آبی گذشته بوده؛ اما تنها ۱۳ درصد از حجم سد زاینده رود پر شده 
که قطعا نگران کننده است. با این حال گویا مسئوالن همچنان به دنبال 

راهکارهای موقتی برای آرام کردن کشاورزان هستند!

با مسئولان

خبر روز

 توسعه صنایع و بحران فرونشست، تیغ دولبه استان
 اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: اگرچه با بحران فرونشست زمین مواجه هستیم؛ اما از سوی دیگر به دلیل 
آمار باالی بیکاری و ضرورت تسهیل مسیر اشــتغال زایی، نمی توان راه توسعه استان را هم بست 
بنابراین ما با یک تیغ دولبه در اصفهان روبه رو هستیم.ســیدرضا مرتضوی، در شورای برنامه ریزی 
استان اظهار داشت: برای کنترل فرونشســت زمین باید چند اقدام از جمله جلوگیری از برداشت  
غیرمجاز، محدودسازی برداشــت مجاز و صرفه جویی در صنایع به صورت استفاده از آب های در 
گردش را در دستور کار قرار داد.وی با اشــاره به تاکید بر ضرورت توجه به پیشرفت استان تصریح 
کرد: ما نمی توانیم در را بــر روی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان ببندیم و با مانع  تراشــی، ســبب 
سرمایه گریزی شویم و اصفهان را از کارآفرینان خالی کنیم.استاندار اصفهان تاکید کرد: روند توسعه 
استان را باید طبق سند آمایش سرزمین پیشبرد و نباید گذاشــت اصفهان از شکل گذشته خود و 
جایگاهی که در سطح کشور داشته است، دور شود.وی گفت: نیاید نگاه یکجانبه به پدیده فرونشست 
زمین داشت بلکه باید با چاره جویی برای حل آن، به توسعه اســتان نیز توجه کرد.معاون عمرانی 
استانداری اصفهان نیز در این نشســت گفت: اگرچه فرونشست زمین در اصفهان بسیار پراهمیت 
بوده و به مرحله حاد نیز رسیده اســت؛ اما نباید به اصفهان هراسی هم منجر شود.مهران زینلیان با 
اشاره به اینکه فرونشست زمین در سالیان گذشته بوقوع پیوسته است و قابل انکار نیست، اضافه 
کرد: با »جی پی اس« و مانیتور نقاط مختلف اصفهان به دنبال شناسایی محالت در معرض خطر 
فرونشست هستیم و طبق آن باید طراحی های الزم را برای رفع این بحران صورت دهیم.وی، تنها 
راه حل فرونشســت زمین در اصفهان را احیای زاینده رود و تغذیه آبخوان ها و سفره های زیرزمینی 

عنوان کرد و گفت: تمام راهکارهای موجود برای درمان فرونشست، موقتی و شکل مسکن را دارد.
 

فرماندار اردستان:

نظارت بر کنترل قیمت ها رضایت بخش نیست
فرماندار اردســتان گفت: نظارت بر کنترل قیمت ها و نظم بخشــیدن بر فرآیند بازار در شهرستان 
اردستان رضایت بخش نیست.حمیدرضا تاملی در شــورای اداری شهرستان اردستان، اظهار کرد: 
مهم ترین انتظاری که از دستگاه های شهرســتان در ایام پیش رو داریم، تعیین درست و جامع از 
خدمات انقالب اسالمی است. متاسفانه مشکالت اقتصادی و برخی از ناکامی ها در تحقق بعضی 
از اهداف، فضای جامعه را خصوصا در بستر فضای مجازی به ســمت جریانی که مخالف انقالب 
و نظام بوده، برده اســت.وی افزود:  در خصوص برطرف کردن مطالبات مردم به سه موضوع مهم 
برخورد می کنیم؛ اختالل و نقــص در قوانین و مقررات، عدم اختیارات کافی مســئوالن ادارات که 
دست آنها را برای تصمیم گیری بسته است و حتما باید از مرکز استان تصمیم گیری شود و همچنین 
کمبود بودجه و اعتبارات که باعث شده بســیاری از پروژه ها نیمه تمام بماند.تاملی گفت: مدیران 
دستگاه های شهرســتان عملکرد کارمندان را نظارت و کنترل بیشتری کنند و با دقت بیشتری زیر 
نظر بگیرند و اشراف کامل نســبت به عملکرد نیروهای خاکستری دستگاه خود داشته باشند.وی 
خاطرنشان کرد: اگر مردم در بخش های مختلفی که از دســتگاه های عمومی خدمات می گیرند 
کوتاهی دیدند  حتما گزارش مکتوب خود را به واحدهای بازرسی و نظارتی آن دستگاه و یا فرمانداری 
ارائه کنند. مردم شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روســتاها را به یک فراخوان نظارت عمومی بر 
دستگاه های شهرســتان اردســتان دعوت می کنم. وی تصریح کرد: موضوع تنظیم بازار و تامین 
کاالهای اساسی مردم از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهرستان است. نظارت بر کنترل قیمت ها 
و نظم بخشیدن به فرآیند بازار در شهرستان اردستان به دلیل عدم همکاری اتحادیه های صنفی و 
عدم مسئولیت پذیری آنها رضایت بخش نیست و از مردم عذرخواهی می کنیم.فرماندار اردستان از 
اداره صمت و اتحادیه های صنفی خواست برنامه های منسجم تری نسبت به نظارت و بازرسی ویژه 

ایام پایانی سال داشته باشند تا به مردم فشار بیشتری وارد نشود.

طرح های احیای زاینده رود اصفهان در جریان استبا مسئولان
با اجرای طرح های احیای زاینده رود، مصرف آب در استان اصفهان به نصف کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، عملیات انتقال پساب شرق اصفهان و 
ساماندهی زاینده رود را در اجرا دانست و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.حسن ساسانی افزود: هدف از اجرای طرح انتقال 
پساب، انتقال بیش از ۵۰۰ لیتر بر ثانیه پساب شرق به محل سد آبشار برای تصفیه تکمیلی و ورود پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی است که پیش بینی می شود 
در کمتر از یک سال تکمیل شود.وی گفت: عملیات ساماندهی رودخانه هم از دیگر طرح های احیای زاینده رود است که در حد فاصل سد چم آسمان تا نکوآباد به طول ۴۰ 
کیلومتر با انتخاب پیمانکار در مرحله آغاز اجرای طرح است و هدف از اجرای آن جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، دسترسی مطلوب به رودخانه و انضباط در برداشت های 
مجاز محسوب می شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: احداث ۲۰ کیلومتر دیواره ساماندهی در مسیر رودخانه زاینده رود، احداث ۶۰ کیلومتر جاده ساحلی، 
رفع تصرف ۲۵۰ هکتار از زمین های حاشیه زاینده رود والیرویی ۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه از جمله مراحل اجرای طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود در سال جاری است.

معاون استاندار اصفهان:

اجرای صحیح طرح 
 کارآمدسازی یارانه ها نیاز

 به برنامه ریزی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: اجــرای طرح کارآمدســازی 
یارانه ها اقــدام خوبی اســت و بایــد انجام 
شــود، البته اجرای صحیح این طــرح نیاز به 
برنامه ریزی و تدابیر ویژه دارد.امیررضا نقش در 
بازدید از برخی صنایع لبنی استان و واحدهای 
دامداری در راستای بررســی میدانی مسائل 
و مشکالت دامداران، نهاده ها، شیر، صادرات 
شیر خشک و...، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی 
از چنــد دامداری صنعتی و ســنتی در منطقه 
شهرضا و شرکت های تولیدکننده شیر خشک 
داشتیم و از نزدیک مسائل و مشکالت بررسی 
شــد. وی افزود: واحدهای تولیدی در زمینه 
نهاده ها با مشکالت زیادی طی چند ماه اخیر 
مواجه بودند، همچنین در زمینه صادرات شیر 
خشک نیز با مشــکالتی مواجه هستند که در 
ایــن بازدیدها نیز درباره مســائل مرتبط با آن 
همچون عــوارض صادراتی مباحثی توســط 
تولیدکنندگان مطرح شد.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به لزوم 
حل سریع مشکالت بخش تولید، گفت: مسائل 
و مشکالت دسته بندی شده و پیگیری الزم از 
طریق وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش های 
مرتبط انجــام خواهد شــد تا هر چــه زودتر 
مشکالت تولیدکنندگان برطرف شود و بتوانند از 
ظرفیت ها بهره ببرند.وی اضافه کرد: همچنین 
شــاهد بازگشایی مجدد ســردخانه مشکات 
متعلق به شرکت پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان بودیم که چند ســال از چرخه خارج 
بود و با تالش دوباره احیا شد و در حال حاضر 
با ظرفیت ۱۴۰۰ تــن در ماه ظرفیت نگهداری و 
بسته بندی دارد، این موضوع به افزایش ظرفیت 
نگهداری مواد پروتئینی استان کمک می کند و 
تالش می شود سایر ظرفیت ها نیز فعال شوند، 
چون اســتان به این ظرفیت ها نیاز داشــت و 
امید است تا بتوان برای رفع مشکالت استان و 
تامین نیاز گوشت قرمز استان هم با استفاده از 

این ظرفیت ها بهره کافی را ببریم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در بودجه سال آینده بیش از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه برای آرد و نان در نظر گرفته شده است، 
گفت: هر ایرانی یک میلیون تومان یارانه پنهان آرد و 
نان دارد.محسن ضیایی، در بیست و هشتمین جلسه 
علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان ، با بیان اینکه 
دولت با قدرت به دنبال تامین قوت غالب مردم است، 
افزود: در بودجه ســال آینده بیش از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه برای آرد و نان در نظر گرفته شده است. 
یعنی هر ایرانی یک میلیون تومان یارانه پنهان آرد و 

نان دارد که امیدواریم دولت این مورد را اصالح کند.
وی در ادامه به پایین بودن دورریز و ضایعات نان در 
اصفهان اشاره و تصریح کرد: با جمع بندی تحقیقات 
پژوهشکده ها و مراکز علمی، مشخص شد به دلیل 
باال بودن فرهنگ مصرفی مردم اســتان به خصوص 
شهر اصفهان، کمترین دورریز و ضایعات نان در کشور 
با نیم درصد متعلق به اصفهان است.ضیایی در ارتباط 
با کیفیت نان نیز گفت: قبول داریم که استحقاق مردم 
بیشتر از این اســت، اما ســازمان بهداشت جهانی، 
اصفهان را به عنوان پایلوت قلب سالم انتخاب کرده و 
آن را به غذای سالم ارتباط داده که به نان سالم وابسته 
اســت.وی با اشــاره به اینکه اصفهان ۱۰ سال است 
به عنوان پایتخت نان های سنتی مطرح است و اجازه 
نداده هیچ استانی این برند را در اختیار بگیرد، تصریح 

کرد: این برند تنها مربوط به کیفیت نان نیست، بلکه 
بهداشت نانوایی، آموزش های الزم و چندین و چند 
پارامتر دیگر نیز در این زمینه دخیل هستند.مدیرکل 
اداره غله و خدمات بازرگانی استان خاطرنشان کرد: 
در اســتان اصفهان ۴ هزار و ۸۰۰ واحد نانوایی فعال 
داریم که یک هزار و ۴۰۵ واحد اعم از واحدهای دارای 
یارانه نوع یک و دو در شهر اصفهان فعال هستند.وی 
با اشاره به توزیع ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن آرد بین نانوایی های 
اصفهان، گفت: براســاس تصمیم مدیران اســتانی 
در دولت قبــل، برخی نانوایی ها به ســمت آزاد پزی 
کامل رفتند، به همین دلیل قیمت نان سنگک در آزاد 
پزهای کامل بیشتر است. هدف این تصمیم سنجش 
رضایت مشــتری بود که به صورت نسبی اعالم شده 

مشتریان این نان راضی هستند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

هر ایرانی یک میلیون تومان یارانه پنهان آرد و نان دارد

برداشت »زردک« 
در خرانق

زردک که همان هویج ایرانی 
است، به شیوه های رایج قدیم 
در منطقه خرانق شهرســتان 
اردکان در اســتان یزد کشت 
می شــود و این روزها فصل 
برداشــت این گیاه مغذی و 

پرفایده است.

عکس روز

عکس: مهر
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 بازار مسکن طی سال های اخیر در ایران به شــدت تحت تاثیر تورم و رکود 
قرار گرفته و در سال های گذشته شاهد افزایش چندین برابری قیمت ها در 
بازار مسکن هستیم، همین موضوع مشکالت فراوانی را برای فروشندگان، 
خریداران و افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند ایجاد کرده 
است. سایه رکود هم چنان بر بازار مسکن سنگینی می کند و شغل های مرتبط 
با آن در حال از بین رفتن هستند.رییس اتحادیه مصالح فروشان شهرکرد 
درخصوص مشکالت  بازار مســکن و تاثیر طرح نهضت ملی مسکن بر آن، 
اظهار کرد: طی سال های گذشته شاهد رکود در بازار مسکن بودیم، اما با این 
حال کارخانجات فروش مصالح ساختمانی به دالیل متعدد مانند گرانی آب، 
برق، گاز و... اقدام به افزایــش قیمت می کردند، همچنین به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم در حوزه مسکن، ساخت و ساز بسیار کاهش پیدا کرده 
است.شمسی پور ادامه داد: درحال حاضر به دلیل نبود خریدار مسکن در کار 
بسیاری از پیمانکاران فعال در حوزه ساخت مسکن وقفه ایجاد شده است و 
کمتر کسی اقدام به آغاز پروژه و ساخت مسکن می کند، زیرا باتوجه به رکود 
موجود در بازار امکان دارد در فروش مسکن موفق نباشند و دچار مشکالت 
مالی بســیاری شــوند، به همین دلیل نیز افرادی که زمان های زیادی نیز 
در این حوزه فعالیت دارنــد از ادامه کار منصرف شــده اند.رییس اتحادیه 
مصالح فروشان شهرکرد عنوان کرد: در حوزه کار فروش مصالح ساختمانی 
مانند فروش کاشی و سرامیک پیش از عید و حدود بهمن ماه کار رونق خوبی 
داشت و فروش اوج پیدا می کرد، اما متاسفانه درحال حاضر وضعیت فروش 
به گونه ای اســت که پرداخت حقوق کارکنان فروشگاه نیز به سختی انجام 
می شود.وی خاطرنشان کرد: در طرح هایی مانند طرح نهضت ملی مسکن 
معموال خرید مصالح ساختمانی به صورت مستقیم از کارخانه انجام می شود 
و به همین دلیل تاثیر چندانی بر بازار ندارد، البته به وسیله چنین طرح هایی 
برای برخی افراد ایجاد شغل می شود، اما در مجموع تنها درصورتی که مصالح 
ساختمانی مورد نیاز از بازار خریداری شوند، موجب رونق در بازار خواهد شد.

