
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

شنبه 16 بهمن  1400 
03 رجب   1443
05 فوریه  2022
 شماره 3463   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

شهادت حضرت امام هادی )ع( را تسلیت میگوییم

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:

سردرگمی معامله گران در بازار طال 

با حضور معاون وزیر صنایع در اصفهان؛

13 طرح دهه فجر به اعتبار 
 500 میلیارد تومان 

افتتاح شد

حاشیه های معارفه 
سکاندار جدید آموزش و 

پرورش اصفهان 

رییس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

ثبت رکورد حمل ۷.8 
میلیون تن محصول به 

مقصد مشتریان

6

 دنیای متفاوت و قصه ای پر از غصه 

5

3

7

3

3

5

8

 رییس سازمان بسیج مستضعفین
در اصفهان:

هزینه در آموزش و پرورش 
سرمایه گذاری است 

3

  تاخت و تاز سرطان خون و مغز استخوان در اصفهان؛ 

5

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/15/ن

اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوسيله از شركت های دارای صالحيت و رتبه 
بندی با رعايت ظرفيت كاری دعوت می گردد برای دريافت اسناد مناقصه تا روز شــنبه مورخ 1400/11/23 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژهمناقصه

در مناقصه )ریال(
صالحیت و یا رتبه 

مورد نیاز

11400/15

ارتقاء سيستم اتوماسيون 
اداری و امنيت شبكه 
)خريد، نصب و ارتقاء 
تجهيزات مركز داده(

8.880.000.000444.000.000

1- رتبه 4 شورای عالی 
انفورماتیک 2- مجوز 
فعالیت از نظام صنفی 

رایانه ای کشور

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 03/ 1400/12
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ 1400/12/04

نشانی: اصفهان- خيابان سعادت آباد  تلفن:  6681068 3– 031

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

گزارشی از تغییر 
مواضع عجیب در بین 

بازیکنان و مربیان؛

 سندروم تهدید
و حمایت ! 

چشم اصفهان به موزه 
هنرهای ملی روشن شد 

7

دانش بنیان ها در مسیر رونق اقتصاد ملی؛

توکسین بایندر ایرانی، 
دستاورد پژوهشگران 

اصفهانی 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان،  
معین استان هرمزگان شد

حذف اسناد کاغذی پیش خرید قبر در 
آرامستان باغ رضوان 

م الف: 1272789

آگهی مزایده عمومینوبت اول

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان م الف: 1272628

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های صنعتی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی زیر را از طریق مزایده عمومی 
جهت شرکت های دانش بنیان به شماره )2000001281000006( به صورت نقد و اقساط به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/11/14 می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/12/03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مزایده و ارائه پاکت الف و ب: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، 

مجموعه اداری امیر کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد.

شماره شهرک/ ناحیهردیف
پالک

مساحت 
نوع کاربری پالک)متر مربع(

بهای کل حق بهره 
برداری پایه مزایده 

پالک )ریال(
مبلغ سپردهشرایط پرداخت

1
برق و 

الکترونیک 
خمینی شهر

A1907/77

برق و الکترونیک- 
اختصاصی 

شرکت های دانش 
بنیان )تا رده 3 ضوابط 

محیط زیست( 

11/446/620/000
30 % نقد و اقساط 

30 ماهه )10 
قسط سه ماهه(

572/331/000

2
برق و 

الکترونیک 
خمینی شهر

 B1945/55

برق و الکترونیک- 
اختصاصی شرکتهای 
دانش بنیان ) تا رده 3 
ضوابط محیط زیست( 

11/673/300/000

30 % نقد و 
اقساط 30 ماهه

)10 قسط 
سه ماهه(

583/665/000

نوبت دوم

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir



طالبان چه بالیی بر سر رسانه های افغانستان آورد؟
فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارشی در پی انتشار آمار جدید اعالم کرد که از میان ۶۰۳ رسانه، 
۳1۸ رســانه از 15 اوت )اواخر تابستان( بدین سو در افغانستان مســدود شده اند.این گزارش از 
سوی انجمن ملی خبرنگاران افغانستان در ۳۳ والیت این کشور انجام شده است.در گزارش  آمده 
که از وضعیت موجود در افغانستان، روزنامه ها متاثر شده اند، از 11۴ روزنامه فقط ۲۰ روزنامه چاپ 
می شود.فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که براساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه 
شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 1۳۲ رادیو و ۴۹ رســانه آنالین فعالیت خود را متوقف کرده اند.

آنتونی بلینجر، مسئول فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که برای اولین بار، از اطالعات جمع 
آوری شده در ۳۳ والیت، می توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه نگاری در افغانستان 
تاثیر می گذارد، مشاهده کنند.بلینجر افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود 
را از دســت داده  اند یا مجبور به فرار شده اند، بلکه برای شــهروندان افغانستان که از دسترسی به 
اطالعات محروم می شوند نیز »فاجعه  بار« است.وی گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که 

خبرنگاران و خانواده های آنها با آن مواجه هستند، رسیدگی کند.
 

نرخ تورم در ترکیه رکورد شکست
سی ان بی ســی اعالم کرد، با وجود این که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه ماه هاســت 
اعالم می کند افزایش قیمت ها موقتی اســت و دولت می تواند بار باال رفتن هزینه های زندگی را 
از دوش مردم بردارد، اما تورم در ترکیه به ۴۸.7 درصد یعنی باالترین رقم طی ۲۰ ســال گذشته 

رسیده است.
موسسه آمار ترکیه اعالم کرد قیمت کاالهای مصرفی 11.1 درصد در اولین ماه سال جاری میالدی 
نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. این در حالی است که تحلیلگران نرخ افزایش قیمت در 
این ماه را بین ۹ و 1۰ درصد پیش بینی کرده بودند.خــودداری اردوغان برای باال بردن نرخ بهره و 
افزایش مداوم تورم ارزش لیر ترکیه را ۴۴ درصد در ۲۰۲1 پاییــن آورد. بی ثباتی ارزی در ترکیه، 
ارزش دستمزدها را به شدت پایین آورده و هزینه کاالها و انرژی را تا حد زیادی افزایش داده است. 
اولویت رییس جمهور ترکیه اعتبار و صادرات است و با وجود مخالفت تمام اقتصاددان ها، عقیده 
دارد باال بردن نرخ بهره تورم را تشــدید خواهد کرد.بانک مرکزی ترکیه از ســپتامبر سال گذشته 
میالدی تا حاال 5۰۰ واحد از نرخ بهره کم کرده و آن را به 1۴ درصد رسانده است.اقتصاددان ها این 
شرایط را نتیجه شکســت سیاســت پولی اردوغان می دانند و عقیده دارند در شرایطی که بانک 
مرکزی قادر به افزایش نرخ بهره نیســت و اردوغان هم برای به دســت آوردن اعتبار و افزایش 
محبوبیت خود قبل از انتخابات تمرکز کــرده، نمی توان نرخ تورم را پاییــن آورد.نورالدین نباتی، 
وزیر دارایی ترکیه پیش بینی می کند تورم پایین تر از 5۰ درصد باقی بماند و در ابتدای بهار به اوج 

خود برسد.
 

استقبال انصارا... از حمله گروه عراقی به امارات
انصارا... یمن عملیات اخیــر یک گروه عراقی علیه امارات را تبریــک گفت.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، یحیی سریع، ســخنگوی انصارا... یمن عملیات یک گروه عراقی به نام »الویه وعد 
الحق«)گردان های وعده حق( علیه امــارات را تبریک گفت و از موضع گروه های عراقی قدردانی 
کرد.این گروه  چهارشنبه اعالم کرد که حمله ای را با چهار پهپاد علیه تاسیسات ابوظبی انجام داده 
اســت.در بیانیه این گروه آمده اســت: این حمالت به امارات تا زمانی ادامه خواهد داشت که از 
مداخله در کشورهای منطقه از جمله یمن و عراق دســت بردارد.این گروه تهدید کرد که حمالت 
آتی کوبنده تر خواهد بود.وزارت دفاع امارات اعالم کرده بود که سه پهپاد را که صبح چهارشنبه وارد 
حریم هوایی این کشور شدند منهدم کرده اســت.وزارت دفاع امارات اعالم کرد که آماده مقابله با 

هرگونه تهدیدات است.

دیدگاه

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

باید با ساخت پیشران 
 هسته ای پاسخ قاطعی

 به استکبار بدهیم
عضو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای 
اسالمی اظهار داشت: اگر جمهوری اسالمی 
بخواهد به قطب جنوب برود و در آنجا کارهای 
تحقیقاتــی کند و یا پرچم ایــران را در قطب 
شــمال به اهتزاز درآورد باید از کسی اجازه 
بگیرد؟ اصال چه کسی تعیین کرده که قطب 
شمال و جنوب از آن دیگران است و جمهوری 
اسالمی نمی تواند در آنجا حضور داشته باشد؛ 
اگر بنا داریم به سواحل و دریاهای مختلف 
برویم الزم است که از پیشران های هسته ای 
اســتفاده کنیم.وی افزود: موتورهای آینده 
که کامیون، قطار و ... قرار می گیرند از انرژی 
هسته ای استفاده می کنند یعنی موتور را به 
صورت پلمب شده می سازند تا با انرژی چند 
قرن کار کند؛ موتورهایی که با انرژی هسته ای 
کار می کننــد قدرت رانش و بــه ویژه قدرت 
باربری بسیار باالیی دارند.فریدون عباسی 
تصریح کرد: می توانیم با استفاده از ظرفیت 
انرژی هسته ای نیروگاه های برق محدود را با 
برق هسته  ای ایجاد کنیم. به طوری که در یک 
محفظه اورانیوم غنی شده با غنای باال را قرار 
دهیم و آن را در یک نیروگاه محدود که شاید 
روی یک تریلی حمل و نقل شود، راه اندازی 
کنیم. وی گفت: دنیا به دنبال محدود کردن 
جمهوری اسالمی است و جمهوری اسالمی 
به عنوان یک قدرت جهانی را از دو جنبه تحت 
فشار قرار داده اند؛ یکی بحث اقتصاد است و 
دیگری بحث توانمندی های علمی و انرژی.

عباســی تاکید کرد: اگــر می بینیــم اجازه 
نمی دهند نفت و گازمــان به فروش برود به 
دلیل آن است که اجازه سرمایه گذاری بیشتر 
در برخی موضوعــات را ندهند چرا که آنها بنا 
دارند جمهوری اســالمی وابسته باقی بماند 
و ایران در زمره اقمار دنیا محســوب شــود.

وی خاطرنشان کرد: به کوری چشم استعمار 
هم که شده ما پیشرفت خواهیم کرد؛  اگر با 
فلسفه مقاومت جلو برویم دنیای استکبار و 

استعمار هیچ کاری نخواهند کرد.