    طرح نهضت ملی مســکن در چهارمحال و بختیاری منجر به ایجاد 
حدود ۶000 اشتغال دائم می شود

معاون شهرسازی و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری در خصوص تاثیر طرح نهضت ملی مســکن بر اشتغال زایی و 
رونق اقتصادی، اظهار کرد: ساخت مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان ها 
را رفع می کند، همچنین در فرآیند ساخت مســکن عوامل و رویکردهای 
گوناگون مانند نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، ماشین آالت موردنیاز 
و... وجود دارند که هرکدام از این عوامل در شــکل گیری و ساخت مسکن 
موثر است و می تواند برای افراد بسیاری شغل مناسب ایجاد کند.اسکندر 
امینی افزود: براساس بررسی های انجام شده تاکنون عملیات ساختمانی 
حدود ۴۲۰۰ مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری 
آغاز شده که از پیشرفت خوبی نیز برخوردار هستند و منجر به ایجاد حدود 
۶۰۰۰ اشتغال دائم می شود که این موضوع برای استان که نرخ بیکاری باالیی 
دارد، موضوع مثبت و خبری خوشحال کننده است.امینی ادامه داد: دولت 
موظف شده است در طول چهار سال چهار میلیون مسکن برای مردم تولید 

کند که در این میان سهم چهارمحال و بختیاری نسبت به جمعیت آن حدود 
۱۰ هزار واحد مسکونی در سال است که عبارت هستند از واحدهای مسکونی 
شهری، روستایی، اســتیجاری و واحدهایی که در بافت فرسوده به کمک 
مردم و درحقیقت خود مالکین ســاخته خواهند شد.معاون شهرسازی و 
بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
اولویت نخست در طرح نهضت ملی مسکن تامین زمین است که جلسات 
بسیاری در این خصوص با دستگاه های متولی در شورای تامین مسکن 
و سایر ارگان های دولتی برگزار شده اســت و به گونه ای برنامه ریزی شده 
که تامین زمین با مشکل مواجه نشــود، در مناطقی نیز زمین وجود ندارد 
و موضوع خودمالکین مطرح است و اطالع رســانی های خوبی نیز در این 
زمینه انجام شــده مبنی بر اینکه افراد مالک زمین در شهرها و روستاهای 
کوچک می توانند با ثبت نام و دریافت تسهیالت بانکی مصوب شده اقدام 
به ساخت مســکن کنند.وی درخصوص نحوه تامین مصالح ساختمانی 
مورد نیاز برای ســاخت مسکن در طرح ملی مســکن، اضافه کرد: قیمت 
ســیمان و میلگرد تاثیر زیادی بر قیمت تمام شــده هر متر مربع مسکن 
دارد که خوشبختانه وجود کارخانه تولید آهن آالت و میلگرد در چهارمحال 
و بختیاری و استان همجوار همچنین کارخانه سیمان شهرکرد یک امتیاز 
بزرگ برای ساختمان  سازی در استان محسوب می شود، زیرا به میزانی که 

فاصله و درنتیجه کرایه حمل و نقل این مصالح کاهش پیدا کند بر قیمت 
تمام شده هر متر مربع مســکن تاثیر زیادی دارد. امینی تصریح کرد: به 
میزانی که هزینه حمل و نقل و یا مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی 
مسکن افزایش پیدا کند، بر میزان آورده متقاضیان موثر است و باتوجه به 
این موضوع که هدف این طرح تامین مسکن برای افراد کم درآمد جامعه 
است، تالش می شود از نزدیک ترین کارخانجات که مصالح استاندارد و مورد 
تایید در ساختمان سازی تولید می کنند، استفاده شود.معاون شهرسازی 
و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری یادآور 
شد:در تفاهم نامه ای که با پیمانکاران و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن 
منعقد شــده، این افراد ملزم شده اند از مصالح ســاختمانی استاندارد و 
مرغوب که تولید اســتان و یا درصورت لزوم استان های همجوار هستند، 
اســتفاده کنند، زیرا درمجموع تالش می شــود قیمت تمام شــده برای 
متقاضیان این طرح کاهش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم طرح 
نهضت ملی مسکن با کمک متقاضیان بتواند در ساخت مسکن برای آن ها 
نقش موثری داشته باشد و به همین منظور از متقاضیان درخواست داریم در 
موعدهای مقرر که اعالم خواهد شد نسبت به واریز آورده خود اقدام کنند و از 
ایجاد وقفه در پیشرفت فیزیکی پروژه جلوگیری کنند، زیرا آورده متقاضیان 

و تسهیالت بانکی روند ساخت مسکن در این طرح را پیش می برد.

مدیرکل اداره تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
معرفی شد

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشــور، مدیرکل امور استان های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند تن از مسئوالن استانی، محسن مولوی به عنوان مدیرکل جدید 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری معرفی و از زحمات ســید حفیظ ا...فاضلی، 
مدیرکل سابق این اداره کل قدردانی به عمل آمد.محمدکاظم منزوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین تکریم و معارفه مدیرکل جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر اینکه اجرای طرح های اقتصادی باید در اولویت برنامه های اســتان قــرار بگیرد، اظهار کرد: 
تکمیل طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری، احیای تعاونی ها و بازفعال کردن تعاونی های راکد باید در 
اولویت های اجرا واقع شوند.وی افزود: مصوبات بسیاری از سال گذشته در چهارمحال و بختیاری معطل 
مانده است که باید با قید فوریت در دستور اجرای کامل قرار بگیرند.در ادامه سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به نرخ باالی بیکاری در اســتان، اظهار کرد: باوجود 
پتانسیل های بزرگ در چهارمحال و بختیاری، آمار بیکاری باالتر از میانگین کشوری بوده که این موضوع، 
چالش های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است.محسن مولوی با بیان اینکه در حوزه اشتغال، کمبود 
برنامه در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، افزود: در حقیقت برنامه های درستی به استان، ابالغ نشده 
و طرح زیست بوم محلی قرار است، ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل را در ســال ۱۴۰۱ در کشور ایجاد کند که اگر این 
برنامه به خوبی در استان اجرا شود، بخش اعظم مشکل بیکاری در استان مرتفع خواهد شد.وی در پایان 
تاکید کرد: صیانت از نیروی کار جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها، افزایش بازرسی ها و جلوگیری از افزایش 

فوتی های ناشی از کار از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید مورد توجه اداره کار در استان قرار بگیرد.
 

 سینما بهمن و غدیر شهرکرد میزبان چهلمین جشنواره
 فیلم فجر

مدیر انجمن سینما جوانان چهارمحال و بختیاری، گفت: از تاریخ ۱۵ بهمن ماه همزمان با آغاز چهلمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر در سراسر کشور میزبانی استان از این جشنواره آغاز می شود و این فیلم ها 
در دو سینما بهمن و غدیر اکران خواهند شــد.ناصر قائدی در خصوص زمان آغاز جشنواره فیلم فجر در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از تاریخ ۱۵ بهمن ماه همزمان با آغاز چهلمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر در سراسر کشور میزبانی استان از این جشنواره آغاز می شود.مدیر انجمن سینما جوانان چهارمحال و 
بختیاری، خاطرنشان کرد: اکران فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر کشور در سینماهای بهمن و غدیر 
در شهرکرد انجام می شود، همچنین از سوی معاونت سینمایی و امور سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مدیرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری پیگیری هایی جهت اکران تمامی فیلم های این 
جشنواره در حال انجام است و امیدواریم میزبانی از حدود ۲۲ فیلم موجود در این جشنواره در شهرکرد 

انجام شود و شهروندان قادر به تماشای تمامی این فیلم ها باشند.
 

راهیابی 2 کوه نورد چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی اردوی 
تیم ملی هیمالیانوردی

مصطفی احســان پور، مســئول کارگروه هیمالیانوردی چهارمحال و بختیاری و سرپرست مرحله دوم 
اردوی تیم ملی گفت: توانایی های علمی و عملی ۱۲ مرد و هشت بانوی ورزشکار حاضر در اردوی تیم ملی 
هیمالیانوردی با حضور سید علی حسینی و حســین نظر به عنوان مربی و ناظر فدراسیون مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت که بر مبنای آن مالک توجونی و فائزه احمدی از چهارمحال و بختیاری توانستند با 
کسب باالترین امتیازات جواز حضور در مرحله نهایی اردوی تیم ملی هیمالیانوردی در علم کوه مازندران 

را به دست بیاورند.

بام ایرانبا مسئولان

معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ایجاد ۶۰۰۰ اشتغال با اجراشدن طرح نهضت ملی مسکن 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

برنامه های دهه فجر با محوریت مردم برگزار شود
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در آســتانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی قرار 
داریم، اظهار کرد: با توجه به گزارش های ارائه شده تمامی کمیته ها برنامه های قابل توجهی برای 
این ایام تدارک دیده اند و باید تالش کنیم این اقدامات به منصه ظهور برســد.غالمعلی حیدری 
با بیان اینکه در بیش از چهار دهه گذشته دشمنان جمهوری اسالمی از هیچ کوششی برای ضربه 
زدن به انقالب اسالمی دریغ نکردند، عنوان کرد: این دشــمنان در داخل و خارج کشور تمام توان 
خود را به کار گرفتند تا فشارهای اقتصادی بر مردم تشدید شود، امروز راهبرد اصلی دشمن ناامید 

کردن مردم از نظام و انقالب است.

    دشمنان در تالش هستند تا وضعیت کشور را بحرانی جلوه دهند
وی افزود: در طول این سال ها دشمنان در تالش هستند تا وضعیت کشور را بحرانی جلوه دهند، 
همچنین با کوچک نشان دادن دستاوردهای انقالب اسالمی بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد 

کنند.
 تطهیر حکومت پهلوی، عصبی کردن مردم از نظام جمهوری اسالمی، قداست زدایی از ارزش های 
انقالب اسالمی، ایجاد شبهه در حقانیت نظام و ایجاد شک در سالمت مسئوالن صادق و خدمتگزار 
از دیگر برنامه های دشمنان اســت.حیدری با تاکید بر اینکه دوستداران نظام جمهوری اسالمی 
باید تالش کنند تیغ دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی کند شود و اجازه ندهند دشمن به 
اهداف خود برسد، مطرح کرد: امروز به تاکید مقام معظم رهبری جهاد تبیین باید در اولویت همه 
قرار بگیرد تا بتوانیم توطئه های دشمنان را خنثی کنیم، جهاد تبیین باید در جای جای چهارمحال 
و بختیاری نمود داشته باشد.استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امیدآفرینی در ایام ا...

دهه فجر باید مورد تاکید دســت اندرکاران قرار بگیرد. مراســم دهه فجر تشریفاتی نیست، بلکه 
یک پدیده استثنایی است و باید این موضوعات را برای مردم بیان کنیم.وی با بیان اینکه انقالب 
اسالمی کامال مردمی است، ادامه داد: باید تالش شود، برنامه های ایام ا... دهه فجر با محوریت 
مردم برگزار شود و ستادهای برگزاری برنامه ها نیز حمایت های الزم را انجام دهند تا شاهد حضور 
بدنه مردم در این جشن ها باشیم، دســتگاه های اجرایی هم تمام امکانات خود را برای برگزاری 

پرشور جشن های انقالب به میدان بیاورند.

   مردم، صاحب اصلی انقالب اسالمی هستند
حیدری گفت: باید از فرصت ایام ا... دهه فجر برای بیان دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینه های 
مختلف امنیتی، علمی، فرهنگی و صنعتی استفاده شود. رسانه ها نقش بسزایی در جهاد تبیین 
دارند و باید همه ظرفیت ها در این خصوص به کار گرفته شود.اســتاندار چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه برای اغناسازی جامعه نیازمند محتوای غنی و مناسب هستیم، افزود: می توان از 
پیشکسوتان دوران پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برای تبیین چهره به چهره استفاده کرد، 
همچنین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در راســتای پیشرفت و توسعه ایران اسالمی مورد توجه 
قرار بگیرد.وی عنوان کرد: مردم صاحبان اصلی انقالب اسالمی هســتند، بنابراین باید از تمامی 
اقشار برای برگزاری جشــن های انقالب دعوت به عمل آید، همچنین مسئوالن برای امیدآفرینی 
رفع مشکالت مردم را در اولویت قرار دهند، افتتاحیه های پروژه های عمرانی نیز برای امیدآفرینی 

اطالع رسانی شود، اما پروژه هایی به بهره برداری برسد که به طور کامل تکمیل شده اند.
حیدری اظهار کرد: در این چند ماه اقدامات خوبی برای اختصــاص اعتبار به پروژه های عمرانی 
نیمه تمام و تخصیص اعتبارات ۱۴۰۰ صورت گرفته است، برای مثال ۸۰۰ میلیارد تومان به باند دوم 
پروژه محور بروجن، لردگان به ایذه و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پروژه آبرســانی نیمی از جمعیت 
استان اختصاص یافت.استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید دستاوردهای انقالب اسالمی 

به صورت هنرمندانه و جذاب بیان شود، بنابراین محتوای مناسب در اختیار رسانه ها قرار بگیرد.

خبر روز

99 طرح مخابراتی در 
چهارمحال و بختیاری 
آماده بهره برداری است

مدیرعامل منطقــه مخابراتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۹۹ طرح مخابراتی شــامل 
بهینه ســازی، افزایش فنــاوری و ارتقای 
ســرعت اینترنت و همچنین ایجاد سایت 
جدید به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان 
همزمان با دهه فجر امســال در اســتان به 
بهره بــرداری می رســد.هومان محمودی 
با بیان اینکــه طرح هــای مخابراتی آماده 
بهره برداری مربوط به ارتباطات سیار همراه 
اول است، افزود: در مجموع این طرح ها ۱۵ 
ســایت جدید مخابراتی در شهرستان های 
لردگان، کوهرنگ، اردل و شــهرکرد افتتاح 
خواهد شــد تا مجموع ســایت های فعال 
همراه اول در استان به ۴۳۰ سایت افزایش 
یابد.وی تصریح کرد: در دهه فجر امســال 
در شهرســتان شــهرکرد ۱۸ طرح افزایش 
فنــاوری و ارتقای خدمات اینترنت نســل 
هــای دوم بــه ســوم و چهــارم و ۶ طرح 
بهینه سازی به ارزش ۶۰ میلیون تومان آماده 
افتتاح است و در شهرستان بروجن نیز پنج 
طرح افزایش فناوری و ۲ طرح بهینه سازی 
به ارزش هفت میلیارد تومان و در شهرستان 
لــردگان چهــار طــرح افزایش فنــاوری، 
۲ طرح بهینه ســازی و ۲ ســایت جدید به 
ارزش ۱۴ میلیارد تومان از ســوی شــرکت 
مخابرات آماده سازی شده است تا کیفیت 
ارائه خدمات به مشــترکین افزایش یابد.

محمودی، تعداد طرح های افزایش فناوری 
و بهینه سازی آماده شده در شهرستان های 
کوهرنگ و فارســان را هر کــدام ۱۲ طرح 
بیان کرد و یادآور شــد: در شهرســتان های 
فارسان و اردل نیز هرکدام ۶ طرح مخابراتی 
افزایش فناوری و بهینه سازی در دهه فجر 
به بهره بــرداری خواهد رســید.مدیرعامل 
منطقــه مخابراتی چهارمحــال و بختیاری 
همچنین افزود: برای بهبود خدمات همراه 
اول در شهرســتان های کیار ۹ طرح و در بن 
۲ طــرح مخابراتی به مرحلــه بهره برداری 

رسیده است.

خبر

معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش  و پرورش 
چهارمحال و بختیــاری از تجهیز دارالقرآن های 
آموزش و پرورش اســتان خبر داد و گفت: این 
مهم همزمان با دهه مبارک فجر انجام می شود.

رهــدار براتی با بیــان اینکه آمــوزش و پرورش 
عهــده دار مجموعه ای از تکالیــف ذاتی در حوزه 
قرآن، عترت و نماز اســت، اظهار کــرد: مابقی 
اقدامات ناظر بــه مباحث ابتــکاری و خالقانه 

است.
وی تصریح کــرد: برگــزاری مســابقات قرآن 
دانش آمــوزان و فرهنگیان یکــی از تکالیف هر 
ساله این نهاد است که در دوران کرونایی با وجود 
محدودیت های شــدید تعطیل نشــد. معاون 
پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: امســال نیز این رویداد با 
حضور ۱۳۰ هزار دانش آموز در مرحله آموزشگاهی 
و به صورت مجازی در رشته های متنوع قرآن و 

عترت برگزار می شود.

براتی با اشاره به درخشش دانش آموزان استان 
در دوره گذشته مســابقات قرآن دانش آموزان، 
مطرح کرد: در این راستا کسب هفت رتبه نخست 
کشوری در رشته های قرائت، تحقیق و صحیفه 
ســجادیه و نیز کســب چندین مقام تک رقمی 
و شایســته تقدیر از افتخارات اســتان به شمار 
می رود که امیدواریم امسال نیز این درخشش ها 

تکرار شود.
وی با اشاره به جذب اعتبارات از محل هدفمندی 
یارانه ها، ادامه داد: با توجه به احصای وضعیت 
دارالقرآن های ۹ گانه آموزش و پرورش اســتان 
و مشــکالت و کمبودهــای ســخت افزاری این 
مجموعه هــا، اعتبــارات جذب شــده به صورت 
متمرکــز صرف تجهیــز دارالقرآن های اســتان 
خواهد شد.معاون پرورشی و فرهنگی آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختیاری به اجرای طرح 
ملی حفظ قرآن در سطح مدارس استان اشاره 
کرد و افزود: آموزش و پرورش نهادی بین بخشی 

است که برای اجرای برنامه ها نیازمند همکاری و 
همیاری دیگر نهادهاست.

براتی گفــت: برگزاری برنامه هــای متعدد ختم 
قرآن در شــبکه شــاد، تولید محتــوای قرآنی، 
راه اندازی و به روز رسانی کانال های قرآن و عترت 
و کسب رتبه های خوب کشوری در این موضوع، 
از دیگــر اقدامات آموزش و پرورش اســتان در 

حوزه فعالیت های قرآنی است.

معاون اداره آموزش  و پرورش چهارمحال و بختیاری:

دارالقرآن های آموزش و پرورش چهارمحال تجهیز می شوند
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تحدید حدود اختصاصی
11/35 شــماره نامه : 140085602024012989-1400/11/05 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 140060302024002210 و 140060302024002209 
مورخ 1400/7/26 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/29 متر مربع تحت شماره 
1  فرعی از اصلی 4252 و مجزی شده از شماره اصلی باقی مانده  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای حســن صمیمی فرزند احمد نسبت به دو دانگ 
مشاع  و خانم معصومه شهپر حســین آبادی فرزند ابراهیم نسبت به چهار دانگ 
مشاع مستقر گردید  و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1400/11/11 م الف: 1266503 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
11/36 شــماره نامــه : 140085602024012976-1400/11/05 نظــر به 
اینکه به موجب رای شــماره 140060302024002174 مورخ 1400/07/22 
هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
 رســمی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/11 متر مربع تحت شــماره 
فرعی 2963  از اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از شماره 493 فرعی از اصلی 
مزبور  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقای محمــد علی دادخواه 
فرزند اسداله مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا 
 به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گــردد تــا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضات 
مالکیــن و مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حــدود و فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق 
ماده 86  آئیــن نامه قانون ثبــت باید از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره، 
ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی 
تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحــد ثبتی ارائه نمایــد، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می توانــد به دادگاه  مربوطــه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشــار: 1400/11/11  م الف: 1266351 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان



دوشنبه 11 بهمن 1400 / 28 جمادی الثانی 1443 / 31 ژانویه 2022 / شماره 3459
کارشناس هواشناسی استان از سپیدپوش شدن اصفهان برای اولین بار در 

زمستان امسال خبر داد:

باالخره برف!
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی ناپایدار از بعد 
از ظهر امروز، وزش باد به نسبت شدید و بارش برف و باران به ویژه نواحی غربی و جنوبی استان را 
در بر می گیرد.حجت ا... علی عسگریان با بیان اینکه بارش های خوبی را در غرب و جنوب استان 
و نیز سرچشمه های آبی زاینده رود انتظار داریم، خاطرنشان کرد: برف مناطق مرکزی استان را نیز 
سفید پوش می کند و از نیمه شب در کالن شــهر اصفهان بارش نخستین برف زمستانی را شاهد 

هستیم که تا اواسط روز سه شنبه ادامه می یابد.
 

غربالگری رایگان بینایی و شنوایی در فجر انقالب
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه فجر و چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: تا پایان دهه مبارک فجر، یک هزار و ۶۲۸  طرح در سطح بهزیستی 
اســتان با اعتباری بالغ بر ۲۰۳ میلیــارد و ۳۲۴ میلیون و ۲۰ هزار تومــان دولتی و خصوصی به 
بهره برداری می رســد.ولی ا... نصر اظهار کرد: راه اندازی ۱۴۵۰ واحد اشتغال، بهره برداری از ۱۶۳ 
واحد مسکن، افتتاح ۷ مرکز مشاوره و روانشناختی تخصصی و عمومی، ۱ واحد مرکز غربالگری 
طالق، مرکز خدمات پیشگیری و ارتقای ســالمت زندگی، مرکز اقامتی میان مدت ویژه بانوان، 
گروه همیار سالمت روان، مرکز سالمندان و مرکز آموزش توانبخشی معلولین ذهنی از جمله این 
طرح هاست.دکتر نصر افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته، ارائه خـــدمات مشاوره ژنتیک، 
غربالگری بینایی و شـنوایی، مشاوره و غربال اضـطراب کودکان پیش از دبستان در ایام ا... دهه 
فجر)۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ماه( در کلیه شهرستان ها به صورت رایگان و ارائه خدمات مشاوره ای به 
نیازمندان با در نظر گرفتن یاری برگ انجام می شود.مدیرکل بهزیستی استان یادآور شد: توزیع 
۵۰ سری جهیزیه  و ۶۰۰ سبد کاال بین جامعه هدف، برگزاری جشن ازدواج ۵۰ زوج ناشنوا، برگزاری 
نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرســت خانوار و زنان معلولین در شهر اصفهان و شهرستان ها، 
برگزاری مسابقات ویژه جامعه هدف و پرسنل از دیگر برنامه های ایام مبارک دهه فجر محسوب 

می شود.
 

سمعک رایگان در گوش مددجویان بهزیستی
سرپرست معاونت توان بخشی اداره بهزیستی اصفهان گفت: طرح های زیادی جهت اجرایی شدن 
خدمات به کم شنوایان و ناشنوایان اجرایی شد که از جمله آن طرح ها ارائه سمعک رایگان بود که 
از ابتدای امســال بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار به این بخش تعلق گرفت.سید کمال صدیقی 
اظهار کرد: باتری سمعک نیز به بیش از ۴ هزار کم شنوا داده شده که این طرح حدود ۶۷۵ میلیون 
تومان هزینه داشت و یا پرداخت کمک هزینه جهت کاشــت حلزون به ۳۶۰ نفر اختصاص پیدا 
کرد که حدود ۲۱۰ میلیون تومان اعتبار به این بخش داده شــد.به گفته صدیقی، بسیاری از افراد 
خواستار سمعک داخل گوش هستند که به خاطر نیاز به قالب گیری شخصی باید به صورت آزاد 
این کار را انجام دهند و سپس فاکتور را به اداره بهزیستی ارائه کنند و سازمان بخشی از این هزینه 
را باتوجه به اعتبارات تامین کند. البته حدود ۲۳۰ سمعک پشت گوشی به مبلغ ۷۵۰ میلیون برای 
افراد تحت پوشش مورد نظر قرار گرفت. سرپرست معاونت توان بخشی اداره بهزیستی اصفهان 
گفت: طرح دیگر بهزیستی جهت کاشت حلزون کودکان بود که بخشی از آن را بهزیستی و بخش 
دیگر را نهاد های خیریه تامین می کند تا در آینده بتوانند در اجتماع حضور داشــته باشند. به طور 
کلی به ۱۰ هزار کم شنوا و ناشنوای تحت پوشش بهزیستی اعتبارات درمانی داده می شود.در یکم 
آذر، معاون توانبخشی از ناتوانی کشور در تهیه بسیاری از اقالم موردنیاز همچون سمعک خبر داده 
بود که این مشکل به دلیل تحریم ها بود، اما در حال حاضر این مشکل تاحدودی رفع شده است.

عوارضمرگبارداردیاخریدارینمیشود؟

جنجال بر سر واکسن آسترازنکا

پس از آنکه در واپسین روزهای دی ماه اعالم  امید سلیمی بنی  
شد بیش از ۲ میلیون دوز واکسن آسترازنکا 
به کشور وارد شده، برخی از هموطنان در شــبکه های اجتماعی گفتند با 
مراجعه به مراکز واکسیناسیون و درخواست آسترازنکا، مسئوالن مراکز 
گفته اند این واکسن در دســترس قرار ندارد و به زودی قرار است کمبود 
واکسن آسترازنکا رفع شود.با وجود گزارش های مردمی از نبود واکسن 
آســترازنکا در مراکز، ســید روح ا... لطیفی، ســخنگوی گمــرک گفته: 
محموله های ۹۱، ۹۰ و ۹۲ واکسن آسترازنکا  به میزان ۱۹۳ هزار دوز از یونان 
و دو محموله ۳۵ هزار دوزی از ژاپن وارد کشور شده بود که با ورود محموله 
۲ میلیــون و ۲۰۴ هزار دوزی واکســن آســترازنکا  از کشــور اســپانیا، 
واکســن های آســترازنکای وارده به ۱۵ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دوز از 
ابتدای فراگیری کرونا تاکنون رسیده است.این مقام مسئول در ۲۹ دی ماه 
گذشته گفته بود: محموله جدید با حضور سفیر اسپانیا در تهران و با حضور 
مدیران گمرک، به صورت حمل یکسره تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.

چرا آسترازنکا خاطرخواه زیاد دارد؟
واقعیت این اســت که برخی از هموطنان برای دریافت آسترازنکا اصرار 
زیادی دارند چون آنطور که برخی کشورها اعالم کرده اند پذیرش مسافر از 
خارج تنها با داشتن کارت واکسن آسترازنکا مقدور است. این نکته را رییس 
سازمان غذا و دارو نیز مورد تاکید قرار داده است. دکتر بهرام دارایی اظهار 

داشت: برای مسافرت های خارجی بعضا هموطنان به واکسن خارجی از 
جمله آسترازنکا نیاز دارند که تهیه کرده ایم و مصرف شده و باز هم در حال 
تهیه این واکسن ها هستیم.مشکل آنجاست که برخی از هموطنان، دو دوز 
واکسن سینوفارم یا سایر واکسن ها با فناوری ویروس غیرفعال را دریافت 
کرده بودند و حاال که قصد سفر خارجی دارند، کشور مقصد تکلیف کرده باید 
حداقل ۲ دوز واکسن آسترازنکا بگیرند. وزارت بهداشت برای پاسخگویی 
به نیاز این افراد، بخشنامه ای صادر کرده که در آن ضوابط دریافت واکسن 
آسترازنکا به عنوان دوز سوم و چهارم را مشــخص کرده است. طبق این 
بخشنامه، افرادی که دو نوبت واکسن غیرفعال)سینوفارم، بهارات بیوتک 
یا کووایران برکت(را دریافت کرده و به علت الزامات سفر تمایل به تزریق 
دو نوبت آسترازنکا دارند، با اخذ رضایت نامه و ارائه مدارک سفر می توانند 
دو نوبت آسترازنکا با رعایت فاصله حداقل یک ماه بین نوبت ها را دریافت 
کنند.با این حساب، گرفتن دوزهای مکرر آســترازنکا برای افراد ضرری 
ندارد؟ آمیتیس رمضانی یک پزشک متخصص درباره گرفتن مکرر واکسن 
آسترازنکا به عنوان دوز سوم معتقد است: تزریق سه دوز واکسن آسترازنکا 
را توصیه نمی کنیم و این موضوع نه تنها در کشور ما، بلکه کشورهای دیگر هم 
موافق با تزریق سه دوز واکسن آسترازنکا نیستند. چراکه واکسن هایی که 

بر پایه وکتور آدنوویروس هستند، نباید خیلی تکرار شوند.
به غیر از مسائل پزشکی و مشــکالت احتمالی دریافت کنندگان این نوع 

واکسن، شــروطی مانند »گرفتن رضایت نامه و مدارک سفر« برای زدن 
واکسن آسترازنکا، در بخشــنامه دیگری از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد هم تکرار شده است.در بخشنامه مزبور آمده: تزریق دوز اول واکسن 
برای تمام گروه های سنی ممنوع است. تزریق دوز دوم برای افراد زیر ۵۰ 
سال که دوز اول را آســترازنکا زده اند، با یادآوری احتیاطات انجام شود. 
تزریق دوز سوم برای افرادی که ۲ دوز واکســن غیر آسترازنکا گرفته اند، 
برای زیر ۵۰ سال ممنوع و باالی ۵۰ سال در صورت اصرار فرد با گرفتن تعهد 
مجاز است.این بخشنامه تاکید دارد به کلیه افرادی که واکسن استرازنکا 
دریافت می کنند، یادآوری شــود که در صورت بروز عالئم ســردرد، تهوع، 
استفراغ، اختالل دید، لکه های قرمز و کبودی روی پوست سریعا به نزدیک 
ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.این قبیل هشدارها بارها توسط مسئوالن 
وزارت بهداشت تکرار شده است. وزارت بهداشت از عوارض شدید تزریق 
آسترازنکا از جمله لخته شدن خون در افراد ۵۰ سال سخن گفته و مقامات 
این وزارتخانه تاکید کرده اند در گروه ســنی زیر ۵۰ سال سایر واکسن ها 

ارجح هستند.
حتی در این باره رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با بیان اینکه واکسن آســترازنکا عارضه نادری دارد که ممکن است باعث 
لخته شدن خون در برخی از عروق حیاتی و مهم بدن همچون عروق مغز، 
قلب و اندام ها شود، درباره موارد منع استفاده از این واکسن که پیش از 
این نیز اطالع رسانی شده، توضیح داد.دکتر گویا گفت: تمام عوارض مربوط 
به واکسن های کرونا در کشور در سطح اســتانی و کشوری جمع آوری و 
تجزیه و تحلیل می شوند. چنانچه عارضه ای بیش از حد مورد انتظار رخ 
داده باشد، کمیته کشوری بررسی عوارض واکسن تصمیم گیری می کند.