روزهای دشوار دیپلمات ها در پایتخت ها؛

 نهایی شدن توافق خوب یا شوک در دقیقه ۹۰؟

روزهای ســخت مذاکرات احیای برجام فرا رسیده اســت، از یک طرف 
روس ها از شکل گیری توافق در آینده نزدیک خبر می دهند و از سوی دیگر 
اروپایی می گویند ضرب االجل تعیین می کند و البته همه نگران تصمیمات 
سیاسی دقیقه نودی هستند.هشتمین دور از گفت وگوهای احیای برجام 
از ۶ دی ماه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و انریکه مورا، معاون مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

 توپ در زمین کیست؟
در این دور از مذاکرات بازی مقصرنمایی طرف های اروپایی با چاشنی 
تعیین ضرب االجل های مصنوعی شدت گرفته و آمریکایی ها می گویند 
توپ در زمین ایران است و زمان تصمیم گیری های سیاسی فرا رسیده 
است. از ســوی دیگر ایران نیز اعالم کرده در صورتی که آمریکا آمادگی 
بازگشت به تعهدات خود را داشته باشد، احیای برجام به سرعت قابل 
دســترس خواهد بود.اکنون این گفت وگوهــا در حالی پیش می رود 
که اخبار تایید نشده از ارائه پیشــنهادهای جدید تیم آمریکایی، برای 
تضمین های مد نظرایران حکایت دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورنال در این باره نوشــت: تیم آمریکایی به ایران پیشــنهاد داده که 
ضمانت های نامه حقوقی از وزارت خزانه داری آمریکا برای برداشــته 
شــدن تحریم ها دریافت کند که مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است.

بنابراین از منظر بسیاری از تحلیلگران موضوع ارائه تضمین یکی از مهم 
ترین موانع در مسیر حصول به توافق میان طرفین تبدیل شده است.

 آمریکا حاضر به دادن تضمین به ایران است؟
تیم ایرانی خواستار تضمین دولت آمریکا مبنی بر عدم خروج دولت های 
آتی ایاالت متحده از توافق هســته ای است، تضمینی که بر اساس قانون 
اساسی آمریکا، دولت بایدن از ارائه آن معذور است. این درحالی است که 
تهران نگران است تا تجربه ای مشــابه آنچه در سال ۲۰1۸ از سوی دونالد 

ترامپ رخ داد، بعد از کنار رفتن احتمالی جو بایدن نیز تکرار شود.

 توافق موقت کنار زده شد
تمرکز این دور از مذاکرات هم بر تامین مطالبات ایران یعنی رفع تحریم ها، 
راستی آزمایی و ارائه ضمانت هایی که ایران ایران از طرف آمریکایی طلب 
کرده، گذاشته شده است.در این میان برخی منابع دیپلماتیک اعالم کردند 
که روسیه پیشنهاد توافق موقت و شش ماه را مطرح کرده است.اما مقامات 
ایران همواره تاکید کرده اند که خواستار یک توافق موقت نیستند و برداشتن 
کلی و یک جای مجازات ها تنها راه باگشت ایران به تعهدات خویش است.

تحلیگران بر این باورند که با توجه بــه اینکه دو طرف توافق موقت را رد 
کردند، باید به یک توافق جامع برســند که این موضوع مسیر را بسیار 
سخت می کند. همچنین آمریکا اعالم کرده ایران باید تمام تاسیسات 
هسته ای خود را از کشور خارج کند و کارشناســان آژانس نیز به مانند 
گذشته نظارت های سفت و سخت خود را داشته باشند، اما با توجه به 

هزینه های ایران برای افزایش سطح غنی سازی و توسعه برنامه های 
هسته ای، این مسائل نیاز به گرفتن تصمیمات سخت دارد.

زمان احتمالی توافق در وین 
در این میان طرف های غربی زمان احتمالی توافق در وین را اعالم کرده و 
می گویند که دوطرف در مرحله پایانی مذاکرات قرار دارند.برت مک گورک، 
هماهنگ کننده امور خاورمیانه در شــورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره 
به اینکه ایاالت متحده و ایران برای بازگشت به توافق هسته ای ۲۰15 »در 
تیررس یک توافــق احتمالی قرار دارند« در این بــاره گفت: دولت بایدن 
آخرین مهلت مذاکره با ایران را اوایل ماه فوریه تعیین کرده و مذاکرات به 
نقطه اوج نزدیک شده است.در همین حال یک دیپلمات ارشد آمریکایی 
که نامش فاش نشد نیز به خبرگزاری رویترز گفت: آخرین گفت وگوها در 
وین، فشرده ترین مذاکراتی بوده که طرفین برای احیای برجام با یکدیگر 
برگزار کرده اند. وی افزود: ما پیشــرفت کردیم و فهرست اختالفات را تنها 
به اولویت های طرفین محدود کرده ایم.این دیپلمات ارشد آمریکایی، با 
اشــاره به اینکه اکنون اختالف ایران و آمریکا در سه زمینه لغو تحریم ها، 
راستی آزمایی و تضمین، مطرح است، اضافه کرد: در حال حاضر توپ بیشتر 

در زمین تهران است چرا که واشنگتن به ایران اعالم کرده که آمادگی دارد 
تحریم های مغایر با برجام را لغو کند.خبرها از ایران نیز از توافق احتمالی 
میان دو طرف به گوش می رسد. محمود عباس زاده، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعالم کرد: مجموعه قرائن و شواهد 

نشان می دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد- برد آماده است.
در چنین شرایطی نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
گفت: اگر مذاکرات وین برای برچیدن تحریم هابا همین روند پیش برود، 

امکان حصول توافق تا پایان فوریه میالدی )اوایل اسفند( فراهم است.
این دیپلمات روس در عین حــال ابرازامیدواری کرد کــه پیش از پایان 
ماه آوریل آینده برجام احیا شــده و تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران 
برچیده شود. نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی پیش از این 
گفته بود که اقدامی جمعی برای تهیه پیش نویس در گفت وگوهای وین در 
قالب همه مشارکت کنندگان کنونی برجام )غیر از آمریکا( در جریان است.

»میخائیل اولیانوف« در گفت وگو با شبکه »روسیه ۲۴« اظهار داشت: اگر 
مذاکرات با همین روند پیش برود به صورت واقع بینانه می توان تا پایان ماه 
فوریه به توافق دست یافت.وی همچنین افزود که آماده سازی برای احیای 

برجام به صورت کامل هم دو ماه دیگر زمان خواهد برد.

 کنایه تند مهاجرانی  به آنان که از عنوان »آیت ا...« 
برای امام)ره( استفاده نمی کنند!

سید عطاءا... مهاجرانی  از رویکرد برخی فعاالن سیاسی در قبال شخصیت و جایگاه تاریخی امام 
)ره( انتقاد کرد.سید عطاءا... مهاجرانی در صفحه توئیتر خود نوشت: »الحمد ا... رب العالمین… 
که بار دیگر توفیق درک ماه عزیز سرشار از برکت و معنویت و نشاط ماه رجب را بهره مان گردانید.

ماه رجب امســال با دهه فجر انقالب اســالمی تقارن دارد. امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه، 
سرفصل جدید تاریخ معاصر کشــور و ملت ماست. نســل ما هویت خویش را مدیون امام)ره( 
و انقالب اســت. دیده ام و می بینم که برخی که هویت شان را از ایشــان و انقالب اسالمی دارند. 
ظاهرا از عنوان امام و یا حتی برخی از آنان از عنوان آیت ا... برای امام خمینی)ره( استفاده نمی 
کنند! گمان می کنند اعتبار شخصیت و شکوه امام )ره( وابسته به اینان است!یشان در جایگاهی 
از تاریخ ایران و تاریخ اســالم قرار دارد، که با عناوین شکوه شــخصیت ایشان تعریف نمی شود. 
گو آنکه کســانی بگویند: آقای خمینی و یا خمینی! طنین آوازه نام و نشان امام خمینی)ره( در 
گوش هوش ملت ایران و ملت های منطقه خاموش نمی شــود.  و  زین قصه هفت گنبد افالک 

پر صداست.«
 

توضیح مسئول دفتر سعید جلیلی درباره نامه جنجال برانگیز 
عباس رنجبر، مسئول دفتر ســعید جلیلی درباره نامه دولت در ســایه در توئیتی اعالم کرد:  1- 
محمدجواد ظریف در نامه شــماره ۶۴۲۸۶۲7 مورخ ۲۰ تیر 1۴۰۰، »بیست و دومین )و آخرین( 
گزارش سه ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(« را تقدیم کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی کرد.۲-طبق تبصره 1 ماده ۹ »قانون اقدام متناسب و 
متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« )مصوب ۲1 مهر 1۳۹۴(، وزیر محترم امور 
خارجه موظف بود روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به مجلس گزارش دهد؛ اما گزارش 
آخر ظریف دامنه موضوعات مختلف و گســترده تری را دربرداشــت.۳- مرداد 1۴۰۰ و برای ثبت 
در تاریخ سیاسی کشور، کارگروه سیاســت خارجی دولت سایه، یک گزارش دقیق و مفصل 1۳۶ 
صفحه ای با عنوان ارزیابی آخرین گزارش ظریف به مجلس درباره برجام تهیه کرد که به شــکلی 

مستند، تمام ادعاهای خالف واقع وی را رد کرده بود.
 

توصیه هنری سخنگوی دولت به منتقدان
 علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حســاب کاربری خود در اینستاگرام 
با اشاره به برگزاری جشــنواره های فجر در عرصه هنر، نوشت: نمایش آثار برگزیده فرهنگ و هنر 
ایران اسالمی به خودی خود از اهمیت باالیی برخوردار است. نمایش آثار همزمان با تهران در سایر 
شهرها که چند سالی می شــود به راه افتاده، از ویژگی هایی اســت که دیدن آثار سینمایی فجر را 
دسترس پذیرتر کرده است. اکران در سینماهای سیار مختص مناطق کمتر برخوردار هم از دیگر 
تمایزهای جدید و تحسین برانگیز فیلم فجر امســال بود. حضور کادر بهداشت و درمان در محل 
جشنواره برای تزریق واکســن نیز درخور تقدیر بود.وی افزود: جشنواره فجر می تواند و ضروری 
است تکمیل کننده پازل فرهنگی کشور ما باشد. ســینما در عین حالی که نمایش دهنده فرهنگ 
یک ملت اســت، کارکردی پیشــران در فرهنگ هم دارد و می تواند فرهنگ ساز باشد. برای خلق 
چنین آثاری، توجه به محتوا در عین التفات به فــرم، امیدآفرینی و ارائه تصویر مثبت از جامعه با 
پرهیز از نگاه ذره بینی به خرده معایب، نقش بســزایی دارد.ســخنگوی دولت تصریح کرد: برای 
شنیدن دغدغه های هنرمندان و گفت وگو با ســینماگران و اهالی فرهنگ  روزپنجشنبه به خانه 
جشــنواره فجر چهلم در برج میالد رفتم. از زحمات متولیان اجرایی جشنواره تشکر کرده و برای 

هنرمندان و اهالی فرهنگ آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم.