به گفته وی، متاســفانه برخی افراد به دلیل اخذ ویزا برای مســافرت به 
بعضی از کشــورها متقاضی تزریق واکسن آســترازنکا هستند و به رغم 
توصیه های جدی ماموران بهداشــتی خواهان دریافت این واکسن بوده 
اند که بدیهی اســت احتمال وقوع چنین عوارضی هرچند بسیار نادر؛ اما 
غیرمعمول نیست.اینطور که رییس سازمان غذا و دارو هم گفته محموله 
های وارداتی اخیر آســترازنکا تماما اهدایی سایر کشورهاست و مقامات 
وزارت بهداشــت تمایلی برای خرید این نوع واکســن از بازارهای جهانی 
ندارند. در این رابطه دارایی با  اشــاره به بازار واکســن هــای تولید داخل 
اظهار داشــت: از روزی که آمده ام، یک سنت هم بابت واکسن آسترازنکا 
نداده ایم و آنچه می آید، واکســن های اهدایی و از محل ســبد کووکس 
است.اینجاست که همان مســئله همیشــگی پیش می آید، آیا کمبود 
این برند خاص از واکســن و تشویق مردم به عدم اســتفاده از آن، دالیل 
 واقعی علمی دارد یا مسئله تنها رقابت تجاری بر سر خرید واکسن ایرانی 

و خارجی است؟

خبرخوان جامعه

نجات جان 7 
گرفتار در قلعه زنبور 
شهرستان چادگان

 رییس شــعبه چادگان جمعیت 
هــالل احمــر اصفهــان از نجات 
جان ۷ گرفتار در قلعــه زنبور این 
شهرســتان توســط نجاتگران با 
همکاری نیروهای سپاه، راهداری 

و دهیاری خبر داد.

رییس پلیس فتا اصفهان خبر داد:

سرقت 500 میلیون ریالی از حساب معلمان با ترفند 
پشتیبانی اپلیکیشن شاد

رییس پلیس فتای اصفهان در خصوص برداشت از حساب معلمان با ترفند پشتیبانی اپلیکیشن 
شــاد گفت: در پی شــکایت چند نفر از معلمان عزیز مبنی بــر اینکه با ورود به لینکی ناشــناس 
مبالغی از حساب آنها به صورت غیر مجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس را بر آن داشت 
تا رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: 
شــاکیان در اظهارات خود بیان داشــتند که پیامی مبنی بر ارائه خدماتی تحت عنوان پشتیبانی 
اپلیکیشن شاد در واتساپ دریافت و با ورود به لینک معرفی شده جهت پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار 
ریال بابت اشتراک پشــتیبانی، متوجه شــدند عالوه بر این که خدماتی دریافت نکرده اند حتی 
موجودی حســاب آئها نیز برداشت شده اســت.مرتضوی عنوان داشــت: در بررسی های اولیه 
مشخص می شود، درگاه بانکی که شاکیان از طریق آن اقدام به پرداخت وجه کرده اند، درگاهی 
جعلی بوده که اطالعات حساب بانکی آنها را ســرقت و منجر به برداشت حدود ۵۰۰ میلیون ریال 
از حساب آنها شده است که در نهایت کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی موفق به شناسایی 
مجرم می شــوند.وی گفت: مجرمان ســایبری به راحتی کاربران را برای ورود به این درگاه های 
جعلی تشویق می کنند، بنابراین آنها با سامانه های جعلی با عناوین مختلف از جمله پشتیبانی، 
یارانه، سجام یا خدمات شــارژ و اینترنت ارزان قیمت روبه رو می شــوند که بیشتر این لینک ها 
به صفحات فیشینگ منتهی می شــود.رییس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندان 
از ورود به سایت هایی که از طریق موتورهای جست وجو یافت می شود، لینک های ناشناس یا 
تبلیغاتی که به صورت خودکار باز می شوند یا تبلیغات اغوا کننده در شبکه های اجتماعی که کاربران 

را ترغیب به ورود و پرداخت وجه و دریافت خدمات می کند، خودداری کنند.
 

کشف 28دستگاه وسيله نقليه مسروقه 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان بیان داشــت: با تالش ماموران پليس اصفهان، تعداد ۲۸ 
دستگاه انواع وســيله نقليه مسروقه کشف شد. ســرهنگ حميدرضا اکبری افزود: از اين تعداد 
وسيله نقليه مکشوفه تعداد ۲۲دستگاه خودرو و تعداد ۶ دســتگاه موتورسيکلت است  که پس 
از طي مراحل قانوني، مال باختگان شناسايي و تحويل آنان شــد .اين مقام انتظامي درپایان از 
شهروندان خواست از پارک کردن خودرو در مکان هاي تاريک ، کوچه هاي خلوت تا جاي ممکن 
خودداري و حتي االمکان وسيله نقليه خود را در پارکينگ هاي موجود در سطح شهرها پارک کنند 
و اصول امنيتي مانند استفاده از قفل فرمان ، دزدگير خودرو و قفل پدال را جهت به حداقل رسيدن 

امکان سرقت خودرو رعايت کنند.
 

کشف 7قبضه سالح غير مجاز در فالورجان 
فرمانده انتظامي شهرستان فالورجان از کشف ۷قبضه سالح غير مجاز در اجراي طرح ذوالفقار ۹ 
خبر داد. سرهنگ ايرج کاکاوند بیان داشت: در اجراي طرح ذوالفقار ۹ در سطح شهرستان  فالورجان  
بنا به حساسيت آن، رسيدگي به موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس شهرستان قرار 
گرفت.وي افزود: ماموران پليس شهرستان با اشــراف کامل و با انجام اقدامات پليسي در نهايت 
موفق شدند طي چند عمليات  ، تعداد ۷قبضه سالح غير مجاز کشف  کنند .اين مقام انتظامي عنوان 
داشت: در اجراي اين طرح ماموران تعداد يک قبضه ســالح جنگي برنو ، ۳ قبضه سالح شکاري 
وينچستر، ۲قبضه سالح شکاري ويک قبضه کلت کمري به همراه ۶ عدد فشنگ شکاري و۷ عدد 
فشنگ جنگي كشف و ۶ متهم را دســتگير كردند.فرمانده انتظامي شهرستان فالورجان در پايان 
خاطر نشان کرد:متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده قضایی تحويل مرجع قضايي شدند.

وز عکس ر

 خبر روزناجا

 دبیر قرارگاه جهادی معلمان
 استان اصفهان:

معلمان در برابر توطئه های 
دشمن هوشیار باشند

دبیر قرارگاه جهادی معلمان اســتان اصفهان 
گفت: کلیات طرح رتبه بندی معلمان هنوز عملی 
نشــده چرا که این طرح در مجلس تصویب و 
به کمیسیون آموزش ارسال شد و این بخش 
چند قســمت از طرح را تغییــر داد. طرح رتبه 
بندی معلمان مجدد به صحن علنی مجلس 
برگشــت داده و پس از تایید توسط مجلس 
سپس به شورای نگهبان ارســال شد که این 
نهاد نیز ۱۱ ایراد از طرح گرفت. بهرام افشــاری 
اظهار کــرد: از این ۱۱ ایراد، ۶ایــراد ابهام و پنج 
ایراد قانونی بود. بزرگ ترین ایراد این طرح به 
اصل ۷۵ قانون اساســی باز می گردد و آن هم 
تعیین محل تامین اعتبار طرح است. با وجود 
این مشکالت مجددا جهت رفع مشکالت کلی 
این طــرح را به مجلس فرستادند.افشــاری 
ادامه داد: مشــخص نبودن شــیوه اجرایی از 
دیگر مشــکالت طرح رتبه بندی معلمان بود 
چرا که مقیاس صحیح و درستی از نحوه رتبه 
بندی مشخص نیســت.وی معتقد است: هر 
چند که معلمان از تصویب و اجرایی نشدن این 
طرح ناراضی هستند، اما باید مراقب باشند تا 
بهانه ای به دست دشمنان کشور ندهند. دشمن 
هر بار در لباس حق خواهی از گروهی به میدان 
می آید، اما هدفش جز ایجاد نفاق چیز دیگری 
نیست در این زمان می طلبد معلمان هوشیار از 
قبل توطئه های دشمن را خنثی کنند.طرح رتبه 
بندی معلمان دغدغه ای دیگر در حوزه آموزش 
و پرورش اســت که پس از گذشت حدود ۱۰ 
ســال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن 
در مجلس شورای اســالمی در دست بررسی 
است.طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است 
که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشــی 
و سپس در راســتای بهبود وضعیت معیشت 
معلمان در نظر گرفته شــده است.طرح رتبه 
بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای 
این روز ها در مجلس است، زیرا با انجام طرح 
رتبه بنــدی معلمان حقوق معلمــان افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.

همزمان با ایام مبارک دهه فجر انجام شد؛

برگزاری جشنواره نماز ویژه مددجویان ۶ تا 20 سال
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره به اینکه این معاونت همزمان با فرارسیدن دهه بصیرت و مقاومت، اقدام به برگزاری سومین جشنواره 
نماز کرد، گفت: این جشنواره با هدف اشاعه فرهنگ دینی و علوی، ترویج اقامه نماز، تبیین ارزش های واالی شخصیتی سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی در ایام نکوداشت 
دهه مبارک فجر برگزار می شود.آرش محمدحسینیان با اعالم رشته های جشنواره، ادامه داد: جشنواره نماز در رشــته های نقاشی، عکاسی، نماهنگ، سرود و تواشیح، 
کتابرخوانی، خوانش وصیت نامه شهید، برداشتی از نامه ۳۱ نهج البالغه یا وصیت نامه شهید سردار سلیمانی، در گروه های سنی ۶ تا ۲۰ سال است.معاون فرهنگی کمیته 
امداد استان، مهلت ارسال آثار را تا ۱۲ اسفند ماه اعالم کرد و افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره، زیر فایل ارسالی آثار، مشخصات خود را قید کنند. محمدحسینیان گفت: 
متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند برای کسب اطالع بیشتر و دریافت فایل های مرتبط، به آدرس https://ble.ir/namaz_alavi در پیام رسان بله مراجعه کنند.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان گفت: فعالیت مدارس ابتدایی در ۳ شهرستان 
استان اصفهان تا اطالع بعدی به دلیل تشدید شرایط 
بیماری کرونا غیر حضوری خواهد بود.محمدرضا جان 
نثاری در جلسه فوق العاده ستاد استانی بیماری کرونا 
در اســتانداری اصفهان، اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
شهرستان های نطنز، کاشان و آران و بیدگل در وضعیت 
نارنجی )پر خطــر( همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ 
قرار دارنــد، فعالیت مدارس ابتدایــی در این مناطق 
به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.هم چنین 
تصمیم گیری در خصوص فعالیت مدارس روستایی 

در این شهرستان ها به مسئوالن محلی و با نظر مراکز 
بهداشتی واگذار شده است. جان نثاری گفت: در حال 
حاضر شهرستان اصفهان هم در وضعیت نارنجی )پر 
خطر( قرار دارد، اما با توجه به شرایط خاص این کالن 
شهر و نگرانی از تاثیر منفی بر سیاست های کلی دولت، 
برگزاری غیر حضوری مدارس ابتدایی مشــروط بر 
موافقت و نظر تهران خواهد بود.برگزاری دیگر مراسم 
و برنامه ها و فعالیت مشاغل و تجمع در استان طبق 
روال عادی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
انجام خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه مصوبه ستاد 
ملی کرونا مبنی بر تعطیلی کلی نیســت و اختیار به 
استان ها واگذار شده اســت، گفت: باید برای اعمال 
تعطیلی ها و حتی در مورد تعطیلی مدارس به صورت 
اقتضایی عمل کنیم.جان نثاری افــزود: فرمانداران 

موظفند در هر برنامه ای که بدون رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در شهرستان ها برگزار می شود مداخله کنند 
و نباید تنها ناظر باشند بلکه باید ناظر مداخله گر باشند.
وی معتقد اســت: مطب پزشــکان از جمله مواردی 
است که به طور تقریبی شــیوه نامه های بهداشتی در 
آن ها رعایت نمی شــود که الزم است نظام پزشکی و 
اداره کل بازرســی و نظارت استانداری در این زمینه با 
جدیت بیشتری اقدام کنند.به گفته معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی اســتانداری اصفهان، وضعیت 
کنونی اتوبوس های شهری خیلی نگران کننده است و 
از مسئوالن شهرداری تقاضا داریم که در صورت امکان 
اتوبوس هایی را که برای مواقع خاص در نظر گرفته اند 
را مورد استفاده قرار دهند تا تراکم کمتری در حمل و 

نقل عمومی شهر داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خبر داد:

غیر حضوری شدن فعالیت مدارس ابتدایی 3 شهرستان 
استان اصفهان
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شواین اشتایگر:

می دانستم یونایتد ستاره های بزرگی خواهد داشت
باستین شواین اشتایگر، هافبک آلمانی و باکیفیت بایرن مونیخ از این تیم جدا شده و در تابستان 
2015 راهی منچستریونایتد شد. اما روزهای حضور در اولدترافورد برای شواین خوب پیش نرفت 
و او تا پیش از جدایی در ماه مارچ ســال 2017، تنها 35 بازی با لباس این تیم انجام داد. حاال در 
مصاحبه ای مدعی شد از همان مقطع خبر داشتـــه یونایتد ستـاره هایی جـــوان و آینده داری در 

اختیار دارد.
باســتین شــواین اشــتایگر گفت: »باید نکته ای را برای شــما بازگو کنم. زمانی کــه در رختکن 
منچســتریونایتد و زیر نظر ژوزه مورینیو بازی کرده و راهی تمرینات تیم دوم و تیم زیر 16 ســال 
یونایتد شدم، شــاهد حضور بازیکنان خوب و آینده دار زیادی در بین آنها بودم. یکی از آنها اسکات 
مک تومینای بود و من در آن مقطع با خودم فکر می کردم این بازیکن مطمئنا در لباس یونایتد موفق 

خواهد شد، زیرا او از توانایی الزم برای درخشش در این تیم برخوردار بود. 
به نظر من یونایتد در حال حاضر بازیکنان باکیفیت و جوان خوبی در اختیار دارد. اما کادر فنی این 
باشــگاه فقط باید از آنها استفاده کرده و به ســتاره های جوان فرصت حضور در ترکیب بدهد تا آنها 
پیشرفت کنند. هم چنین من عملکرد بازیکنانی مانند مارکوس راشفورد و جسی لینگارد را در زمانی 
که لوئیس فن خال سرمربی یونایتد بود به یاد دارم. با در نظر گرفتن همان مقطع می توانید متوجه 
شوید که آنها بازیکنان توانایی هستند و حاال نیز که هر دو نفر برای تیم ملی انگلیس بازی می کنند. 
به نظر من یونایتد خوش شــانس اســت که می تواند از این بازیکنان جوان در ترکیب اصلی خود 

استفاده کند.«

هافبک ویارئال:

فاصله ای تا انتقال به بارسلونا نداشتم
دنی پارخو، هافبک جنگنده و فعلی ویارئال در مقطعی که در والنسیا بازی می کرد، مورد توجه ارنستو 
والورده، سرمربی اسبق بارســلونا قرار گرفته و فاصله ای تا این انتقال بزرگ نداشت. اما در نهایت 
دنی پارخو بعد از مدتی راهی ویارئال شد و والورده نیز به علت کسب نتایج پرفراز و نشیب از بارسلونا 
جدا شد. حاال دنی پارخو در مورد آن مقطع و شایعات انتقال به نوکمپ با رادیو مارکا گفت و گو کرده 
است.دنی پارخو گفت: »وقتی ارنســتو والورده هدایت این باشگاه را بر عهده داشت، فرصت بازی 
در بارسلونا را داشــتم. البته در نهایت این اتفاق رخ داد و من ترجیح دادم راهی والنسیا شوم، زیرا 
والنسیا نیز باشگاه بزرگی است که برای کسب عناوین مهم و بزرگ مبارزه می کند.مالکان باشگاه 
عملکرد فوق العاده ای در سمت خود داشتند. ما در شــرایطی قرار گرفته ایم که انتظارات از والنسیا 
برای کســب عنوان قهرمانی در لیگ اروپا باال بوده و رقابت در اللیگا نیز به اوج رسیده بود. عملکرد 
ویارئال در فصل جاری؟ اتفاقات شروع فصل برای ما بسیار بد رقم خورد، زیرا ما نمایش خوبی ارائه 
می دادیم و فوتبال ناعادالنه بود. حاال اما ما به خصوص در خانه عملکرد درخشانی داریم و فضای 

داخل تیم هم خوب است.«

ترک اردوی عراق توسط »بشار رسن«
بشار رسن، هافبک سابق پرسپولیس بعد از باخت به ایران اردوی تیم ملی این کشور را به سوی قطر 
ترک و به همراه تیم راهی لبنان نشد.رســن در بازی با تیم ملی ایران کارت زرد دومش را دریافت 
کرد تا در بازی سه شنبه مقابل لبنان محروم باشد. به همین خاطر هافبک سابق پرسپولیس راهی 
دوحه شد تا به اردوی تیم باشگاهی اش قطر ملحق شود.رسن که این روزها هجمه تندی را از سوی 
کارشناسان عراقی متحمل می شود، با از دست  دادن این بازی، باید دید چه تصمیمی برای آینده 
خود در لیست تیم ملی عراق خواهد گرفت و آیا شانس حضور در دیدارهای پایانی مرحله گروهی 

که برای این کشور تشریفاتی خواهد بود، برایش فراهم می شود یا خیر.

درخواست عجیب پرسپولیس از سپاهان در بازار نقل و انتقاالت زمستانی؛

تالفی به سبک طالیی پوشان

با آغاز تعطیالت زمســتانی، بــازار نقل و   سمیه مصور
انتقاالت باشگاه های لیگ برتری هم رونق 
یافته و تیم ها بــه دنبال خرید بازیکنان مورد نیازشــان هســتند تا با 
آمادگی بیشتری روانه ادامه فصل جاری مسابقات لیگ برتر شوند. در 
این میان تیم های باالنشــین جــدول رده بندی رقابت هــا که رقابت 
تنگاتنگی برای کســب عنوان قهرمانی در ایــن دوره از بازی ها دارند با 
قدرت بیشتری وارد این بازار شــدند تا بتوانند با به کارگیری بازیکنان 

جدید، به تقویت خطوط سه گانه شان بپردازند. 
تیم های پرسپولیس و سپاهان که رده دوم و ســوم جدول را به خود 
اختصاص داده اند از جمله این تیم ها هستند. این دو تیم که دو مدعی 
قهرمانی سال گذشته بودند در این فصل هم رقابت تنگاتنگی با یکدیگر 
دارند، در بازار زمستانی هنوز خریدی انجام نداده اند و با هیچ بازیکنی 
هم به صورت قطعی قطع همــکاری نکرده اند، اما بدون شــک هر دو 
باشــگاه بزرگ فوتبال ایران طی روزهای آینده از بازیکنان جدیدشان 
رو نمایی می کنند.در شرایطی که جذب ستاره در نیم فصل دشوار و به 
نوعی ناممکن اســت و بازیکنان تحت قرارداد هستند و امکان فسخ 

قراردادشــان وجود ندارد، باشگاه ها ازجمله پرســپولیس، استقالل، 
سپاهان و ... مجبور هستند هزینه کنند و در قبال جذب بازیکن، مبالغ 
سنگین و بعضا چند میلیاردی بپردازند؛ کاری که فوالد خوزستان انجام 
داد و علیرضا کوشــکی را از پیکان به خدمت گرفت.در این بین یکی از 
اصلی ترین دغدغه های یحیی گل محمدی نیز جذب بازیکن با کیفیت 
در یکی دو پســت متفاوت اســت  تا آنها بتوانند در دور برگشت لیگ 
برتر و رقابت های جام حذفی با قدرت بیشــتری نســبت به نیم فصل 
اول ظاهر شــوند و دوباره به صدر جدول برگردند که در همین راســتا، 
نخستین اقدام سرخ پوشــان هدف قرار دادن بازیکنان سپاهان بود.

باشگاه پرسپولیس بنابر درخواست یحیی گل محمدی، اخیرا نامه ای 
به باشگاه سپاهان ارسال کرد و از این تیم درخواست کرد شرایط خود را 
برای انتقال دو بازیکنی که در نامه اشاره داشته اند، عنوان کند که جواب 

عجیبی برای آنها ارسال شد.
مهدی ترابی ، وحید امیری و مهدی عبدی ســه ســتاره ای هستند که 
باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای درباره شرایط انتقال آنها از پرسپولیس 
جویا شده است.باشگاه ســپاهان که شایعات زیادی پیرامون جدایی 

ســتاره هایش ازجمله دانیال اســماعیلی فر، شــهریار مغانلو، سجاد 
شهباززاده، سروش رفیعی و ... پیش از شروع نقل و انتقاالت زمستانی 
وجود داشته، در واکنش به نامه پرســپولیس برای جذب دو بازیکنی 
که اسامی آنها به صورت رسمی اعالم نشــده، پاسخ منفی داده است.

سپاهانی ها عالوه بر اینکه دست رد به درخواســت پرسپولیس برای 
جذب بازیکن از تیم اصفهانی داشــته اند ، در یــک نامه جداگانه یک 

درخواست غیرمنتظره کرده اند.
باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای به پرســپولیس عنوان کرده شرایط 
فروش سه ستاره مهم تیم  مهدی ترابی، وحید امیری و مهدی عبدی را 
در نقل و انتقاالت زمستانی را بگوید تا به نوعی با این درخواست، اقدامی 
تالفی جویانه از سرخ پوشان انجام داده باشد!البته که به نظر می رسد 
هیچ انتقالی بین این دو تیم در این زمستان اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر 
آنکه یک بازیکن در یک عملیات غیرممکن شخصا رضایت نامه خود را 
از باشگاه دریافت کند. باشگاه های لیگ برتری یکشنبه هفته گذشته 
پس از برگزاری هفته شانزدهم این مســابقات به تعطیالت زمستانی 

رفتند تا اواخر بهمن ماه ادامه این مسابقات را دوباره از سر بگیرند.

با بســته شــدن پرونده رقابت های کافــا 2022 با 
قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران، حاال همه نگاه ها در 
لیگ فوتسال زنان، به یک بازیکن است؛ تنها نقل و 
انتقال احتمالی برای مرحله حذفی و او کسی نیست 
جز فرشته کریمی. بازیکنی که بعد از درخشش در 
پیراهن ملی، کارش در تیم کویتی تمام شده و حاال 
در آستانه بازگشت به لیگ برتر فوتسال زنان ایران 

قرار دارد.
کریمی که با درخشــش در تورنمنت کافا نشان داد 
در اوج آمادگی اســت، حاال با چالش انتخاب تیم 
جدید برای ادامه مسیر فوتسالی اش مواجه شده 
است و احتماال به زودی در لیگ برتر فوتسال زنان 
ایران کار خود را مجددا آغاز می کند.وی در مقطعی 
به لیگ ایران باز می گردد که مسابقه مرحله گروهی 
رو به پایان اســت و 8 تیم برتر بایــد پلی آف باهم 

رقابت کنند؛ فرشــته کریمی فصل گذشته هم قرار 
بود که بعد از حضــور در لیگ کویــت در لیگ ایران 
بازی کند و حتی توافقاتی را هم با سایپا داشت؛ اما 
این گونه نشد و کریمی دور از لیگ فوتسال ایران بود 
تا در صورت بازگشت احتمالی در این فصل، بعد از 
حدود 2 سال مجددا در لیگ ایران به میدان برود.8 
تیم شرکت کننده در پلی آف پیکان تهران، پاالیش 
نفت آبادان، نصر فردیس کرج، ملی حفاری اهواز، 
فرهان مالرد، بوتا پالس ایرانیان، مس رفسنجان و 

پویندگان صنعت فجر شیراز هستند.
از میان این 8 تیم، فرشــته کریمــی احتماال راهی 
یکی از آن ها خواهد شد؛ البته در این بین باید گفت 
مقصد احتمالــی که از ابتدای فصــل برای کریمی 
گمانه زنی می شــد قطعــا نمی تواند بــرای او رقم 
بخــورد.از ابتدای فصل جدید لیگ فوتســال زنان 

شایعه حضور فرشــته کریمی در تیم فوتسال زنان 
پیکان مطرح بــود اما پیکانی ها بــا توجه به جذب 
نســیمه غالمی به عنوان بازیکن آزاد قادر به جذب 
کریمی نخواهند بود تا 7 تیم شانس خرید کریمی 

را داشته باشند.
در بین تیم های باقی مانده به نظر می رسد پاالیش 
نفت آبادان، نصر فردیس کرج و مس رفســنجان 
شانس بیشتری برای جذب ســتاره ایرانی داشته 
باشــند؛ البته که باید منتظر تصمیم نهایی کریمی 

ماند.

بازگشت »فرشته کریمی« به ایران با لباس کدام تیم؟

ملی پوش یخ نوردی ایران در مجموع نتایج کمباین در رقابت های جهانی توانســت در رده اول جهان بایستد.در روز پایانی رقابت های یخ نوردی قهرمانی جهان 
که در ساس فی سوئیس پیگیری شد، محمدرضا صفدریان ملی پوش یخ نوردی ایران توانست در مجموع نتایج کمباین در سکوی نخست بایستد و مدال طال 
کسب کند.ملی پوش یخ نوردی ایران با کسب رتبه پنجم در ماده سرعت و ششم در ماده لید، در مجموع دو ماده به مقام نخست کمبایند دست یافت.صفدریان 
در مرحله نیمه نهایی در ماده لید با کسب امتیاز ۹.18 در رتبه ششم جهان قرار گرفت. درحالی که انتظار از این ملی پوش باال بود، او با بدشانسی نتوانست در سکو 
بایستد و مدال رسمی این رقابت ها را کسب کند. وی در ماده لید ورزشکار فرانســه با امتیاز 18.3۴ در رده اول قرار گرفت.در مسابقات یخ نوردی قهرمانی جهان 
محسن بهشتی راد دیگر ملی پوش یخ نوردی ایران روز شنبه موفق شد در ماده سرعت به مقام قهرمانی دست پیدا کند. این ملی پوش یخ نوری ایران با کسب 

زمان 6.۹0 ثانیه توانست در رده اول این رقابت ها بایستد.

ورزشکار اصفهانی بر سکوی نخست مسابقات جهانی یخ نوردی ایستاد
سهم تدارکات از پاداش 29 

میلیاردی، صفر ریال!

خبر روز

وز عکس ر

ستاره های نیمکت در 
انتظار نیم نگاه 

دو بازیکن نیمکت نشــین ایران 
یعنی کاوه رضایی و سروش رفیعی 
بســیار امیدوارنــد فرصتی برای 
اثبات توانایی های خود با پیراهن 
تیم ملی به دســت آورند. کاوه و 
ســروش بدون توجه به نیمکت 
نشین بودن شان با روحیه بسیار 
باالیی در تمرین حاضر شــدند و 
با لبخند خود را برای بازی مقابل 

امارات آماده کردند.

بیت سعید؛ پروژه ناکام نقل و انتقاالت ذوب آهن
باشگاه ذوب آهن نتوانســت رضایت حسن بیت ســعید برای انتقال به این تیم را جلب کند.بیت 
ســعید که مهاجم مدنظر تارتار برای نیم فصل دوم بود، پیراهن تیم صنعــت نفت را برتن دارد و به 
نظر ترجیح می دهد که ادامه فوتبال خود را در خوزستان بگذراند و از این استان خارج نشود.وی به 
دلیل مشکالت خانوادگی این تصمیم را گرفته و پیشــنهاد ذوب آهن نیز برای مهاجم صنعت نفت 
وسوسه برانگیز نبود تا به این ترتیب باوجود مشکالت مالی تصمیم به ادامه حضور در صنعت نفت 
بگیرد.ذوب آهن که پیش از این با سجاد باقرپســند به توافق رسیده بود، حاال به دنبال خرید یک 

مهاجم دیگر است.

بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط خورد
میالد ســرلک که در اردوهای اخیر تیم ملی جایگاه ثابتی در لیست دراگان اسکوچیچ نصیب خود 
کرده بود، اکنون با مصدومیت در تمرین اخیر این تیم مواجه شده تا دیدار با امارات را از دست بدهد. 
مصدومیت هافبک دفاعی پرسپولیس از ناحیه همســترینگ بوده و احتماال دست کم باید شاهد 
غیبت سه هفته ای او بود. این در حالی است که پرسپولیس بعد از دیدار مقابل امارات که با صعود 
شاگردان دراگان اسکوچیچ تشریفاتی شده، باید در دیدار سوپرکاپ به مصاف فوالد خوزستان برود 

و ستاره خط میانی خود را به همین دلیل در اختیار نخواهد داشت. 
دیدار پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی در 
قالب سوپرکاپ قرار است با اعالم سازمان لیگ در تاریخ 18 بهمن برگزار شود و اکنون در شرایطی 
که ســرخ ها وضعیت عجیبی را بعد از اعتصاب و اســتعفای یحیی گل محمدی دنبال می کنند، با 

مصدومیت میالد سرلک نیز یک چالش دیگر را نیز پیش روی خود می بینند.
مصدومیت میالد ســرلک می تواند منجر به خط خوردن او از لیســت دیدار با امارات شود. این در 
حالیست که علیرضا بیرانوند نیز به دلیل ابتال به کرونا جای خود را به محمدرضا اخباری داده 
بود. سردار آزمون، مجید حســینی، مهدی قائدی، احمد نوراللهی و احسان حاج صفی 
دیگر نفراتی بودند که پیش از دیدار با عراق به دلیل مثبت شــدن تست کرونا از لیست 

خط خورده بودند.

بازگشت دوباره »وینکو« به فوتبال ایران 
وینکو بگوویچ، مربی نام آشنا بار دیگر به فوتبال ایران بر می گردد 
و این بار قرار است هدایت تیم شــاهین بوشهر در رقابت های 
فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های ایران را برعهده بگیرد. 
وی سابقه کار زیادی در فوتبال ایران دارد. در سال 1۹۹۹ بود که 
او کار در فوتبال ایران را با هدایت تیم فوالد خوزستان شروع و 
آخرین تیمی که در ایران در آن مربیگری کرد، گل گهر سیرجان 

بود که در سال 201۹ به این فعالیت پایان داد. 
شاهین بوشــهر اصال وضعیت خوبی در جدول رده بندی رقابت های فوتبال 
قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور ندارد. این تیم با هدایت قنبری، مربی 
بومی از 16 بازی تنها 5 امتیاز کســب کرده و یکی از گزینه های سقوط به شمار 
می رود. به همین خاطر مدیران تیم با برکنــاری او در تالش برای جذب وینکو 
هستند. ساالری، مدیر عامل باشگاه شاهین بوشهر در این باره گفت: مذاکرات 
خوبی با وینکو داشــتم. قرار اســت پیش پرداخت قرارداد به 
حسابش واریز شود و در ادامه برای عقد قرارداد و هدایت تیم 
شاهین به بوشهر سفر کند و همه چیز اگر خوب پیش رود در 

بازی پیش رو او را روی نیمکت خواهیم داشت.