کافه سیاست

بین الملل دستور مهم فرمانده کل انتظامی: 

با اراذل برخورد قاطع صورت گیرد
سردار »حسین اشتری« فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تبریک و تسلیت شهادت ســرهنگ دوم »علی اکبر رنجبر« جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز ،طی 
درگیری با اراذل و اوباش به خانواده وی و مجموعه انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشــت: ماموران جان برکف و والیتمدار انتظامی همیشه و در همه جا با 
مخالن نظم و آرامش مردم، شجاعانه  برخورد قاطعی داشته و با افتخار جان گرانبهای خود را تقدیم امنیت و آرامش جامعه کرده و مردم عزیز نیز قدر آنها را می دانند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان این که طی هماهنگی به عمل آمده با دادستان محترم کل کشور مجازات های سنگینی در انتظار عامل یا عامالن شهادت این مامور 
جان برکف انتظامی است، بر برخورد قاطع و دستگیری هرچه سریع تر این اراذل و اوباش که باعث احساس ناامنی در مردم شده اند، تاکید کرد.سردار اشتری اعالم 
کرد: نمی گذاریم خون این شهید بزرگوار پایمال شود و اراذل و اوباش بدانند برابر پنجه فوالدین پلیس توان مقابله نخواهند داشت و سرانجام آنها جز تسلیم برابر قانون 
و مردم نخواهد بود.فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز پلیس و برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش مطالبه بحق مردم است.
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فرمانده نیروهای تروریســتی سنتکام، ادعاهایی را 
علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرده و آن را »تهدید 
اصلی« خواند. کنت مک کنزی، فرمانده ســنتکام 
)ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا( مدعی شد سردار 
اسماعیل قاآنی، فرمانده جدید نیروهای قدس سپاه 
پاسداران که در پی به شــهادت رسیدن سردار شهید 
قاسم سلیمانی به این سمت منصوب شد، »همان 
درجه از کنترل را بر شــبه نظامیان متحد وابسته به 
ایران بــه کار نمی بندد«.وی بدون اشــاره به حضور 
نیروهای کشورش ،هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای 
آمریکا و نقش آفرینی در ناامن کردن منطقه و دخالت 
در امور داخلی دیگر کشورها مدعی شد: این وضع تا 
حد زیادی بر جاهایی مانند عراق حاکم است، ایران 
ممکن است با وجود حمالتی که شبه نظامیان تحت 
حمایت آن علیه نظامیان آمریکایی انجام می دهند، 

در آن جا درگیر تقابلی گسترده تر با آمریکا شود.مک 
کنزی  بیان کــرد: تهران به خوبی بــر خط قرمزهای 
ما)در عراق( واقف اســت، با این حال، شــواهد به 
وضوح نشــان می دهند بســیاری از این گروه های 
شبه نظامی با جدیت تالش می کنند با این حمالت 
آمریکایی ها را بکشند. دیر یا زود، موفقیت شان در 
این امر ناگزیر خواهد بــود و ایران دقیقا تحریک به 
اتفاق افتادن چیزی خواهد کرد که ســعی دارد از آن 
دوری کند.فرمانده سنتکام، ایران را »تهدید اصلی« 
برای آمریکا تلقی کرده و مدعی شد ایران برای عملی 
کردن مقاصد خود به آنچه که او »نیروهای نیابتی« 
خواند، متکی اســت و به آنها ســالح و دیگر منابع 
می رســاند.وی در ادامه مدعی شد: جنگ در یمن تا 
حد زیادی به دلیل حمایت ایران چندین سال طول 
کشیده است. حوثی ها با هر توانمندی ای که ایران در 

اختیارشــان بگذارد، بدون توجه به خطرات انسانی، 
به دنبال پیروزی خواهند بود.مــک کنزی اما هیچ 
اشاره ای به میلیاردها دالر تسلیحات و بمب و موشک 
آمریکایی هیچ اشــاره ای نکرد که واشنگتن ساالنه 
در اختیار عربستان ســعودی قرار می دهد تا مردم 
بی دفاع یمن را به خاک خون بکشــد.وی خواستار 
به کار بســتن راهبردی یکپارچه و منطقه ای و البته 
شامل نقش رژیم  صهیونیســتی برای مقابله با این 
خطر شد.فرمانده سنتکام گفت، تنش زدایی و عادی 

سازی شرایط بیشترین منفعت را برای ایران دارد.

اظهارنظر فرمانده سنتکام درباره سردار قاآنی

وز عکس ر

 تشییع پیکر
 آیت ا... صافی 

گلپایگانی در کربال
پیکــر آیــت ا... لطــف ا... صافــی 
گلپایگانی  بعــد از ظهر پنجشــنبه 
از صحــن حضــرت ابوالفضل)ع(، 
به سمت آســتان مقدس و مبارک 
حضرت سیدالشــهدا)ع( تشییع و 

سپس در حرم مطهر آرام گرفت.

عکس: مشرق نیوز



در ۲۵ بهمن ۹۹ دامنه نوسان بازار را از بازه -۵، +۵ به 
بازده -۲، +۶ تغییر دادند، اما شاهد بازخورد مثبتی در 
بازار سرمایه نبودیم و وضعیت پرتفوی بسیاری از افراد 

ریزشی بود
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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:

سردرگمی معامله گران در بازار طال
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تحلیل بازار جهانی طال، اظهــار کرد: قیمت اونس جهانی 
در معامالت  روز پنجشنبه به ۱۸۰۵ دالر رسید که نســبت به قبل تغییر چندانی نداشت.هوشنگ 
شیشه بران گفت: نرخ ارز در صرافی ملی با افزایش مواجه شد به طوری که نرخ دالر برای فروش 
به ۲۵ هزار و ۲۰۵ تومان رسید و همچنین قیمت یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۸۷ تومان رقم خورد.رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان اضافه کرد: با توجه به اخبار مذاکرات وین معامالت در ســطح بازار 
همچنان در فاز احتیاط خرید و فروش می شــود، به طوری که  قیمت سکه طرح جدید با ۵۰ هزار 
تومان، افزایش به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.وی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسان قیمت 
روزانه طال و ســکه، معامله گران دچار ســردرگمی شــده اند که امیدواریم با تدابیر بانک مرکزی 
قیمت ها به ثبات برسد و آرامش به بازار بازگردد تا در روزهای پایانی سال و اعیاد ماه رجب شاهد 

رونق دوباره بازار طال و سکه باشیم.
 

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان:

 30 درصد از اراضی کشاورزان شرق اصفهان زیر
 کشت می رود

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت: کشاورزان شــرق هر کدام نسبت به سهم آب 
موجود با برنامه ریزی می توانند نزدیک به ۳۰ درصد از اراضی را محصول بکارند.حســین وحیدا 
اظهار کرد: جریان آب زاینده رود به زودی به کانال های آبیاری شــرق می رســد و کشاورزان طبق 
برنامه برای کشت دوم پاییزه قرار است گندم و گلرنگ کشــت کنند.به گفته وی؛ چاه های شرق 
آب ندارد، اما همین آبی که جاری است روی چاه ها نیز تاثیر گذار است.عضو هیئت مدیره صنف 
کشاورزان اصفهان گفت: بارش ها تاکنون در سرشــاخه حوضه زاینده رود در مقایسه با میانگین 
بلند مدت، طبیعی اســت و پیش بینی ها حاکی اســت که بارندگی های خوبی خواهیم داشت.

وحیدا افزود: رهاسازی نوبت دوم آب در ایام عید خواهد بود که البته به بارندگی و زمان وقوع آن 
بستگی دارد، اگر بارندگی شود دیرتر به رهاسازی آب نیاز اســت و اگر بارندگی نشود باید زودتر 
آب رهاسازی شود؛ از این رو بارندگی ها تعیین کننده زمان رهاسازی آب برای نوبت دوم آبیاری 

و تصمیم گیری در این باره است. 

در دهه فجر امسال انجام می شود؛

بهره برداری از 2۷2 پروژه بخش کشاورزی استان اصفهان
رییس سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه  از ۲۷۲ پروژه بخش کشاورزی 
استان اصفهان بهره برداری می شود، اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، زمینه ایجاد اشتغال 
بیش از ۸۳۰ نفر و ثبیت اشــتغال بیش از ۵۲۰ نفر فراهم خواهد شد و کمک شایانی به افزایش 
سطح کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی اســتان اصفهان می شود.مهرداد مرادمند افزود: 
بخش عمده تامین مالی اجرای این پروژه ها توســط بخش خصوصی انجام شده و این موضوع 
نشان دهنده استقبال ســرمایه گذاران از حضور در این بخش است، در مجموع این ۲۷۲ پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۷۴۹۴۳۹۲ میلیون ریال به بهره برداری خواهند رسید که از این میزان ۵ میلیون 
و ۲۰۷ هزار و ۵۷۸ ریال آورده شــخصی، یک میلیون و ۵۲۶ هزار و ۸۱۹ ریال از محل تســهیالت 
بانکی و ۷۵۹ هزار و ۹۹۵ ریال از اعتبارات دولتی تامین شده است. وی گفت: خوشبختانه توزیع 
پروژه ها در سطح استان مناسب است و تالش می شود به تمام زیرمجموعه های بخش کشاورزی 
توجه شود.مرادمند تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی همواره تالش می کند در راستای کمک به 
تولیدکنندگان این بخش قدم بردارد، بنابراین باتمام توان بــرای رفع موانع تولید و تامین امنیت 

غذایی استان و کشور، فعالیت می کنیم.

آزادسازی دامنه نوسان در بورس؛

ارزش سهام های خرد و کالن تغییر می کند؟

چند روز پیش رییس سازمان بورس خبر از  مریم فدایی اردستانی:
باز شدن تدریجی دامنه نوسان داد.عشقی 
گفت: طی یک تا دو ماه آینده، دامنه نوسان را به تدریج آزاد خواهیم کرد.

خواجه حق وردی، معاون نظارت بر بازار فرابورس نیز به جزئیات این طرح 
اشــاره کرد و گفت: در این موضوع بحث دامنه نوسان مطرح است. برای 
نمادهایی که بازار گردان دارند با شرایط هیئت مدیره بورس ها می توانند 
دامنه نوسان را افزایش دهند و این افزایش هیچ سقفی ندارد، هیئت مدیره 
فرابورس در حال تهیه ضوابط دقیق این موضوع است تا برابر با این ضوابط 
اجرا انجام شــود.در مقرراتی که تنظیم می شود سعی می کنیم هارمونی 

تابلوها برهم نخورد. 
مهدی قلی پور، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پاسخ می دهد: افزایش 
دامنه نوسان و سایر مکانیزم های عملیات بازار مثل حجم مبنا یا حد اعتبار 
به طور مستقیم تاثیری بر ارزش ذاتی سهام ندارد و سودآوری شرکت ها 
و سطح نرخ بهره و رشد سودآوری است که ارزش سهام را تعیین می کند.

به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، افزایش دامنه نوسان در مرحله 
اول ســبب رونق بازار، افزایش حجم و ارزش معامالت و بهبود عملیات 
بازارگردان ها می شود و در مرحله دوم ســبب کاهش ریسک معامالت 
اعتباری برای کارگزار و اعتبار دهنده خواهد شد.ایده آل ترین حالت حذف 

کامل دامنه نوسان و افزایش سطح اعتبار از ۶۰ درصد فعلی به دستکم ۱۰۰۰ 
درصد دارایی پایه یعنی ۱۰ برابر آن اســت.مهم ترین مشکل وجود دامنه 
نوسان زیر سوال بردن منطق بازار سرمایه است، چرا که قیمت ها در مسیر 
تعادل با اطالعات جدید، با اصطحکاک مواجه می شوند که این مسئله ورود 
و خروج سرمایه گذار، نقدشــوندگی، حجم معامالت را کاهش می دهد. 
دومین مشــکل اساســی نیز اخالل در عملیات بازارگردان ها و مواجهه 
صندوق با زیان های سنگین است.به اعتقاد فعاالن بازار سهام، حذف دامنه 
نوسان باید براساس ارزش شرکت ها صورت گیرد و شرکت های بزرگ در 
دامنه ۱۰ و شرکت های کوچک تر بدون دامنه نوسان معامله شوند.نکته دیگر 
افزایش حد اعتباری برای معامالت اعتباری است به طوری که اعتبار برای 
سهام بدون دامنه نوسان ده برابر و برای سهام با دامنه نوسان پنج درصد، 