مستطیل سبز

بالفاصله و بعد ازدیــدار با عراق وعده رییس 
فدراسیون فوتبال عملی شــد و 2۹ میلیارد 
تومان بین بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم 

ملی تقسیم شد. 
این پول بابت چهار پیــروزی متوالی خارج 
از خانه به حساب ملی پوشان واریز شد؛ اما 
نکته جالب توجه در مورد تقسیم پاداش ها 
اینکــه تیــم پزشــکی از جمله ماســاژور و 
فیزیوتراپ، اعضای تدارکات و پشتیبانی تیم 
در لیست پاداش ها نبودند و حتی یک ریال 
هم به حســاب آنها واریز نشد و این موضوع 

ناراحتی آنها را به همراه داشت. 
معموال در تیم ها و به  هنگام تقسیم پاداش 
این بخــش از اعضای تیم مــورد توجه قرار 
می گیرند، به خصوص تدارکات تیم. به این 
خاطر که قــرارداد آنها در فوتبــال معمولی و 
حتی می توان گفت بســیار پایین اســت در 
حالی کــه بازیکنان قراردادهــای میلیاردی 

دارند. 
از این رو خیلی از باشــگاه ها تالش می کنند 
به هنگام تقسیم پاداش به اعضای تدارکات 
و پشــتیبانی توجه ویژه داشته باشند.همان 
طورکه اشاره شد پاداش 2۹ میلیارد تومانی 
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی از سوی دولت 
به حســاب آنها واریز شد؛ اما به نظر می رسد 
در تنظیم لیســت تیم ملی  بــرای دریافت 
پاداش ها کسی حواسش نبود که تدارکات، 
پشــتیبانی، بخش اداری تیم ملی، پزشک، 
فیزیوتراپ وماساژور هم جزئی از تیم ملی به 
حساب می آیند وتالش این ها هم در موفقیت 

تیم ملی نقش داشته است. 
اینها دوشــادوش بازیکنان تیــم ملی برای 
موفقیت تیم ملی زحمت کشــیدند و عرق و 
حتی اشــک ریختند و حاال که موقع تقسیم 
پاداش ها بود انتظار داشتند مبلغی هم برای 
آنها در نظر گرفته شود. نه به اندازه بازیکنان 
و کادر فنی. اما اینکه در لیســت پاداش قرار 
نگرفتند و حتی یک ریال هم ســهم نبردند 
برای آنها دردناک و البته ایــن اتفاق در تیم 

ملی عجیب بود. 

باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای به پرسپولیس 
تیم   عنوان کرده شرایط فروش سه ستاره مهم 
مهدی ترابی، وحید امیری و مهدی عبدی را در 
نقل و انتقاالت زمستانی را بگوید تا به نوعی با این 
درخواست، اقدامی تالفی جویانه از سرخ پوشان 

انجام داده باشد! 

فوتبال جهان
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مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

تخصیص اعتبار 20 میلیارد تومانی برای مناسب سازی معابر
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان در خصوص بازسازی و بهسازی گذرهای منطقه پنج شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: تمام معابر شــهر بر اســاس پروژه های عمرانی مســتمر بازسازی و بهسازی 
می شود؛ بهبود شــرایط جابه جایی تمام اقشار جامعه همیشه در بودجه ســنوات شهرداری مورد 
توجه قرار می گیرد و به تمام محالت اختصاص می یابد.احمد رضایی با اشــاره به مناسب ســازی 
معابر سپاهان شهر، ادامه داد: سپاهان شهر نیز از مناسب سازی و بهسازی معابر و گذرها مستثنی 
نیست و هر سال بودجه ای برای بهســازی این منطقه اختصاص دارد، بازسازی و بهسازی ها باید 
در شأن شهروندان و مناسب تمام افراد باشــد؛ این دو رویکرد همیشه سرلوحه اقدامات مدیریت 
شهری است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در انجام مناسب سازی ها تردد 
شهروندان نابینا، معلوالن جسمی-حرکتی و افراد کم توان مورد توجه قرار می گیرد تا شرایط مناسبی 
برای تمام شهروندان ایجاد شود، البته مدیریت شهری هر ساله در تمام مناطق شهر این موضوع را 
لحاظ می کند.وی با اشاره به مناسب سازی کف فرش معابر، تصریح کرد: برای مکان هایی که تغییر 
مسیر در آن وجود دارد مطابق با اســتاندارد جهانی از موزاییک های سکه ای شکل و برای هدایت و 
راهبری از موزاییک فرش های دایره ای شکل استفاده می شود؛ این اقدامات بر اساس توصیه های 
مشاور بخش معلوالن و روشندالن در حوزه معاونت شهرســازی طراحی شده و در مناطق ۱۵گانه 

شهری اجرایی می شود.
رضایی در خصوص اقدامات مرتبط با گردشگری در منطقه پنج، افزود: بیشتر توریست های خارجی 
که به اصفهان می آیند، از منطقه پنج به دلیل قرارگیری بخش جلفا، کلیســا و بافت تاریخی در آن 
بازدید خواهند کرد، همچنین ایــن منطقه به عنوان تصویری از اهمیت دادن به ســایر اقلیت های 

مذهبی و افرادی است که در زیست مسالمت آمیزی با یکدیگر زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه در منطقه پنج شــهرداری مهمان خانه شهر اصفهان در کنار دولت خانه صفوی قرار 
دارد؛ بنابراین باید فضاسازی مناسب با آن را داشته باشیم، اضافه کرد: رویکردهای این منطقه بر 
اساس محورهای تاریخی و گردشگری با طراحی های خاص است، همچنین به طور مشخص در 
سال های متمادی محورهایی را برای محدوده ســنگ تراش ها با توجه به قرارگیری پل ها و ابنیه 

تاریخی برنامه ریزی کرده ایم.
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه اعتباری که در سال ۹۹ به ساماندهی گذرها و 
معابر منطقه پنج اختصاص یافته حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: طراحی مناسب سازی ها 
با توجه به وسایل نقلیه موتوری، حمل ونقل پاک مانند دوچرخه و عابر پیاده انجام می شود و هر سال 
پروژه های مختلفی مانند ساماندهی کف فرش پیاده روها، بر اساس اعتباری که برای آن تخصیص 

یافته است، تکرار می شود.

 »پارک حکمت«، هدیه ای برای شهروندان منطقه 12 
در دهه فجر انقالب 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از افتتاح پارک حکمت همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در این 
منطقه خبر داد.علی باقری با اعالم این خبر گفت: پارک حکمت با هدف ایجاد فضایی شاد و مفرح 
برای شهروندان در شهرک نگین منطقه ۱۲ احداث شده است.وی افزود: این پارک محلی 3 هزار 
متر مربع مساحت دارد و مجهز به امکاناتی مانند مبلمان شــهری، تجهیزات ورزشی و مسیرهای 

مناسب پیاده روی و دوچرخه سواری است.
وی، هزینه احداث پارک حکمت را ۱۵ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان دانست و اظهار کرد: هزینه تملک 
و آزادســازی برای این پارک ۱۵ میلیارد تومان و هزینه عملیات اجرایی آن 6۰۰ میلیون تومان بوده 
است.به گفته مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، پارک حکمت در حال حاضر آماده بهره برداری است 

و همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی به طور رسمی افتتاح می شود.

میدانهایاصلیشهرمیزبانرویدادهایبزرگداشتدههفجرمیشوند؛

»به قامت پرچم«

بیش از 4۰ ســال از عمر پر برکت انقالب  نرگس طلوعی
اســالمی می گذرد و هر ســال در کشور 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با حضور مردم که همیشه 
در عرصه های مختلف با شــور و شــوق وارد میدان می شوند، برگزار 
می شــود. امســال نیز پیش بینی های الزم برای اجرای برنامه های 
متناسب با شرایط بیماری کرونا در ایام دهه فجر صورت گرفته است. 
در همین راستا قرار اســت به همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان رویداد » به قامت پرچم« به مناسبت 
پیروزی انقالب اســالمی از یازدهم بهمن به مدت ۱۰ شب در ۱۰ نقطه 

پر تردد و پر مخاطب شهر اصفهان برگزار شود.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان درباره برگزاری  این رویــداد ترکیبی 
اظهار کرد: این رویداد به مناســبت دهه مبارک فجر با همکاری اداره 
رویدادهای اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، تاالر هنر، هنرسرای خورشید و اداره های فرهنگی اجتماعی 

مناطق ۱۵ گانه برگزار می شود.
ســعید امامی با بیان اینکه این برنامه یک ســاعته شــامل اجرای 

قطعاتی از آهنگ های انقالبی است، افزود: هنرمندان در این رویداد 
ترکیبی با اســتفاده از ســازهای بادی، ۱۲ قطعه انقالبی را به صورت 

زنده می نوازند.
وی ادامه داد: یک یا دو نمایــش خیابانی نیز قبــل و بعد از اجرای 
موســیقی انجام می شــود که در واقع رپرتوار تئاتر خیابانی است که 
به دنبال انتشــار فراخوانی در تاالر هنر، از گروه های تئاتر برای اجرای 

نمایش های مرتبط با دهه فجر دعوت شده است.
 به گفته معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان، بازبینی نمایش های این 
گروه های تئاتر، انجام شــده که از بین آن ها تعدادی انتخاب و در هر 

نقطه دو گروه به اجرای نمایش می پردازند.
آن طور که امامی درباره این رویداد ترکیبی خبر داده است، این برنامه 
یک ساعته که شامل اجرای قطعات موسیقی انقالبی، نمایش های 
خیابانی و نور افشانی است، ۱۰ شب در ۱۰ نقطه از عرصه های اجتماعی 

مناطق ۱۵ گانه شهر که پرتردد هستند، برگزار می شود.
 همچنین به مناسبت گرامیداشــت چهل و سومین سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و در راســتای بزرگداشت هر چه باشکوه 

تر مراســم ملی کشور، سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اقدام 
به آذین بندی فضای های مختلف شــهری  بــا پرچم های مقدس 

کشورمان کرده است.
برگزاری مانور بزرگ ناوگان تاکسی رانی اصفهان از خیابان فرایبورگ 
به سمت گلســتان شــهدا از دیگر برنامه هایی اســت که  شهرداری 
اصفهان برای بزرگداشــت ایام ا... دهه فجر ترتیب داده و قرار است 
بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته شده این مانور روز دوازدهم 
بهمن ماه همزمان با ســالروز ورود امام خمینی)ره( به ایران برگزار 

شود.
الزم به ذکر است بر اســاس اعالم مدیران مناطق مختلف شهری  به 
مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مراسم جشن و سخنرانی همراه با تقدیر از خانواده های شهدا و پخش 
سرودهای انقالبی،  پخش کلیپ و فیلم با موضوعات انقالبی و ارزشی 
در محالت مختلف شهر برگزار شود و همچنین در این ایام مسابقات 
فرهنگی مختلفی با محوریت موضوعات انقالبی تدارک دیده شــده 
است که در قالب مقاله نویسی، کاریکاتور، هنر انقالبی، عکس و فیلم 

اجرا و از برگزیدگان این مسابقات تقدیر خواهد شد.

برگزاریمانوربزرگناوگانتاکسیرانیاصفهاناز
ازدیگر  بهسمتگلستانشهدا خیابانفرایبورگ
برنامههاییاستکهشهرداریاصفهانبرایبزرگداشت
ایاما...دههفجرترتیبدادهوقراراستبراساسبرنامه
ریزیهایانجامگرفتهشدهاینمانورروزدوازدهمبهمن
ماههمزمانباسالروزورودامامخمینی)ره(بهایران

برگزارشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کنگره بین المللی نهج البالغه 25بهمن در اصفهان 
برگزارمی شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نشست هماهنگی اجرایی کنگره بین المللی 
نهج البالغه با محور انسان در تراز نهج البالغه، در دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان اظهار کرد: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان به همراهی سایر نهادهای 
ذی ربط تالش های فراوانی در خصوص برگزاری ایــن کنگره انجام دادند، تا چهارچوب فعالیت 

کنگره مشخص شود. 
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه برای نخستین بار ایجاد دبیرخانه 
دائمی کنگره بررسی شــد، افزود: مرکز تحقیقات و پژوهش های نهج البالغه در کنار دبیرخانه 
دائمی کنگره فعال خواهدشــد، چرا که نهج البالغه و کالم آقاامیرالمومنین حضرت علی )علیه 
السالم( اهمیت دارد و الزمه ساختن جامعه با تمدن اســالمی است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان اصفهان ادامه داد: این کنگره به منظور ارتقای فرهنگ علوی، ساختارسازی 
جامعه و سالم سازی نظام اداری با محوریت دانشگاه آزاداسالمی اصفهان )خوراسگان( و سایر 

سازمان ها در سطح جامعه ترویج یابد که این اقدام قطعا کارآمد خواهد بود.
وی با بیان اینکه ســطح مقاالت و پایه علمی آنها نیز در کنگره در نظر گرفته شده است، تصریح 
کرد: از ظرفیت های نهادهای مرتبط از جمله حوزه علمیه در این مســیر اســتفاده شــد و برای 
آمادگی بیشــتر جهت برگزاری در این کنگره بین المللی،  نشســت های علمی مشــترک بین 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراســگان( و ادارات مرتبط با کنگره به عنوان مقدمه با روش 
کرســی های ترویجی به صورت وبینار در دی ماه جاری برگزار شد.حجت االسالم معتمدی در 
خصوص اهمیت کنگره بین المللی نهج البالغه، تصریح کرد: رویکرد این کنگره پژوهشی و علمی 
است، از جمله چندین برنامه های اعالم شده کاشان به عنوان پایتخت نهج البالغه کشور است.

وی با بیان اینکه تمدن سازی مورد تایید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و گام دوم انقالب 
اســت، افزود: باید درجهت جهاد تبین با برش های پنج ساله و یک ساله از ظرفیت نهج البالغه 
استفاده کرد و از تالش های انجام شده در مسیر علمی برای نهادینه کردن نهج البالغه در سطح 
جامعه بهره برداری شود تا به معیارهای تمدن سازی نوین اسالمی که دیدگاهی 4۰ ساله است، 

دست یابیم.
همچنین در این نشســت، حجت االســالم علی اصغر بیگــی دبیر اجرایی کنگــره بین المللی 
نهج البالغه با اشاره به جزییات برگزاری روزبرگزاری کنگره، اظهار کرد: این کنگره با محور انسان 
در تراز نهج البالغه در روز دوشــنبه ۲۵بهمن ماه همزمان با والدت حضــرت امیرالمومنین علی 
)علیه السالم( در محل دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان برگزار خواهد شد.وی افزود: برنامه های 
مختلفی از جمله ســخنرانی های مسئوالن کشوری، نشســت های علمی، ارائه مقاالت برتر به 
صورت حضوری و وبیناری  وســایربرنامه های تخصصی جانبی در روز برگــزاری کنگره انجام 

خواهد شد.
حجت االسالم بیگی درباره محورهای اصلی برگزاری کنگره، ادامه داد: کنگره در پنج محور اصلی 
از جمله انسان اخالقی در تراز نهج البالغه، انسان سیاســی در تراز نهج البالغه، انسان اقتصادی 
در تراز نهج البالغه، انســان فرهنگی اجتماعی و مدنی در تراز نهج البالغه و انســان سالم در تراز 
نهج البالغه است که هریک از این محورها زیر محورهای مختلفی دارد که محققان و پژوهشگران 

مقاالت را برای دبیرخانه ارسال کرده اند. 
پیام نجفی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( نیز در ادامه این نشست با اشاره 
به اهمیت توجه به نهج البالغه و کالم امیرالمومنین علی )علیه الســالم(، اظهار کرد: امیدوارم 
در کنگره بین المللی نهج البالغه آثار برگزیده  پژوهشــی علمی که به دبیرخانه رسیده عالوه بر 
تحقیقات نظری بر روی نهج البالغه و کالم حضرت علی )علیه الســالم( شاهد ادامه تحقیقات 

عملی نیز در این زمینه باشیم تا آثار آن را در افراد و جامعه به صورت مستمر ببینیم.

با مسئولان

خبــر

مشاور شهردار اصفهان مطرح کرد:

مزایده قسمتی از جهان نما 
برای انجام فعالیت های 

نوآورانه و فناورانه

خبر روز

مشــاور و دســتیار شــهردار اصفهــان در امور 
هوشمندســازی اظهار کرد: در گذشته بخشی 
از مجموعه جهان نما بــرای انجام فعالیت های 
نوآورانه تحت عنوان فضای اشتراکی مرکز نوآوری 
در نظر گرفته شــده بود که در این دوره مدیریت 
شهری تاکید شده است که قسمتی از ظرفیت 
مرکز نوآوری، در راســتای رفع نیازهای نوآورانه 
و فناورانه مدیریت شــهری قرار گیرد. همایون 
یزدان پناه با اشاره به برگزاری یازدهمین جلسه 
میز هوشمندسازی، افزود: یکی از مصوبات این 
جلسه این است که بر اساس سیاست حمایت 
از مراکز نوآوری و فناوری در ســطح شهر و برای 
ایجاد و تکمیل زیست بوم هوشمندسازی شهر و 
با توجه به اتمام قرارداد شرکت هاب در مجموعه 
جهان نما، این قسمت از مجموعه در شهرداری به 
مزایده گذاشته شده و شرایط مورد نظر از سوی 
معاونت برنامه ریزی بــرای انجام فعالیت های 
مربوط به حرکت های نوآوری مدیریت شهری 
اعالم شود. مشاور و دستیار شهردار اصفهان در 
امور هوشمندسازی اضافه کرد: یکی از شرایط این 
مزایده، برگزاری رویدادهای مدنظر شــهرداری 
است؛ از جمله این رویدادها، می توان به برگزاری 
تورهــای فناوری بــرای مجموعه شــهرداری، 
برگــزاری فن بازارهــا و اختصاص تعــدادی از 
صندلی های اشتراکی به شهرداری برای استقرار 
گروه های اســتارت اپی که در زمینــه نیازهای 
شهرداری اصفهان فعالیت می کنند، اشاره کرد. 
وی خاطر نشــان کرد: مصوبه بعدی، مشارکت 
جدی همه بخش های مجموعه شهرداری برای 
اتمام هر چه سریع تر پروژه ناوبری الکترونیکی 
 AVL - اتوبوس های شهر اصفهان تحت عنوان
AFC بود؛ امیدواریم با تالش همه عوامل شامل 
مدیر پروژه، معاونــت مالی اقتصادی، معاونت 
حمل ونقل و ترافیک و ســازمان فاوا، تا یک ماه 
آینده موارد شــارژ الکترونیکــی کارت بلیت و 
کیف پول شــهروندی، نصب حــدود ۱۰ مانیتور 
نمایش اطالعات رسیدن اتوبوس به ایستگاه و 
دسترسی شهروندان به اطالعات اتوبوس های 

شرکت واحد اتوبوسرانی را داشته باشیم.

ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان در دومین جمعه بهمن ماه 
میزبان گردهمایی شعرا، نویسندگان و هنرمندان اصفهانی و شهرکردی 
در اولین نشست از سلسله برنامه های »به درود روشنی« در غم فقدان 

زنده یاد بهمن رافعی بروجنی شاعر، نویسنده و ادیب برجسته بود.
سعید بیابانکی، شاعر اصفهانی این برنامه را که به همت دفتر تخصصی 
ادبیات و زبان و مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و در حضور اعضای خانواده مرحوم 
رافعی برگزار شد، این گونه آغاز کرد: »بنال بلبل اگر با من سر یاریست/ 
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست/ در آن هوا که نسیمی چمد ز طره 
دوست/ چه جای دم زدن نافه های تاتاریست/ سحر کرشمه چشمش به 
خواب می دیدم/ زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست/ قلندران حقیقت 
به نیم جو نخرند/ قبای اطلس هر کس که از هنر عاریست/ دلش به ناله 

میازار و ختم کن حافظ/ که رستگاری جاوید در کم آزاریست.«
ســپس برادر مرحوم بهمن رافعی ضمــن تقدیر از ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای برگزاری این یادواره، گفت: 
آن بزرگوار انسانی وارسته، بی آالیش و ساده زیست، اندیشمندی متواضع 
و منتقدی صاحب نظر در عرصه ادبیات کشورمان بود و بی آنکه به دنبال 
اسم و رسم و نشانی از خود باشد در دنیای شــاعرانه خویش با صالبت 
تمام می سرود. زبان و ویژگی  اخالقی استاد رافعی، محبت و مهربانی، 
هم آوایی و هم دلی بود و ایشان از فریب و نیرنگ، نفاق و تزویر، فاصله و 

جدایی دل ها از هم و بی عشق زیستن رنجیده خاطر می شد.
وی در ادامه به خوانش اشعار مرحوم رافعی پرداخت: »درد تاریکی است 
در خود سوختن/ چشــم جان بر مردن خود دوختن/ درد را در خویش 
پنهان داشــتن/ لحظه لحظه مردن و جان داشــتن/ قلب ها در سینه ها 
سیما نی اند/ سنگ معبدهای بی ایمانی اند/ آشنایی ها غریب آلوده اند/ 
هم صدایی ها فریب آلوده اند/ آستین ها النه تزویرها/ دست های دوستی، 
شمشیرها/ عشق باغی در ره سیالب ها/ جویبار مسلخ قصاب ها/ عشق 
بال زخمی مرغی غریب/ در هوای شهری غرق فریب/ عشق را از سینه ها 

دزدیده اند/ این گل باغ روان را چیده اند.«

زندگی مرحوم رافعی، قصیده بلند درد
در ادامه محمد مستقیمی، نویسنده، شاعر و از دوستان نزدیک مرحوم 
رافعی با نقل خاطره ای از شعری که زمینه آشــنایی او با مرحوم رافعی 
را فراهم کرد، اظهار داشــت: مرحوم رافعی در هــر موضوعی آموزه های 
بسیاری داشــت و با لحن کنایه آمیز نکات نغزی مطرح می کرد. ایشان 
قالب های شعری را بسیار خوب می شناخت و زندگی او یک قصیده بلند 

درد است که هیچ کس توان سرودن آن را ندارد.
وی با بیان اینکه مضامین موجــود در غزل های مرحوم رافعی بکر و تازه 
است، افزود: فضای خیال در بیشــتر غزل های ایشان یکدست و ارتباط 
عمودی میان ابیات برقرار است. آرایه های ادبی موجود در شعر سعدی 
در نگاه اول دیده نمی شوند و در بازخوانی و در نگاه دوم به چشم می آیند 

که در شعر بهمن رافعی نیز همین گونه است.

مســتقیمی با بیان اینکه اشــعار گویشــی مرحوم رافعی به منظور هجو 
و هزل گویی نبوده اســت، تاکید کرد: او با گویش نیــز برخورد متفاوتی 
داشته و دغدغه از بین رفتن گویش بروجنی را داشته است.آرزو رافعی 
،دختر مرحوم رافعی نیز به بیان خاطره ای از پدر پرداخت و گفت: پدرم در 
جوانی و زمانی که در یکی از روستاهای شهرکرد به معلمی مشغول بودند 
به موسیقی عالقه مند شده و یک ویولون تهیه می کنند؛ اما یک شب که 
داشتند از روی اثری از استاد پرویز یاحقی تمرین می کردند، احساس 
آشــفتگی کرده و با خود گفته اند نواختن کار من نیست و هر کسی برای 
کاری آفریده شده و باید در هنر مخصوص خود پیشرفت کند. بنابراین در 

ادامه، عمر خود را صرف شعر می کنند.
سپس سیدمهرداد افضلی، شاعر اهل چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
طبق گزارش نشریه نشــنال جئوگرافیک ،مردم جهان به هفت هزار زبان 
رسمی و بومی ســخن می گویند ؛اما متاســفانه در هر ۱4 روز یک زبان، 
گویش یا لهجه از بین می رود و تا یکصد سال آینده بیش از نیمی از این 
هفت هزار زبان از بین خواهند رفت. اســتاد رافعی یکــی از چهره هایی 
بود که برای زنده نگه داشــتن گویش بروجنی تالش کرده اســت. وی، 
نفی و نقد فاصله طبقاتی را یکی از ویژگی های اشــعار گویشــی مرحوم 
رافعی دانست و افزود: ایشان در اشعار خود فاصله طبقاتی را به صورت 

استعاری به نقد کشیده است.
همچنین مرضیه گالب گیر، نویســنده اصفهانی و از شــاگردان مرحوم 
رافعی گفت: حضور بانوان در عرصه ادبیات، شــعر و داستان در اصفهان 
به نوعی مدیون جریان سازی مرحوم استاد بهمن رافعی است. با ایشان 
در انجمن جوانه آشنا شدیم و در حالی که دانش ادبیاتی خود را از منابع 
گوناگونی کسب کرده بودیم، اما ایشــان در روند ورود زنان اصفهانی به 

عرصه ادبیات و حتی عرصه های دیگر نقش بسزایی داشتند.
در ادامه این مراسم حسن صادقی پناه از کرج، ارمغان بهداروند از تهران، 
محمدســعید میرزایی از کرمانشــاه و همچنین عباس کیقبادی، سارا 
سیامکی، محمدحسین صفاریان، حمیدرضا وطن خواه، مهدی ملکی از 

اصفهان به شعرخوانی پرداختند.

کتابخانه مرکزی اصفهان میزبان شعرا، نویسندگان و هنرمندان اصفهانی و شهرکردی

 دل می تپد آسیمه و جان می گذرد
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فارغ از آنچه به زبان می آوریم، ما همیشه نمی توانیم کنترل 
پیامی را داشته باشــیم که بدن مان می رســاند. آگاهی از 
اصول پایه ای زبان بــدن می تواند به شــما کمک کند قبل 
از آنکه وقت و انرژی تان را صرف کســی کنید، نشــانه های 
هشدار را درمورد او تشــخیص دهید. مثال شما باید بتوانید 
هنگام خواندن زبان دیگران، خجالتی بودن را از حقه بازی 
تشخیص دهید. با این روش می توانید متوجه شوید که آیا 
شخصی به همان خوبی است که به نظر می رسد.در ادامه از 
چند نشانه هشدار در زبان بدن و معنایی خواهیم گفت که در 

پس آن ها وجود دارد.
از تماس چشــمی خودداری می کند یا نگاهش را از شما 

می دزدد تا مشکوک به نظر نرسد: 
جا به جایی نگاه همیشه به نشــانه دروغگویی فرد نیست. 
اما اگر متوجه شدید شخص مقابل تان دائما نگاهش را از 
شــما می دزدد )اغلب به طرف گوشه های باال راست یا چپ 
چشم( ممکن است مشغول دروغ بافی باشد. با این حال، 
نگاه به پایین را به نگاه به چپ یا راســت اشــتباه نگیرید. 
آدم ها معموال زمانی که سعی دارند چیزی را به یاد آورند به 

پایین نگاه می کند. می توانید با پرسیدن سواالتی دقیق تر از 
شخص مقابل خود او را وادارید تا به شکلی جزئی موضوعی 
را شــرح دهد و همینطور از او بخواهید داســتان خود را به 
صورت معکوس تعریف کند تا متوجه شوید دروغ می گوید 
یا خیر.بیشتر افراد با این روش آشنا هستند و سعی می کنند 
ازهمان ابتدا از تماس چشمی خودداری کنند. برای مثال، 
بیشتر پوکربازان مجرب هنگام انجام ترفند، چشم های خود 
را می مالند تا حرکاتی طبیعی داشته باشند. در یک مکالمه، 
تماس چشــمی طبیعی گاهــی به جهت دیگری کشــیده 
می شود و با احساساتی همراه است که پاسخی به اطالعات 

دریافتی هستند.
همیشه خود را با تلفن همراه شــان مشغول می کند تا 

مواجهه ای با آنها نداشته باشید: 
اگر دیدید نگاه کسی از روی تلفن همراهش جدا نمی شود، 
این امر می تواند نشــانه آن باشــد که آن شخص ترس از 
مواجهه دارد یا نگران است پیام های کسی هر لحظه بر روی 
صفحه تلفن همراهش ظاهر شــود. اگر چنین عادتی را در 
شریک عاطفی یا دوست تان دیدید، این امر می تواند نگران 

کننده باشد. مثال اگر او نمی تواند هنگام خوردن غذا بحثی را 
ادامه دهد و تمام وقت به دنبال نوتفیکیشن های گوشی خود 
است، پس حواس تان به کاری باشد که مشغول آن است و 

در صورت لزوم مانعش شوید.
معموال در حین مکالمه از شما فاصله می گیرد:

آدم ها یا زوج ها در حین مکالمه اغلــب از ناحیه بدن، پاها 
یا سر به یکدیگر نزدیک می شــوند. اگر متوجه تغییری در 
حرکات بدنی او و نحوه پاسخگویی اش به سواالت شدید، 
ممکن است نشانه پنهانکاری آن شخص باشد. این فاصله 
گرفتن می توانــد به صورت مجازی هم اتفــاق بیفتد. مثل 
وقت هایی که مجبور می شوید ساعت ها منتظر جواب پیام 
تان باشید. آدم ها ممکن است از این ترفند برای دور کردن 
خود از شما استفاده کنند.این امر می تواند به این معنا هم 
باشد که شخص مقابل تان به مکالمه ای که میان تان برقرار 
شده واقعا عالقه مند نیست و ترجیح می دهد جای دیگری 
باشد. در این موقعیت ســعی کنید از سخت کردن مکالمه 
به فرد خودداری کنید و بپذیرید که آن شخص ارزش وقت 

شما را ندارد.

آشپزی ساالد 
کلم چینی 

مواد الزم: کلم یا کاهو چینی یک دوم ، خیار شور4 تا 
5 عدد، خیار تازه2 عدد، پیازچه5 تا 6 ساقه، سس مایونز یا 

خامه صبحانه3 قاشق سو پخوری، روغن ساالد یا زیتون یک قاشق 
سوپ خوری، آب سرد یک تا 2 قاشق سوپ خوری، آب لیمو ترش تازه یک 

عدد، سیر یک تا 2 حبه، فلفل قرمز، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
طرز تهیه: کلم را به صورت ریز خرد می کنیم و می شوییم، سپس درون آبکش می ریزیم . در ادامه 

خیار را می شوییم، سپس به صورت خاللی نازک خرد می کنیم.در این مرحله خیارشور را می شوییم 
و همانند خیار به صورت خاللی نازک خرد می کنیم. در ادامه سس مایونز یا خامه را درون یک کاسه 

مناسب می ریزیم  و با چنگال هم می زنیم تا بافت سس یا خامه باز شود. حاال روغن ساالد را به همراه آب 
لیمو ترش تازه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و نمک درون سس مایونز یا خامه می ریزیم و مخلوط می کنیم. 