پنجاه درصد تخصیص شود.
رضا محمــودی، تحلیلگر بازار ســهام اعتقاد دارد: نقدشــوندگی یکی از 
مهم ترین اصول بازار سرمایه است که وجود دامنه نوسان نقدشوندگی را 
زیر سوال برده است. دامنه نوسان سبب قفل شدن سهام در صف خرید و 
فروش می شود، اما از طرفی هیجانات بازار را نیز کنترل می کند.محمودی 
گفت: حذف دامنه نوسان، تاثیر اخبار مثبت و منفی  روی تقاضا و عرضه را 
افزایش می دهد؛ که در این صورت باید شرکت ها اخبار را در فاصله زمانی 

کمتری روی سایت کدال منتشر کنند.همچنین بسیاری از افراد مردم را 
ترغیب به خرید سهام می کنند و برای سهمی خاص از این راه صف خرید 
تشکیل می دهند. سپس سهم را خالی می کنند که در صورت حذف دامنه 

نوسان از اینگونه رانت ها جلوگیری می شود.
بنابراین حذف دامنه نوسان باید در یک بازه زمانی میان مدت به صورت 
پلکانی و با ثبات بازار ســرمایه صورت گیرد. همچنین بهتر اســت دامنه 
نوسان ابتدا برای شرکت هایی که نقدینگی بیشتری دارند، حذف شود تا 
در این صورت ریسک بازار کنترل شود.در ۲۵ بهمن ۹۹ دامنه نوسان بازار 
را از بازه -۵، +۵ به بازده -۲، +۶ تغییر دادند، اما شاهد بازخورد مثبتی در 
بازار سرمایه نبودیم و وضعیت پرتفوی بسیاری از افراد ریزشی بود، ولی 
بعد از الزامی شدن کاهش یافت. مجددا در اردیبهشت ۱۴۰۰ دامنه نوسان 
را به بازده +۶، ۳ تغییر دادند، اما روند فرسایشی بازار سرمایه ادامه دار بود.
میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در تشــریح طرح » حذف دامنه 
نوسان« یا »آزادسازی دامنه نوســان« گفت:  اگر افزایش دامنه نوسان 
مطرح شــود، به صورت پلکانی و با اعدادی منطقــی خواهد بود.فدایی 
تصریح کرد: نظر فعاالن بازار سرمایه و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
اخذ و بخشی از این نظرات از جمله افزایش دامنه نوسان، در هیئت مدیره 

سازمان بورس مصوب می شود.

با مسئولان

خبر روز

دانش بنیان ها در مسیر رونق اقتصاد ملی؛

توکسین بایندر ایرانی، دستاورد پژوهشگران اصفهانی
یک شرکت دانش بنیان در اصفهان با دستیابی به تولید توکسین بایندر شش جزئی ایرانی موفق شد 
ساالنه دوهزار میلیارد تومان صرفه جویی برای کشور حاصل کند.مدیر بزرگ ترین کارخانه تولید کننده 
انواع مکمل ها و کنسانتره های خوراک دام، طیور وآبزیان خاورمیانه در اصفهان گفت: پژوهشگران جوان 
این شرکت دانش بنیان پس از پنج سال تحقیق، توانستند برپایه دانش زیست فناوری محصولی به نام 
توکسین بایندر شش جزئی تولید کنند که با ترکیب آن با خوراک دام، طیور و آبزیان مانع از ورود سموم 
میکروبی و قارچی همچون آفالتوکسین ها به بدن می شود.محمدکسائیان گفت: این شرکت با دستیابی 
به تولید توکسین بایندر شش جزئی ایرانی موفق شده ساالنه ۲۰ هزار میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور 
حاصل کند.وی افزود: بادستیابی به تولید ساالنه ۱۵ هزار تن از این محصول دانش بنیان با بهترین کیفیت 
و یک سوم مشابه خارجی ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده است.مدیر بزرگ ترین کارخانه تولید کننده 
انواع مکمل ها و کنسانتره های خوراک دام، طیور وآبزیان خاورمیانه در اصفهان گفت: جذب سریع و پایدار 
آفالتوکسین ها و دیگر سموم، حفاظت از سالمت دستگاه گوارش وتولید مثل دام و ایجاد آمادگی بدن با 
تقویت سیستم ایمنی از مهم ترین ویژگی های تولید این محصول دانش بنیان ایرانی است.این شرکت 
دانش بنیان موفق شده تاکنون با کسب ۱۲ گواهی ثبت اختراع بیش از ۳۰۰ نوع مکمل و کنسانتره را تولید 

کند و قادراست ساالنه ۱۲۰ هزار تن محصول تولید و به ۱۰ هزار واحد پرورشی و صنعتی کشور عرضه کند.
 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان،  معین استان هرمزگان شد
 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران، با اشاره به وقوع سیل در 
سیزدهم و بیست و هشــتم دی ماه امسال در جنوب کشور اظهار داشــت: وقوع سیل در شهرستان 
میناب ۲۰۰ روســتا و در شهرســتان رودان هرمزگان ۱۱۰ روســتا را دچار آب گرفتگی و خسارت کرد.

غالمحسین خانی افزود: در این سیل ۲۰۰۰ واحد کامل خسارت دیدند که باید از نو ساخته شوند و ۱۵۰۰ 
واحد ساختمانی نیاز به تعمیر دارند.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان بیان کرد: 
بنیاد مسکن هرمزگان استان اصفهان را به عنوان معین برای کمک رسانی به سیل زده ها مشخص 
کرد.وی ادامه داد: ۴ اکیپ ماشین آالت به همراه ۳۰ نفر از همکاران مامور به سفر به هرمزگان شدند و 
قصد داریم تا بازسازی این فعالیت به مدت حداکثر شش ماه انجام شود.خانی تصریح کرد: ساخت 
مسکن برای سیل زدگان از طریق تسهیالتی که دولت در اختیار می گذارد، کمک های بالعوض بنیاد و 

کمک های مردمی و سایر ارگان ها انجام می شود.
 

اختصاص 2150 میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی 
جاده های کاشان

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان گفت: با هدف ایمن ســازی جاده های این شهرستان، بیش از 
۲۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی جذب و هزینه شده، در حالی که اعتبار فرمانداری برای راهسازی، فقط 
چهار میلیارد ریال بوده است.مجتبی آراسته اظهار کرد: تکمیل طرح موسوم به کنارگذر کاشان - آران 
و بیدگل و اتصال آن به چرمشــهر، ورامین و تهران همراه با پل راه آهن نوش آباد، پس از توقف چند 
ساله با اعتبار ۲۰۰ میلیارد به مرحله مناقصه رسیده است.وی افزود: پیمانکاران برای شرکت در این 
طرح تا روز یکشنبه اول اسفند فرصت دارند به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مراجعه کنند و 
پاکت ها در روز دوم اسفند باز شده و برنده مناقصه برای اجرای طرح معرفی خواهد شد.رییس اداره 
راه و شهرسازی کاشان تصریح کرد: طرح کنارگذر کاشان - آران و بیدگل با عبور از میدان امام علی)ع( 
کاشان در جاده ابوزیدآباد، دو مسیر می شــود که راه اول پس از پادگان شهید کبریایی به چرمشهر و 
تهران متصل می شود و مسیر دوم نیز با عبور از منطقه یحیی آباد به موازات راه آهن سراسری با تکمیل 

پل راه آهن نوش آباد بعد از پلیس راه به محور کاشان – قم وصل خواهد شد.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:کافه اقتصاد

بیش از ۷0 درصد مشترکان، الگوی مصرف را رعایت می کنند
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با اشاره به راهکارهای توانیر برای تعیین الگوی مصرف، اظهار کرد: الگوی مصرف صنعت برق، میانگین ۷۰ درصد مشترکان 
کشور است که در همین محدوده و یا کمتر مصرف دارند.عبداالمیر یاقوتی افزود: عوامل متعددی در تعیین الگو تاثیرگذار است که مهم ترین آن، مصرف برق توسط اکثریت 
جامعه است که مطابق آن هفت دهک اول جامعه در سطح الگوی مصرف یا کمتر از الگو، از برق استفاده می کنند.مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق خاطرنشان 
کرد: برای تعیین الگوی مصرف، در جلسات کارشناسی تجهیزات مورد استفاده، مدت زمان و شدت مصرف برق وسایل در کنار اقتصاد صنعت برق ارزیابی می شود که نتیجه 
آن تعریف الگوی ۲۰۰ کیلووات برق برای ماه های غیر گرم سال است.یاقوتی با تاکید بر اینکه البته این الگو از سال های پیش تاکنون تغییر نکرده است، تصریح کرد: یکی 
از تفاوت های برق با دیگر حامل های انرژی این است که کمتر تحت تاثیر تعداد افراد خانوار قرار می گیرد زیرا فارغ از تعداد هر خانوار، معموال یخچال و تجهیزات سرمایشی 

در خانه مورد استفاده قرار می گیرد ؛اما با افزایش تعداد افراد خانواده، درصدی بر میزان مصرف افزوده خواهد شد.

با حضور معاون وزیر صمت در 
اصفهان؛

13 طرح دهه فجر با اعتبار 500 
میلیارد تومان افتتاح شد

رییس سازمان صنعت معدن تجارت گفت: 
با حضور محمدمهدی برادران، معاون صنایع 
عمومی وزارت صمــت، ۱۳ طرح دهه فجر به 
اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در اســتان اصفهان 
افتتاح شــد.ایرج موفق با اشــاره به حضور 
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی 
وزارت صمت و هیئــت همــراه در اصفهان، 
اظهار کــرد: با حضور معــاون صنایع عمومی 
وزارت صمت، به مناســبت دهــه فجر، ۱۳ 
طرح به اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان و اشــتغال 
۸۰۰ نفــر به بهره بــرداری رســید.وی افزود: 
روز پنجشــنبه مراســم کلنگ زنی و افتتاح 
طرح های دهه فجر به همراه بازدید از شهرک 
صنعتــی مورچه خــورت و شــهرک صنعتی 
جی در دســتورکار قرارگرفت و روز جمعه هم 
بازدیدهایی از برخی از صنایع استان اصفهان 
در نظر گرفته شد.رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان با اشاره به 
برگزاری ۸۸۷ جلسه عملکرد ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید و تســهیالت بانکی با ۳ هزار 
و ۳۲ مصوبــه از ۲۰ تیر ۹۸ تــا پایان دی ماه، 
گفت: فعال سازی و بازگشــت به خط تولید 
۶۴۲ واحد راکد و تعطیل در ســطح اســتان 
اصفهان در این بازه زمانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان تسهیالت 
از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ و ۲ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومــان از محل اعتبارات طرح 
رونق از ۲۰ تیرماه تا پایان ماه گذشته پرداخت 
شده است، گفت: در این بازه زمانی ۱۹۶ هزار 
و ۳۳۶ اشتغال جدید در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان ایجاد شده است.

موفق با اشاره به برگزاری ۷۳ نمایشگاه عرضه 
مســتقیم کاال، بیان کرد: در تیرماه سال ۹۸ 
تاکنون، نرخ بیکاری استان اصفهان از ۱۴.۷ 
درصد به ۱۰.۹ درصد کاهش یافته و ۴۰ فقره 
پروانه و جواز تاسیس صنایع دانش بنیان و 
پیشرفته با سرمایه گذاری ۱۳۹ میلیارد تومان 
و اشتغال ۷۳۰ نفر در استان اصفهان فراهم 

شده است.

جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور  وزیر راه و شهرسازی، 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان، مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان و سایر مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان های دیگر برگزار شد.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این جلسه 
ضمن تشریح اقدامات انجام شــده در حوزه نهضت 
ملی مسکن استان و پیشرفت فیزیکی پروژه های این 
طرح، اذعان داشــت: از پروژه های طرح نهضت ملی 
مسکن استان، عملیات اجرایی بخشی از آن توسط 

شهرهای جدید )بهارســتان، فوالدشهر و مجلسی(، 
بنیاد مســکن و ســتاد اجرایی انجــام می پذیرد که 
این موارد عمدتا در حال اجرا بوده و بخشــی دیگر از 
پروژه ها به صورت خودمالک و یا واگذار شده است.   
وی بیان داشت: از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که ثبت نام طرح 
جهش تولید مسکن آغاز شد تا کنون در مجموع حدود 
۲۹۳ هزار نفر در استان اصفهان متقاضی بهره مندی 
از مزایای ایــن طرح بوده و اقدام بــه ثبت نام کردند.   
قاری قرآن گفت: از ایــن میزان ثبت نامی حدود ۲۵۰ 
هزار نفر متاهلین و یا سرپرســتان خانوار هســتند و 
حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مجردین ثبت نام کرده اند.  
وی در حاشیه جلسه و در گفت و گو با کارشناس خبر 
در خصوص برنامه ریزی هــا و اقدامات به عمل آمده 
در جهت مقاومت و عمر ســاختمان های اقدام ملی 

و نهضت ملی مســکن اظهار کرد: ساخت واحدهای 
طرح های ملی مسکن )اقدام ملی مسکن و نهضت 
ملی مسکن( چه به صورت انبوه سازی باشد و چه به 
صورت گروهی و یا توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
احداث شــود، با اخذ مجوز و پروانه ســاخت شروع 
می شــود.  مدیرکل راه وشهرســازی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در عملیات اجرایی این واحدها تمام 
موارد مربوط به استحکام و مقاومت ساختمان چه به 
لحاظ ایستایی و مقاومت در برابر زلزله و چه عمر مفید 
ساختمان در نظر گرفته شده است.  وی در خصوص 
مکان یابی صورت گرفته جهت احداث ساختمان های 
طرح نهضــت ملی مســکن اذعان داشــت: تمامی 
زمین های در نظر گرفته شده از لحاظ انطباق با طرح 
جامع و طرح تفصیلی شهر، بررسی و کنترل می شود.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ثبت نام بیش از 43 هزار مجرد اصفهانی در طرح نهضت ملی مسکن 

بازدید سرکنسول 
روسیه در ایران از 
بازار گل همدانیان

بورمیســتروف،  بوریــس 
سرکنسول فدراسیون روسیه 
در ایران از بازار گل همدانیان 

اصفهان بازدید کرد.

عکس روز

عکس: ایمنا
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»پوشــاک« یکی از عناصر مهم در فرهنگ هر جامعه است، امروزه در 
مرکز چهارمحال و بختیاری به ندرت نشانی از لباس های محلی اقوام 
مختلف این استان یافت می شود و مردم و جوانان به سمت استفاده 
از مدل های امروزی حرکت کرده اند، اما هم چنان در برخی نقاط استان 
مردم این مولفه ارزشــمند را حفظ کرده و برای کاربــرد روزمره و یا در 
جشن ها، عزاداری و مناســبت های مختلف از لباس محلی استفاده 

می کنند.
متاسفانه امروزه اســتفاده از لباس محلی و بختیاری بسیار کمرنگ 
شده است، برای مثال در نقاطی مانند شهرکرد بسیار به ندرت می توان 
فردی را مشــاهده کرد که از لباس بختیاری برای پوشش روزمره خود 
استفاده کند، اما همچنان در برخی نقاط از چهارمحال و بختیاری مانند 
شهرستان کوهرنگ و لردگان استفاده از این لباس مرسوم است و در 
برخی مراسمات خود و حتی برای اســتفاده روزمره از آن بهره می برند 
و این دیدگاه وجود دارد که لباس بختیاری نماد فرهنگ و اصالت این 
قوم بوده و بنابراین الزم است این دیدگاه در نسل جدید نیز ایجاد شود و 

درنتیجه فرهنگ استفاده از لباس محلی حفظ و گسترش یابد.

   یکی از شاخصه های فرهنگی قوم بختیاری لباس محلی آن هاست
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ در خصوص 
جایگاه لباس محلی در این شهرستان، اظهار کرد: یکی از شاخصه های 
فرهنگی قوم بختیاری لباس محلی آن هاســت و لباس مردان و زنان 
بختیاری یکی از مولفه های ارزشــمند در فرهنگ های ایلی و قومی در 

ایران محسوب می شود.
روح ا... غیبی پور افزود: لباس مردان بختیاری شامل کاله نمدی، یک 
لباس بلند به نام چوقا، شلوار دبیت و گیوه ملکی است که کاله نمدی از 
موی بز تهیه می شود و رطوبت را به خود جذب کرده و بنابراین آب از این 
کاله عبور نمی کند، همچنین چوقا از پشــم تولید می شود که بافندگان 
مخصوص دارد، شلوار دبیت نیز شلواری متفاوت از شلوارهای رسمی 

است که پارچه بیشتری در تهیه آن به کار گرفته می شود.
غیبی پور ادامه داد: یکی از ویژگی های لباس محلی این موضوع است 
که کاله نمدی از هر ســمتی بر سر گذاشته شــود صحیح است، لباس 
چوقا نیز دارای آستر نیست و بنابراین از هر دو سمت قابلیت استفاده 
دارد همچنین قسمت جلو و پشت شلوار دبیت یکسان است و به همین 
دلیل می تواند از هر دو سمت پوشیده شود، در خصوص گیوه ملکی نیز 
موضوع لنگه چپ و راست وجود ندارد و برعکس کفش های امروزی که 
نمی توان لنگه راست را به پای چپ و یا برعکس پوشید، در گیوه ملکی 

هرلنگه آن برای هر دو پا قابل پوشیدن است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان کوهرنگ اضافه کرد: 
ویژگی های بیان شده برای لباس محلی بختیاری و یکسان بودن آن ها 
نشان دهنده یکرنگی، صداقت، صافی و پاکی مردم بختیاری است که 

در لباس محلی آن ها نمود پیدا می کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان کوهرنگ بیان کرد: 

خوشــبختانه امروز این نگاه ایجاد شــده که لباس محلی و بختیاری 
یک ارزش و نماد فرهنگ و اصالت قوم بختیاری است و جوانان نیز با 
این نگاه آشنا شده اند، بنابراین نسبت به دهه گذشته استفاده از لباس 
محلی گســترش پیدا کرده و اقبال عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان 
به اســتفاده از لباس محلی در مراسمات و مناســبت ها افزایش پیدا 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است قیمت باالی لباس محلی در کمرنگ 
شدن استفاده از آن ها موثر باشد برای مثال گیوه ملکی و چوقا با قیمت 
حدود یک میلیون تومان وجود دارد و قیمت برخــی از آن ها به پنج یا 
شش میلیون نیز می رسد و یا قیمت کاله خسروی که معروف است از 
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان آغاز می شود و تا حدود یک میلیون و نیم 
می رسد، البته نوع لباس با توجه به قیمت آن متفاوت است و افرادی که 
دارای شرایط مالی خوبی هستند از نوع با کیفیت آن استفاده می کنند 
بنابراین افراد می توانند متناسب با توان خود لباس محلی را با کیفیت 
متنوع و قیمت هــای متفاوت خریداری کنند، امــا موضوع قیمت نیز 
می تواند در کاهش استفاده از لباس محلی موثر باشد زیرا تامین این 

هزینه برای تمامی اقشار ممکن است.

  در شهرســتان لــردگان مــردم از لبــاس محلی بــرای روزمره
 استفاده می کنند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لردگان درخصوص جایگاه 
لباس محلی در این شهرستان، اظهار کرد: در شهرستان لردگان معموال در 
اکثر مواقع افراد از لباس محلی استفاده می کنند و در حقیقت لباس روزمره 
مردم است، مگر زمانی که فرد به دلیل شرایط کاری خود قادر به پوشیدن 
این نوع لباس نباشد.معصومه موسوی افزود: همچنین در مراسمات مانند 
عروسی معموال از لباس محلی استفاده می شود و پوشیدن لباسی غیر از آن 
در مراسمات مرسوم و عرف نیست و همین موضوع که پوشیدن لباس های 
غیر از لباس محلی در بین مردم مرسوم نیست، بهترین راهکار برای حفظ 
فرهنگ استفاده از این نوع لباس است که باید سعی شود این نوع دیدگاه 
در بین مردم باقی بماند.رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
لردگان در خصوص تاثیر گرانی بر کمرنگ شدن استفاده از لباس محلی در 
استان، عنوان کرد: قیمت باال یکی از عوامل این موضوع محسوب می شود، 
اما نکته مهم این است که لباس بختیاری دارای انواع متنوع با قیمت های 
متفاوت است و در صورتی که شخص تمایل به استفاده از این نوع پوشش 

داشته باشد، الزم نیست حتما از مدل های گران قیمت استفاده کند.

شهرکرد در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفت
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بر اساس رنگ بندی جدید از سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، شهرکرد از 
روز پنجشنبه ۱۴ بهمن در وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( شــیوع کرونا قرار گرفته است.سید علی 
درخشان افزود: همچنین شهرستان های بروجن، ســامان، لردگان، خانمیرزا، کیار و فارسان نیز 
در وضعیت نارنجی )پرخطر( شــیوع کرونا قرار گرفتند. وی تصریح کرد:شهرســتان های اردل، 
کوهرنگ و بن نیز در وضعیت زرد )خطر متوسط( شــیوع کرونا قرار دارند.مسئول روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری شیوع سویه امیکرون 
را عامل تغییر رنگ در استان دانست و گفت: شیب شیوع امیکرون به صورت آسانسوری در حال 
افزایش است.درخشان، تزریق دوز سوم را عامل ایمنی نســبی در برابر سویه امیکرون دانست و 
افزود: توصیه می شود سالمندان، افراد دارای بیماران زمینه ای و افراد باالی ۱۸ سال برای دریافت 

دوز سوم اقدام کنند.
 

استخراج بیش از 5 میلیون تن مواد معدنی از معادن 
چهارمحال وبختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش 
از پنج میلیون و ۵۱۶ هزار تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است.سجاد رستمی در 
نشست شورای عالی معادن چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۱۵۴ معدن در استان وجود دارد که 
از این تعداد ۴۷ معدن غیر فعال هستند.وی نبود بازار، فرسودگی ماشین آالت، مشکالت حقوقی و 
نبود زیر ساخت را از عوامل موثر در غیر فعال شدن معادن در چهارمحال و بختیاری دانست و عنوان 
کرد: ۱۳ معدن استان به منظور وارد کردن ماشین آالت دست دوم با معافیت گمرکی به وزارتخانه 
معرفی شده اند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش 
استخراج مواد معدنی در استان، تصریح کرد: سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن مواد 
معدنی از معادن استان استخراج شده که این مهم امســال به پنج میلیون و ۵۱۶ هزار تن رسیده 
است.رستمی با بیان اینکه سنگ الشه، خاک نسوز، سنگ آهک، سنگ تزئینی مرمریت، سیلیس، 
سنگ گچ و نمک از معادن استان استخراج می شــود، ادامه داد: ۷۴ درصد مواد استخراجی در 
چهارمحال و بختیاری سنگ الشه است.وی با اشاره به اشتغال ۸۷۳ نفر در معادن استان، گفت: 
از ابتدای امسال تا کنون بیش از هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق دولتی معادن وصول 
شده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: ۲۰ درصد از حقوق 

دولتی معادن در استان برای فعالیت زیر ساختی معادن هزینه می شود.