در ادامه پوست سیر را جدا می کنیم، سپس می شوییم و با دندانه های ریز رنده، رنده می کنیم.در 
این مرحله سیر را به مخلوط سس اضافه می کنیم و هم می زنیم تا مواد ترکیب شوند. در صورتی 
که سس غلیظ بود به آن کمی آب سرد اضافه می کنیم و مجددا هم می زنیم. کلم خرد شده را 
درون ظرف سرو می ریزیم حاال خیار و خیار شور خاللی خرد شده را به کلم اضافه می کنیم، 

سپس سس را روی ساالد کرده و با قاشق زیر و رو می کنیم تا سس به خورد ساالد 
برود. حاال پیازچه را می شوییم، سپس به صورت ریز خرد می کنیم.در نهایت 

پیازچه را به صورت پخش روی ساالد می ریزیم. روی ساالد را با 
سلفون می پوشانیم و اجازه می دهیم به مدت یک تا 

2 ساعت درون یخچال بماند. 

ترفندهایی در زبان بدن برای خواندن فکر دیگران

 رونمایی از پوستر »علف زار« با بازی
پژمان جمشیدی

 فصل دوم »میدان سرخ« آماده
پخش است

»علف زار« به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی کاظم دانشی یکی از 
فیلم های پرمخاطب این دوره از جشنواره فیلم فجر است.در »علف زار« 
پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، ترالن پروانه، مهدی 
زمین پرداز، عرفان ناصری، یسنا میرطهماسب، مائده طهماسبی، رویا 
جاویدنیا، الهه اذکاری، ستایش رجایی نیا، متین حیدری نیا با حضور افتخاری: 
فرخ نعمتی، مهران امام بخش و با معرفی صدف اسپهبدی ایفای نقش می کنند.

به دنبال انتشار برخی خبرها پیرامون منتفی شدن فصل دوم سریال 
میدان سرخ، سعید صفرپور مجری طرح این سریال به نمایندگی از 
سازندگان آن، با رد اخبار منتشر شده گفت: قرارداد ساخت فصل دوم 
سریال میدان سرخ با مجموع فیلیمو به عنوان پلتفرم پخش کننده 
سال گذشته منعقد شده است و فصل دوم این سریال نیز فیلمبرداری 
شده و هم اکنون در مرحله فنی قرار دارد. 

مدیرعامــل شــرکت  حدیث زاهدی
توزیع برق اصفهان از 
افتتاح 238 پروژه بزرگ و کوچک برق در دهه فجر 
خبر داد و گفــت : 169 میلیارد تومــان اعتبار برای 
بازسازی ، توسعه و ایمن ســازی شبکه های برق 

هزینه شده است. 
حمیدرضا پیرپیران، ترویــج فرهنگ بهره مندی از 
انرژی های پاک، افزایش ظرفیت و توســعه بهره 
برداری از ظرفیت پنل خورشیدی یکی از مهم ترین 
و کارآمدترین منابع انرژی ســبز، هوشمند سازی 
شــبکه ها، حذف کابــل روغنی 50 ســاله، کاهش 
خاموشــی ها، کاهش مشــکالت حریم خطوط و 
افزایش قابلیت اطمینان شــبکه را از جمله اهداف 
کالن این پروژه ها برشــمرد. وی با بیان اینکه این 
شرکت  خدمت رسانی به یک میلیون و 238 هزار 
مشترک را برعهده دارد، اظهار داشت: شرکت توزیع 
برق اصفهان در 16 هزار کیلومتر مربع که شامل 14 
شهر و 304 روستاست با اضافه شدن 4 شهرستان 
کوهپایه، ورزنــه، جرقویه و هرند به بدنه شــرکت 
از طریــق 9 امر اجرایی به مشــترکین ارائه خدمت 

می کند. 
به گفته پیرپیران، تعداد 58 دســتگاه سکســیونر 
برای مهندسی سازی شبکه های برق عملیاتی شده 
و 100 کیلومتر شبکه به منظور تامین برق مشترکین 
احداث و 143 دستگاه پست و ترانس زمینی هوایی 

در این ایام تجهیز شده است. 
شــرکت توزیع بــرق اصفهــان تاکنــون 29هزارو 
487 دســتگاه لوازم انــدازه گیــری را نصب کرده 
و 656 دســتگاه کنتور های هوشــمند رصد میزان 
مصرف مشــترکان برق را محقق کــرده که با ایجاد 
زیر ســاخت ها و بومی کــردن فرآیند هــای آن به 
درستی شکل گرفته است که در نهایت به مدیریت 
بار شــبکه می انجامد. به گفته مدیر عامل شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان، تعداد 180سامانه 
برق خورشــیدی با مجموع ظرفیــت معادل 2400 
وات با ظرفیت های متغیر یــک تا 150 کیلوواتی در 
قالب طرح ها و شرایط مختلف نصب و در حال بهره 
برداری اســت و انرژی تولیدی آن ها بخشی از نیاز 
مصرف شبکه برق اصفهان راتامین می کند و عالوه 
بر ظرفیت های فوق، نیــروگاه 10 مگاواتی غدیر نیز 

در مجاورت شهرک صنعتی جرقویه نصب و در حال 
بهره برداری است. پیرپیران در خصوص استراتژی و 
برنامه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح 
کرد : این حوزه بر فرآیند توسعه پایدار و حفظ منافع 
تمامی ذی نفعان به ویژه ســرمایه گذاران متمرکز 
اســت . همچنین توجه و اهتمام جدی به استفاده 
ازاین فرصت و پتانســیل برای ایجاد درآمد پایدار 
برای اقشــار و خانواده های کم درآمــد وجود دارد. 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت در پایان 
خاطر نشان کرد : یکی از ایده های مطرح شده در این 
بخش ، صرف مبالغ نذورات و خیرات خیرین برای 
احداث سامانه های برق خورشیدی و ایجاد فرصت 
کســب درآمد برای اماکن مرتبط اســت . این نوع 
نذورات و انتفاع حاصل از آن پایدار بوده و تا 20 سال 

درآمد پایا به همراه خواهد داشت .

اجــرای 85 درصد پروژه های بــرق اصفهان 
به صورت خط گرم

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع 
برق اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکه یکی 
از شــاخص های شــرکت توزیع برق کاهش زمان 
خاموشی هاست، اظهار کرد: شــرکت توزیع برق با 
برنامه ریزی دقیــق این کار را پیــش می برد و باید 
از ابرازها و فناوری های جدید بهــره برد که نیازمند 
زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی 
انسانی است. حمیدرضا آقایی با بیان اینکه حدود 
85 درصد پروژه های شرکت توزیع برق به صورت خط 
گرم اجرا می شود، گفت :این کار موجب شده، بدون 
هیچ گونه خاموشی برای مشــترکین انجام شود، 
همچنین استفاده از قطع کننده و کلیدهایی بر روی 
تاسیســات منجر به کاهش خاموشی ها می شود. 
وی افزود: از دیگر اقدامات کاهش خاموشــی ها، 
نصب کلیدهای هوشــمند بر روی شــبکه است که 
از ســال 93 تاکنون به 800 کلید رســیده و از مرکز 
دیسپاچینگ تمام کلیدها را قطع و وصل می کنیم. 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 
اصفهان با بیان اینکه شبکه توزیع برق نیازمند تعمیر 
نگهداری اســت، گفت: این تعمیرات مکان محور و 
دیجیتال است و عیوب بازدید به صورت دیجیتال و 
از طریق تبلت بررسی، شناسایی و در نهایت برطرف 

می شــود. به گفته آقایی، از طریق سامانه سپاد نیز 
افت ولت شبکه پیش از اطالع مردم تشخیص داده 
می شــود و ما جهت رفع عیوب اقدام می کنیم. وی 
اضافه کرد: تاکنون برای خاموشــی های خواســته 
و ناخواسته، 10 دســتگاه دیزل ژنراتور خریداری و 
اســتفاده کرده ایم، همچنین در هریــک از مناطق 
شــرکت توزیع برق اصفهان اکیپ هــای عملیاتی 
مســتقر هســتند که در صورت هرگونه عیب و ایراد 
در شبکه، نســبت به رفع مشــکل اقدام می کنند. 
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: در حال حاضر میزان خاموشی ها 
در اصفهان به ازای هر مشــترک 125 دقیقه است 
که در چشــم انداز 1405 این عدد بــه زیر 30 دقیقه 

خواهد رسید.

34 درصد مشترکین اصفهان پرمصرف هستند
در ادامه این نشست مهرداد جنتیان، معاون فروش 
و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: 34 درصد مشــترکین اصفهــان پرمصرف 
هستند و 66 درصد آنها پایین تر از الگو مصرف برق 
دارند و به طور قطــع آنها تغییر تعرفه بــرق ندارند. 
جنتیان با اشــاره بــه خدمات غیرحضــوری این 
شــرکت، اظهار کرد: شــرکت توزیع برق اصفهان با 
راه اندازی سامانه سمیع و شماره 1521 از 7 صبح تا 

9 شب خدمات فروش و پس از فروش را به صورت 
غیرحضوری به تمام مشترکین خود ارائه می دهد. 
وی افــزود: خدمات غیرحضوری باعث کم شــدن 
یک میلیون تردد شهری در ماه و کاهش سه میلیون 
لیتر ذخیره سوخت و صرفه جویی و حذف 100 هزار 
برگ کاغذ شده اســت.  معاون فروش و خدمات 
شرکت توزیع برق اصفهان اضافه کرد: سامانه بصیر 
نیز با نظارت بر تمام فرآیندهای این شرکت، باعث 
سالمت اداری خواهد شد. وی ادامه داد: آمار وصول  
مطالبات این شرکت 96 درصد نسبت به سال گذشته 
یک درصد بیشتر شده است. جنتیان در ادامه درباره 
افزایش تعرفه مشــترکین پرمصــرف، اظهار کرد: 
مطابق مصوبه بند ی تبصره هشت قانون بودجه 1400 

یارانه برق مشترکین پرمصرف حذف شده است. 
وی تاکید کرد: هدف این طرح توزیع عادالنه یارانه 
تامین برق مشترکین و هدایت مشترکین پرمصرف 
به خوش مصرف اســت. معاون فروش و خدمات 
شــرکت توزیع برق اصفهان اظهار کــرد: 34 درصد 
مشــترکین اصفهان باالی الگوی مصرف هســتند 
و 66 درصد آنها پایین تر از الگــو مصرف برق دارند 
و به طور قطع آنها تغییــر تعرفه بــرق ندارند، البته 
تعرفه برق 34 درصد مشترکین پرمصرف به صورت 
پلکانی دسته بندی می شود. وی با بیان اینکه الگوی 
مشــترکین برق در ایام گرم خرداد و شــهریور 300 

کیلووات و در بقیه ایام ســال 200 کیلووات اســت، 
گفت: به طورقطع برای مشــترکینی که در این الگو 
مصرف برق دارند، تغییر تعرفه برق نداریم. جنتیان 
اضافه کــرد: تعرفه های پلکانی بــرق نیز در بخش 
تجاری و سایر بخش ها حذف شده و تعرفه آنها در 
میان بار یک برابر، اوج بار ســه برابر و تعرفه تامین 
برق در کم باری 25 صدم است.  وی، درباره فعالیت 
رمزارزهای غیرمجاز خاطر نشان کرد: طی یک سال 
گذشته 4768 ماینر در 314 محل در بخش خانگی 

اصفهان کشف شده است.

تابستان امسال 1۶ درصد خاموشی داشتیم
مرسل صالحی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان نیز در این نشســت اظهار کرد: 
950 مشــترک بخش خانگی اصفهان معادل 35 
درصد مصرف برق را دارند که از این تعداد 64 درصد 
مشترکین اصفهان مطابق الگوی مصرف و 36 درصد 
مشترکین خانگی پرمصرف هستند.صالحی تاکید 
کرد: برای فرهنگ ســازی و مدیریت مصرف برق، 
همواره پیام هایی را به مشترکین ارسال و وضعیت 
مصرف برق آنها را مشــخص می کنیم.وی با بیان 
اینکه همواره اگــر توازن بین تولیــد و مصرف برق 
نداشته باشیم، شاهد خاموشــی می شویم،  اظهار 
کرد: در ســال 98 و 99 خاموشــی نداشتیم، اما در 
تابستان ســال 1400 به دلیل عدم توازن بین تولید 
و مصرف برق، حدود 16 درصد خاموشی داشتیم و 
پیک مصرف برق اصفهان 22 تیرماه امسال به 1249 
مگاوات رسید. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان دربــاره مدیریت مصرف برق در 
تمــام ادارات، اظهار کرد: در حال حاضر با بررســی 
میزان مصرف برق ادارات به تمــام آنها در اصفهان 
برچسب انرژی داده شده و البته هنوز بیشتر بانک ها 
برچســب انرژی دریافت نکرده اند.وی با تاکید بر 
اینکه مصرف برق ادارات به صورت برخط بررســی 
می شود، گفت: در حال حاضر 718 کنتور برق ادارات 

و بانک ها به صورت برخط بررسی می شوند.

5 میلیارد تومــان درآمد فــروش انرژی به 
حساب مشترکین واریز شد

سارا صالحی، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان گفت: ســامانه های خورشیدی 
محدود به ظرفیت انشــعاب بیشــتر در خانه ها و 
محل ها نصب می شود.در حال حاضر 1600 وات  در 
80 نقطه سامانه برق خورشیدی کوچک داریم که از 
این تعداد شرق اصفهان به طور جدی دنبال شده و 
15 مورد توسط بسیج ســازندگی انجام شده برای 
روستاییان و کشاورزانی که معیشت آن ها به مخاطره 

افتاده است.
در این راســتا به 200 درخواســت برای این منطقه 
موافقت نامه صادر شــده و منتظر هستیم مراحل 
تخصیص و نهایی کــردن وام آن ها اتفــاق بیفتد و 
فرآیند کارهایشان در دست اقدام است و اطالعات 
آن ها در سامانه ثبت شده اســت . برای این تعداد 
طی 8 ماهه امسال نزدیک به 5 میلیارد تومان درآمد 
فروش انرژی به حساب مشترکین واریز شده است 
. در مجموع ســامانه های خورشیدی که در اصفهان 
در حال بهره برداری اســت 2400 کیلو وات ظرفیت 
منصوبه داریم که 1600 کیلو وات آن قرارداد تضمینی 
اســت، نزدیک به 450 کیلو وات آن تسهیالت سال 
92 است که در حال بهره برداری است و مابقی این 
ظرفیت طرحی است که در حوزه ادارات و سازمان ها 
، تعهد  تامین 20درصد انــرژی از منابع تجدید پذیر 
را داشــتند. در این دو بخش ذکر شــده، نزدیک به 
1000 کیلو وات دیگر ظرفیت وجود دارد که دردســت 

اقدام  است .

کاهش تلفات به زیر ۶درصد
عباس رفیعی، مدیــر دفتر برنامه ریــزی و بودجه 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه تمام روســتاهای 
باالی 5 خانوار در اصفهان دارای برق هستند، اظهار 
داشت : عشــایر همچنین  به 100 دستگاه  پنل قابل 
حمل  مجهزشدند و می توانند روشنایی شب و شارژ 

تلفن های همراه خود را از این طریق تامین کنند.
رفیعی همچنین در خصوص کاهش تلفات تصریح 
کرد: خوشــبختانه از چشــم انداز فراتر رفته و طبق 
اســتانداردهای جهانی که 5درصد اســت، اکنون 
توانسته ایم این رقم را به زیر 6 درصد برسانیم که در 
این راستا از نرم افزارها و ابزارها و به روز کردن لوازم 
اندازه گیری و شناسایی نقاط کلیدی و همچنین هدر 

رفت انرژی استفاده شده است.

در دهه فجر انجام خواهد شد؛

افتتاح 238 پروژه برق با اعتباری بالغ بر 169 میلیارد تومان در شهرستان اصفهان
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