۸ پروژه در شهرستان خانمیرزا افتتاح و کلنگ زنی می شود
فرماندار خانمیرزا گفت: همزمان با دهه مبارک فجر هشت پروژه در این شهرستان افتتاح و کلنگ 
زنی می شود.یوسف مرادی ، با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی هشت پروژه در شهرستان خانمیرزا، 
اظهار کرد: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار این طرح هاست.وی با اشــاره به اینکه طرح های افتتاحی و 
قابل کلنگ زنی در حوزه زیر ساختی اســت، تصریح کرد: اجرای شبکه گاز ویژه گلخانه ها و جاده 
»آلونی« - »جوانمردی« دو طرح قابل کلنگ زنی این شهرســتان در دهه فجر اســت.فرماندار 
خانمیرزا به افتتاح شبکه بهداشت شهرستان، پروژه های آبیاری تحت فشار، تغییر سیستم برق 
رسانی و برخی پروژه های طرح هادی اشــاره کرد و ادامه داد: طرح هادی در روستاهای قراب و 
عزیزآباد علیا به بهره برداری خواهد رســید.مرادی با بیان اینکه اجرای پروژه های آب رسانی در 
این شهرستان ضروری است، افزود: در فصل تابستان ۲۵ روستا در شهرستان خانمیرزا با تانکر 

آب رسانی می شوند.

بام ایرانبا مسئولان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کوهرنگ:

قیمت باالی لباس محلی استفاده از آن  را سخت کرده است 

بهره برداری از 1۸ طرح در شهرستان فارسان آغاز شد
فرماندار فارســان در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های شهرســتان فارسان با حضور سرپرست 
معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای این طرح ها ۴۳۹ میلیارد 
و ۵۵ میلیون ریال هزینه شده اســت.مرداس طاهری تاکید کرد: این مبلغ از محل اعتبارات ملی، 
استانی، داخلی، تسهیالت بانکی، آورده متقاضیان و سایر ردیف های بودجه ای تامین و هزینه شده 
اســت.وی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این طرح ها با هفت کاربری مسکونی، صنعتی، ورزشی، 
بهداشت و درمان، کشاورزی، دامپروری و زیرساخت زمینه اشتغال مستقیم ۳۶ نفر فراهم شد.طاهری 
تصریح کرد: مسکن های مددجویان زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره(، تولید و 
پرورش قارچ خوراکی، تولیدی پوشاک، تولید و بسته بندی میوه های خشک، سالن ورزشی، پایگاه 
بهداشت، گلخانه سبزی و صیفی، پرورش گاو شــیری، بهینه سازی شبکه برق رسانی، ایجاد سایت 
جدید، افزایش تکنولوژی و بهینه سازی تلفن همراه، طراحی و اصالح هندسی میدان ۲۲ بهمن و ترمیم 
و آسفالت معابر شهر فارسان از مهمترین طرح های افتتاح و بهره برداری شده شهرستان فارسان به  
شمار می رود.وی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی احداث چهار واحد مسکونی ویژه مددجویان 
زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در روستاهای ده چشمه، کران و فیل آباد شهرستان فارسان 
آغاز شد و برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ۱۲ میلیارد ریال هزینه می شود و در سال ۱۴۰۲ به 

بهره برداری می رسد.
 

آغاز ساخت هزار و 612 واحد مسکونی در شهرکرد
 معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت هزار و ۶۱۲ 
واحد مسکونی در شــهرکرد آغاز شد.اسکندر امینی در آیین آغاز ســاخت این واحد های مسکونی 
همزمان با چهل و سومین دهه فجر انقالب اسالمی، اظهار کرد: این واحدهای مسکونی  با هزینه ای 
بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال در محله ۳۴ منظریه ساخته می شــود.امینی گفت :ساخت این تعداد 
واحد مسکونی، موجب اشتغال ۲ هزار و ۸۰۰ نفر خواهد شد؛ متقاضیان ثبت نام شده در طرح نهضت 
ملی مسکن در حال پاالیش هستند و هیچ مشکلی در خصوص تامین زمین در شهرکرد وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد:طبق مصوبه شــورای عالی مســکن، برای بازپرداخت اقساط تسهیالت طرح 
حمایتی مسکن امتیاز های ویژه ای برای دهک های پایین در نظر گرفته شده است.

ایجاد 3 هزار و 200 فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری از ایجاد ۳۷ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی در 
طول ۴۳ سال گذشته از زمان تشکیل این نهاد تاکنون در استان خبر داد.جاسم محمدی فارسانی گفت 
: از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است و پیش بینی می شود 
تا پایان امسال یک هزار و ۵۰۰ شغل دیگر ایجاد شود.وی اظهار داشت : به مناسبت دهه فجر امسال، 
۳۵۰ فقره جهیزیه و ۱۲۵ دستگاه وسایل ضروری منزل به مددجویان امداد چهارمحال و بختیاری اهدا 
می شود.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد : در این ایام 
کلنگ ساخت ۲۵ واحد مسکونی مددجویی در شهرستان های مختلف استان به زمین زده خواهد شد.

 

کشف 3 تن و 445 کیلوگرم نهاده  دامی فاقد مجوز در لردگان
 فرمانده انتظامی لردگان، از کشف ۳ تن و ۴۴۵ کیلوگرم نهاده دامی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی تابش فرد گفت: در تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری نهاده های دامی عرضه خارج از شــبکه 
واقع در شهر لردگان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی خاطرنشان 
کرد :ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از محل، ۳ تن و ۴۴۵ کیلوگرم نهاده دامی قاچاق کشف کردند.

خبر روز

همزمان با سومین روز دهه فجر؛

بهره برداری از 43 طرح در 
شهرستان شهرکرد آغاز شد

فرماندار شهرکرد در آیین افتتاح و بهره برداری 
از طرح های این شهرستان در فرهنگسرای 
شهرکرد گفت: برای این طرح ها ۲۸۵ میلیارد 

و ۲۷ میلیون تومان هزینه شده است.
عبدالعلی ارژنگ تاکید کرد: این مبلغ از محل 
اعتبارات ملی، اســتانی، داخلی، تسهیالت 
بانکی، آورده متقاضیان و ســایر ردیف های 

بودجه ای تامین و هزینه شده است.
وی افزود: بــا افتتاح و بهره بــرداری از این 
طرح ها بــا ۱۱ کاربری مســکونی، صنعتی، 
بهداشت و درمان، کشــاورزی، زیرساخت، 
آموزشی، گردشگری، فضای اداری، تجهیزات 
و خدماتی زمینه اشــتغال مســتقیم ۳۰۸ 
نفر فراهم شــد.ارژنگ تصریح کرد: اجرای 
طرح هادی، مسکن های مددجویی، کارگاه 
کشت گیاهان دارویی، بسته بندی و پخش 
مواد غذایی، ترمیم و آســفالت معابر، تولید 
انواع نمد، بند خاکی، ســفره خانه ســنتی، 
اقامتگاه بوم گردی، اتاق عمل بیمارســتان 
هاجر، گلخانه گل و گیاه زینتی، گلخانه سبزی 
و صیفی، افزایش تکنولوژی و بهینه ســازی 
تلفن همراه، تجهیز پارک، کف سازی مسیل، 
سرویس های بهداشــتی، محوطه سازی، 
خرید اتوبوس بــرای ناوگان حمــل و نقل 
عمومی، اجرای جوی و جدول و بلوک فرش، 
ساختمان آتش نشانی در پنج شهر، شبکه 
آبیاری نوین، پکیج رفع کدورت خط انتقال 
آب کوهرنــگ به شــهرکرد و بهینه ســازی 
شبکه های برق از مهم ترین طرح های افتتاح 
و بهره برداری شده شهرستان شهرکرد به شمار 
می رود.وی یادآور شــد: همچنین عملیات 
اجرایی ۹ طرح با ســه کاربری آموزشــی، 
زیرساخت و مسکونی در شهرستان شهرکرد 
آغاز شد.فرماندار شهرکرد اظهار داشت: برای 
اجرای این طرح ها یک هزار و ۲۴۲ میلیارد و 
۶۷۱ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است.ارژنگ گفت: در دوران اجرا و ساخت 
این طرح ها در شهرســتان شــهرکرد زمینه 
اشتغال ۲ هزار و ۸۴۴ نفر فراهم خواهد شد.

اخبار

معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی چهارمحال و بختیاری ، اظهار داشت: 
طرح هادی روستایی ضمن  ساماندهی و اصالح  
بافت  موجــود، میزان  و امکان  گســترش  آتی و 
نحوه  استفاده  از زمین  برای عملکردهای مختلف  
از قبیل  مســکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی 
و تاسیســات ، تجهیزات ، نیازمندی های عمومی 
روستا را حسب  مورد در قالب  مصوبات  طرح های 
ســاماندهی فضا و سکو نت های روســتایی یا 
طرح های جامع  ناحیه ای تعیین  می  کند.رسول 
شــهبازی  خاطرنشــان کرد: تعداد روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار اســتان ۵۷۳ روستا هستند که 
خوشبختانه تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
سطح استان که واجد شــرایط تهیه طرح هادی 
بوده اند، این طرح برای آنها تهیه شــده و حتی 
در بسیاری از روستاهای سطح استان بازنگری 
طرح هادی مطابق شرایط و مقررات مربوطه نیز 
انجام شده است.معاون عمران روستایی بنیاد 

مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: شایان ذکر است در ســال ۱۴۰۰ اعتبارات 
مصوب تهیه و بازنگری شــد و اجرای طرح های 
هادی روســتایی از تمامی ردیف های اعتباری 
شامل اعتبارات ملی اســتانی و قیر و... تاکنون 
حدود ۱۲۰ میلیارد تومان با تخصیص ۷۸ میلیارد 
تومان بوده اســت.وی افزود: در سال جاری با 
اعتبار تخصیص یافته در ۳۸۲ روســتا اقدامات 

مربوط به انجــام عملیات اجرایــی و همچنین 
انجام مطالعــات، تهیه و بازنگــری طرح های 
هادی در حال پیگیری و در دســت اقدام است.

شــهبازی در پایان با اشاره به شــاخص مقاوم 
سازی روستاها در استان چهارمحال و بختیاری، 
خاطرنشان کرد: شاخص مقاوم سازی در استان 
۵۴ درصد بوده که نسبت به نرم کشوری، استان 

دارای شاخص مطلوب تر و باالتری است.

طرح هادی در 3۸2 روستای استان چهارمحال و بختیاری در دست اجراست
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مفاد آراء
11/48 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 140060302031000821 - 1400/09/28 هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ناييــن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالرسول سلطانی محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از نايين 
درششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مســاحت 838/60 مترمربع پالك 
 ثبتی 3784 اصلي واقع در کشتزار حنفش بخش 2 ثبت نايين خريداري عادی و
 مع الواسطه از مالك رسمی خانم معصومه رمضانی محمدی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

م الف: 1269810 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد و امالك نايين 
ابالغ

11/49 شــماره آگهی: 140009460000210030 شــماره بايگانی پرونده: 
0000932  پرونده 140009920003843924 در شــعبه 12 دادگاه خانواده 
 اصفهان تحت رسيدگی می باشد اعالم گرديده آقای مراد علی عندليبی فرزند 

سيف اله متولد 1315/10/04 با شــماره ملی 6339450814 ساکن اصفهان 
خ مســجد ســيد از تاريخ 1382/04/10 غايــب و ناپديد شــده و هيچگونه 
 خبری از نامبرده در دســت نيســت لذا بدين وســيله ضمن اعــالم مراتب از

 کليه کسانی که خبری از غايب ياد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را 
به نحو مقتضی در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقی از کســی تضييع نگردد. 
جهت سهولت بيشتر اطالع رسانی شماره تلفن 09132298628  جهت انعكاس 
اطالعات اعالم می شود اين آگهی  سه نوبت متوالی هر يك به فاصله يك ماه 
در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشــر می گردد بديهی است 
چنانچه يك سال از تاريخ اولين اعالن )نشرآگهی( حيات غايب ثابت نشود حكم 
موت فرضی او صادر خواهد شــد.   )آدرس: اصفهان، خ چهار باغ باال، خ شهيد 
نيكبخت، ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان، طبقه دوم، اتاق 216(م 
الف: 1235265  عفت معماری مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ و احضار

11/50 شــماره: 5856  آقای علی حمادی فرزند قاســم مجهول المكان برابر 
دادنامه شماره 140009390001172513 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرســتان لنجان  صيغه طالق رجعی فيمابين شما و همســرتان خانم ليلی 
نفری نوگورانی  در تاريخ 1400/08/11 جاری شد، لذا الزم است ظرف مدت 
يك هفته پس از انتشــار اين آگهی برای ثبت طالق در دفترخانه طالق شماره 
149 زرين شهر به آدرس اصفهان زرين شــهر خيابان شريعتی روبروی شبكه 
بهداشــت چمران حاضر در غير اينصورت طبق مقررات اقــدام به ثبت طالق 
 خواهد شد و اعتراض بعدی شــما مسموع نخواهد شد. م الف: 1270856 

غالمرضا ترابيان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرين شهر 
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رییس سازمان بسیج مستضعفین در اصفهان:

هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است
رییس سازمان بسیج مســتضعفین در گردهمایی فرهنگیان انقالبی اصفهان در گلستان شهدای 
اصفهان، گفت: در طول مدت چهل ســاله انقالب، دشــمن با تالش بر توطئه، نفوذ لیبرال و جنگ 
تحمیلی به دنبال پیاده کردن نقشه های خود بود، اما جمهوری اسالمی ایران با تغییر هندسه قدرت 
نقشه های آن ها را نقش بر آب کرد.دســتاورد های انقالب بنا بر جهاد تبیین باید برای نسل جوان 
مشخص شود و با نگاه به گذشته این موضوع قابل مشاهده اســت که با انقالب اسالمی کشور از 
انحطاط و سقوط نجات پیدا کرد.سردار سرتیپ غالمرضا ســلیمانی اظهار کرد: نفوذ سفارتخانه و 
دستگاه جاسوسی انگلیس مسبب بسیاری از مشکالت در کشور بود که با روی کار آمدن رضاخان 
حتی علما هم از اقدام عاجل و موثر منع شــدند که آیت ا... مدرس هم تبعید شد.سردار سلیمانی 
ادامه داد: امروزه نیرو های مســلح برای کشور افتخار آفرین هســتند و مردم در سرنوشت خود 
سهمیم شدند که حتی در زمان جنگ به کمک مردم اجازه جدا شدن یک وجب از خاک را ندادند.

جمهوری اسالمی اکنون در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی سرآمد و الگویی برای جهان اسالم 
است، که عالوه بر این، قدرت دفاعی ایران اسالمی در زمان دفاع مقدس خود را نشان داد؛ اما باید 
دانست که قدرت اصلی ملت ایران در خودباوری دینی و ملی است.ایران اسالمی به واسطه داشتن 
باور علوی در همه عرصه های سیاسی که نمونه آن انتخابات است و فرهنگی و نظامی سرآمد جهان 
شده و حتی در عرصه اقتصادی در ردیف هفتم دنیا قرار دارد، بنابراین نباید اجازه دهیم که دشمن 
از راه مشکالت اقتصادی و تحریم مانع پیشرفت ایران شود.ایران مرز خشکی و آبی با ۱۶ کشور را 
دارد که این امر سبب قدرت داشتن در انرژی های فسیلی دنیا می شود و مردم با حضور همیشگی 
خود به این قدرت پروبال دادند و مسئوالن در مقابل این پیشرفت ها باید مراقبت بیشتری در حفظ 
و نگهداری این سرمایه ها داشته باشند.رییس سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از زحمات 
معلمان، گفت: هزینه در آموزش و پرورش هزینه مصرفی نیســت بلکه ســرمایه است و بسیج 
هم در ســند راهبردی اعتالی خود به عنوان بزرگ ترین تشــکیالت مردم نهاد فرهنگی به تربیت 

دانش آموزان به عنوان سرمایه های آینده کشور اهتمام دارد.
 

مدیر کل بیمه سالمت استان خبر داد:

  برخورداری ساکنین محالت کم برخوردار از بیمه 
همگانی سالمت

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: یکی از اولویت های اصلی ســازمان بیمه سالمت 
،دسترسی مناسب به خدمات سالمت در مناطق حاشــیه ای و کم برخوردار است. این طرح یکی 
از برنامه های توسعه نظام سالمت اســت که با اجرای آن برای ساکنین محالت کم برخوردار بیمه 
همگانی سالمت رایگان صادر و این افراد از خدمات بیمه سالمت بهره مند می شوند. محمدحسین 
صفاری افزود: برای ایجاد دسترسی عادالنه به خدمات بیمه ای ، توسعه و گسترش برنامه پزشک 
خانواده و  کاهش پرداخت از جیب افراد کم بضاعت و بی بضاعت، ســازمان بیمه ســالمت بر آن 
است با همکاری های بین بخشی ، نسبت به تکمیل پوشش بیمه درمان کلیه شهروندان ، به ویژه 
حاشیه نشینان و ساکنین سکونتگاه های غیررسمی ، اقدام کند تا از مزایای بیمه نامه الکترونیک 
و پزشک خانواده بهره مند شوند. مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان تصریح کرد: در راستای 
برنامه های توسعه خدمات در نظام سالمت در دولت سیزدهم و با هدف حمایت از اقشار مختلف 
جامعه، طرح پوشش بیمه درمانی کلیه افراد ایرانی خصوصا ساکنین مناطق کم برخوردار و حاشیه 
ای استان وباهدف زیر پوشــش قرارگرفتن وارائه خدمات بیمه سالمت از طریق پزشک خانواده 
و نظام ارجاع به این افراد اجرا می شود.شــایان ذکر اســت در این طرح که با همکاری نیروهای 
داوطلب بســیجی محالت به اجرا در می آید، افراد فاقد بیمه درمان به صــورت رایگان ثبت نام و 

بیمه سالمت می شوند.

  تاخت و تاز سرطان خون و مغز استخوان در اصفهان؛

دنیای متفاوت و قصه ای  پر از غصه

به بیمارستان امید یا همان سید الشهدا )ع(  مرضیه نادری 
تنها مرکــز دولتی بــرای درمــان بیماران 
سرطانی استان اصفهان قدم می گذارم.از کنار نیمکت های کهنه روبه روی 
بیمارســتان عبور می کنم و به درب فلزی بزرگی می رسم، همین که وارد 
فضای بیمارستان می شــوم، انگار عصر جمعه می شود، دلم می گیرد.در 
بیمارستان دلگیر امید، چشمان بیماران به اسم بیمارستانی دوخته شده 
که نامش با امید عجین شده اســت.ابتدا بخش کودکان را برای بازدید 
انتخاب می کنم، برای آنکه پاهایم توان رفتن یابد و دلم از امید پر شود، زیر 
لب می گویم: خدایا کمکم کن...در راهرو پسر بچه ای روی ویلچر چنباتمه 
زده است، شاید به زحمت سنش به ۹ سال برسد، از او تنها سر تراشیده و 
بدون مویش پیداست.اسمش علی است، دوست ندارد حرف بزند مادرش 
با چشمانی نگران و پر از اشک می گوید سرطان دارد سرطان خون.به راهم 
ادامه می دهم، تنها تفاوت بخش کودکان با دیگر بخش ها در و دیوار آذین 
شده با تابلو های شخصیت های کارتونی است.اینجا تمام کودکان سرشان 
تراشیده است، وارد اتاقی می شوم که امید در آن موج می زند، دختر بچه ای 
امیدوارانه مو های عروسکش را شــانه می زند، کودکانی که با وجود رنج 
بیماری از روحیه قوی برخوردارند و محکم با این بیماری دست و پنجه نرم 
می کنند.چشــمم به نوزاد کوچکی می افتد که در آغوش مادرش شــیر 
می خورد، نزدیک می روم از مادر سوال می کنم چند سالش است؟ مادر با 

چشمانی پر از اشک می گوید هنوز یک سالش نشده است.یک سالگی 
فصل کشف زیبایی ها، چهار دست و پا راه رفتن و درآوردن دندان و چشیدن 
مزه هاست. یک سالگی فصل پر شدن خانه از صدای خنده های کودکانه، 
فصل هجی کردن اولین کلمات... ماما، بابــا... بود، اما حاال این مادر یک 
سالگی فرزندش را جور دیگری تجربه می کند.پرستاری از راه می رسد، با 
دیدن لباس سپید پرستار خودش را در آغوش مادرش پنهان می کند وبا 
صدای بلند گریه می کند، مادرش می گوید: از تمام کسانی که لباس سپید 

می پوشند به خاطر تزریقاتی و سایر مراحل درمان می ترسد.

سرطان خون؛ شایع ترین سرطان کودکان
با مســئول ثبت ســرطان در اصفهان گفت وگو می کنم. وی، از ســرطان 
خون به عنوان شایع ترین نوع ســرطان در کودکان یاد می کند و می گوید: 
از بین ســرطان های کودکان ۳۸ درصد آن مربوط به سرطان خون است.

دکتر روانخواه می افزاید: تقریبا ۹۹ درصد موارد ابتال به سرطان مربوط به 
بزرگساالن و یک و چهارم درصد کل سرطان های استان اصفهان است.به 
گفته وی، رنگ پریدگی غیرمعمولی به عنوان یکی از مهم ترین عالئم این 
نوع ســرطان و این رنگ پریدگی معموال همراه با کبودی های غیرمعمول 
بر روی پوست همراه اســت.وی می گوید: درحالی که تشخیص به موقع 
سرطان خون نقش موثری در روند درمان آن دارد، توصیه می شود والدین 

به هنگام مشــاهده این عالئم حتما کودک را نزد پزشک برده و معاینات 
تخصصی تر را انجام دهند.خوشــبختانه درمان سرطان در کودکان پاسخ 
خوبی دارد و در برخی انواع ســرطان خون بعضا ۸۰ تا ۹۰ درصد شــانس 

موفقیت درمان وجود دارد.

جغرافیای سرطان از ایران تا نصف جهان
به گفته معاون تحقیقات و فناوری و نایب رییــس کمیته ملی مدیریت 
سرطان وزارت بهداشــت، در کشور ما ســرطان دومین علت مرگ و میر 
است.بر اساس اطالعاتی که دکتر رضا ملک زاده می دهد در ایران پس از 
بیماری های قلبی و عروقی، سرطان دومین علت مرگ شناخته می شود.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت استان های یزد و اصفهان رتبه اول و 
دوم سرطان کشور را دارند.شایع ترین سرطان ها در بین مردم اصفهان هم 
سینه، پروستات، پوست، روده بزرگ، مثانه، خون و معده است.آن طور که 
مسئول ثبت سرطان در اصفهان می گوید: در استان اصفهان ساالنه ۱۰ تا ۱۱ 
هزار موردسرطان ثبت می شود.دکتر زهرا روانخواه با بیان اینکه ۴۰ درصد 
سرطان ها قابل پیشگیری است، می افزاید: سبک و محیط زندگی، اضافه 
وزن، مصرف دخانیات و الکل وآالینده محیطی از عوامل ابتال سرطان است.

غربالگری، بهترین روش برای تشخیص و درمان سرطان

 آزمایش های غربالگری به پزشک کمک می کند سرطان را زودتر و 
یا حتی قبل از بروز عالئم تشخیص دهد و درمان کند.

مســئول ثبت ســرطان در اصفهان می گوید: غربالگری سرطان پستان 
بین زنان ۳۰ تا ۷۰ سال، دهانه رحم بین زنان ۳۰ تا ۵۹ سال و روده بزرگ 
بین افراد ۵۰ تا ۷۰ سال به صورت رایگان در مراکز بهداشتی اصفهان انجام 
می شود.دکتر روانخواه با بیان اینکه با غربالگری سرطان روده بزرگ، میزان 
درگیری این سرطان به صفر می رســد، می افزاید: سرطان روده امروزه از 
سرطان های درمان پذیر است به شرط آن که به موقع تشخیص داده شود و 
درمان استاندارد و بیمار به موقع دریافت کند.فوق تخصص خون و سرطان 
بالغین استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان یکی از استان های پیشتاز در 
سرطان خون و مغز استخوان کشور اســت، می گوید: آلودگی شدید هوا 
علت ابتال به این سرطان است.محمدرضا خســروی می افزاید: سرطان 
مغز استخوان می تواند به واسطه جهش های ژنتیکی در سلول های مغز 
استخوان، سلول ها را نامیرا کند که با رشــد در داخل مغز استخوان تمام 
مواد غذایی داخل مغز استخوان را برداشــت می کند و مانع از رشد سایر 
سلول های خونی می شود.این فوق تخصص خون و سرطان بالغین یادآور 
می شود که شــخص دارای عالئمی همانند احســاس ضعف و خستگی 
مفرط بدون علت، خون ریزی غیر طبیعی، عفونت های مکرر غیر طبیعی، 
نمایان شــدن ضایعات پوستی بر بدن و شکســتگی های غیرعادی باید 
به پزشک مراجعه کند؛ زیرا نشــان دهنده اختالل در مغز استخوان است.

خسروی می گوید: با توجه به تنوع سرطان مغز استخوان و درمان قطعی 
درصد باالیی از سرطان های خون؛ باید از احساس ناامیدی با شنیدن مبتال 
شدن شخصی به سرطان خون پرهیز شود؛ زیرا این ناامیدی بر بیمار و روند 

درمانی آن تاثیرگذار است.

با مسئولان جامعه

آیین غبارروبی و 
عطرافشانی مزار 
شهدا در اصفهان

در آستانه چهل وسومین سالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی و 
همزمان با سراســر کشور، آیین 
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا 
پنجشنبه، ۱۴ بهمن ماه در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار شد.

فرار مالیاتی یک شرکت خصوصی در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با رصد هوشمندانه خود از فرار مالیاتی مدیرعامل یک شرکت خصوصی مطلع شدند 
و بالفاصله موضوع را در دســتور کار قرار دادند.سردار محمدرضا میرحیدری افزود: ماموران پس از 
هماهنگی های الزم با مقام قضایی به همراه کارشناسان اداره کل امور مالیاتی، از محل شرکت بازدید 
و با انجام اقدامات میدانی و بررسی سیستم و جمع آوری اسناد مالی مشخص شد مدیرعامل این 
شرکت مرتکب ۲۴ میلیارد ریال فرار مالیاتی شده است. در این راستا پرونده قضایی تشکیل و به 

همراه متهم برای انجام اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیمات قضایی به دادسرا ارسال شد.
 

کالهبرداری با شگرد فروش چادر خودرو در اصفهان
 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه از سوی فرد ناشناسی در اینستاگرام مورد کالهبرداری قرار گرفته موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان قرار گرفت.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: با 
شناسایی محل سکونت این کالهبردار در یکی از استان های کشور این فرد شیاد در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شد.وی با بیان اینکه تا کنون ۴۶۰ نفر مال باخته در این پرونده شناسایی شده، گفت: با بررسی 
تراکنش های مالی متهم مشخص شد این فرد تاکنون ۱۶ میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.سرهنگ 
مرتضوی، دریافت وجوه کم از مشتریان را یکی از شگردهای کالهبرداران سایبری برشمرد و افزود: از 
آنجا که مبلغ کالهبرداری شده کم و ناچیز است، کسی حاضر نمی شود برای مبلغی ۱۰۰ یا۲۰۰ هزار تومان 
به دادگستری مراجعه کند و همین امر باعث می شود که مجرم بتواند به راحتی حجم بسیاری زیادی از 

افراد در استان های مختلف را با این شگرد فریب داده و پول کالنی را به جیب بزند.
 

كالهبرداری اينترنتی با شگرد فروش کمپرسور 
فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر بیان داشت: در پی شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه از 
سوی فردي ناشناس در فضاي مجازي  مورد كالهبرداري قرار گرفته، ماموران پليس فتای فرماندهي 
انتظامی شهرستان خمینی شهر رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ المرضا 
براتي   افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد شاكي مشخص شد وی در سایت دیوار  با يك آگهي در 
زمينه فروش کمپرسور  مواجه و با فرد فروشنده  تماس برقرار مي كند كه فروشنده از او می خواهد مبلغ 
۳۰ ميليون ريال را به حسابش واریز کند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: شاکی 
در اظهارات خود عنوان کرد پس از اینکه مبلغ مورد نظر را به حساب فروشنده واریز می کند این شخص 
دیگر جواب گوی تلفن هایش نبوده و دستگاهی نیز برایش ارسال نشده است.سرهنگ براتی اظهار 
داشت: ماموران پليس فتا طی بررسي هاي تخصصي در فضاي مجازي سرانجام متهم را شناسايي 

و دستگيري کردند که در تحقیقات صورت گرفته به جرم خود اعتراف کرد.
 

سارقان کابل و تجهیزات برق  بویین و میاندشت دستگیر شدند 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بیان داشــت: در پی وقوع چندين فقره سرقت کابل و 
تجهيزات شبکه توزيع برق در شهرستان بویین و میاندشــت، کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ حسین ترکیان  افزود: کارآگاهان پس از 
بررسی صحنه های سرقت و جمع آوری اطالعات الزم در نهایت در یافتند ۲ سارق سابقه دار که ساکن 
یکی از استان های غربی کشور هستند در این سرقت ها دست دارند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: کارآگاهان با اقدامات هوشمندانه خود ، مخفیگاه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی 
با مقام قضایی نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.سرهنگ ترکیان بیان داشت: متهمان در مواجهه با 

مدارک و مستندات پلیس به ۱۰ فقره سرقت کابل و تجهیزات اداره برق شهرستان اعتراف کردند .

وز عکس ر

 خبر روزناجا

معاون اشتغال کمیته امداد استان:

کمیته امداد اصفهان حدود 10 
هزار فرصت شغلی ایجاد کرد

معاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه کمیتــه امداد زاییده 
انقالب و دهه فجر است، اظهار داشت: یکی از 
نهادهایی که چنــد روز پس از پیروزی انقالب 
به دســتور امــام خمینــی )ره( بنیان گذاری 
شــد، کمیته امداد بود که در بیانیــه اهداف و 
ماموریت های ۱۵ گانه آن مشــاوره، اشتغال و 
توانمندسازی مددجو دومین ماموریت بیانیه 
است .احمد رضایی با بیان اینکه کمیته امداد 
تاکنون توفیقات بســیاری در زمینه اشتغال 
داشته است، افزود: امسال نزدیک به ۱۶ هزار و 
۳۷۵ فرصت شغلی باید ایجاد کنیم که تاکنون 
حدود ۱۰ هزار فرصت انجام شده است و مابقی 
نیز در ادامه ســال محقق خواهد شد.معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک به 
سه هزار فرصت شغلی در زمینه آموزش داریم 
که این امــر بیش از ۱۱۵ درصد محقق شــده 
است، خاطرنشــان کرد: به رغم آموزش های 
فنی و حرفه ای و … مشکلی که وجود دارد این 
اســت که افراد پس از مهارت آموزی بتوانند 
مشــغول به کار شــوند.رضایی ادامه داد: اگر 
در کنار آمــوزش علمی و تئــوری، کار عملی و 
فنی آموزش داده شــود بســیار اهمیت دارد 
زیرا هم اکنون آموزشــگاه های مــا آموزش 
می دهند؛ اما نتیجه ندارد.وی درباره حمایت 
و ارائه تسهیالت به مددجویان برای اشتغال، 
گفت: همه افرادی که به کمیته امداد مراجعه 
می کنند در ابتدا مشــاوره شــغلی می شوند، 
بسیاری از آنان دارای مهارت هایی هستند که 
به دلیل نداشتن سرمایه، بیکار می شوند که ما 
از این افراد حمایت می کنیم.معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
استان اصفهان اضافه کرد: بسیاری از این افراد 
هم به آموزش نیاز دارند که پس از شناسایی 
این افراد به آموزشــگاه های فنی و حرفه ای 
معرفی می شــوند و پــس از دریافت مدرک 

تسهیالت اشتغال به آنها ارائه می شود.

جشن ازدواج 50 زوج ناشنوا با حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی
جشن ازدواج ۵۰ زوج ناشنوای اصفهانی با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان و با حضور دکتر اصغر کاظمی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور، دکتر ولی ا... نصر مدیر بهزیستی استان اصفهان، سید کمال صدیقی سرپرست معاونت توانبخشی بهزیستی استان، جمعی از مسئولین و خانواده های این 
زوج ها با شور و نشاطی وصف ناشدنی در سالن اجتماعات مقبره عالمه مجلسی شهر اصفهان برگزار شد.اصغر کاظمی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
در این مراسم با تبریک ایام ا... دهه فجر و اعیاد ماه رجب و جشن پیوند زوجین تحت حمایت سازمان، از دعوت وی به این جشن ازدواج تشکر کرد و گفت: حضور 
در چنین جشنی باعث خرسندی است و امیدوارم با همت و توانی که در شما وجود دارد زندگی پرباری در انتظار شما باشد.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با 
اشاره به وظیفه ذاتی سازمان و مسئولین مربوطه گفت: من به عنوان خدمتگزار شما در سازمان همواره خود را موظف به پیگیری مطالبات شما می دانم و بر حسب 
وظیفه آماده ایم هر کدام از معلولین عزیز مطالبه ای داشته باشند به صورت حضوری یا از طریق راه های ارتباطی با سازمان مشکالت و درخواست های خود را مطرح 

کنند و چنانچه مطالبات و مشکالت امکان و راه حلی داشته باشد حتما پیگیری و برطرف خواهد شد.

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان عصر پنجشــنبه با حضور جمعی 
از مســئوالن و فرهنگیــان در تــاالر ادب اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد که این 
مراسم با حاشــیه هایی همراه بود. مراسم تکریم و 
معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان با حضور 
سرپرست مرکز سنجش و کیفیت آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شد که برخی از رسانه ها و 
فرهنگیان اصفهان از عدم حضور شــخص وزیر و یا 
معاونان وی در این مراسم گله داشتند.محمدرضا 
ابراهیمی، سرپرســت اداره  کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان در این مراسم اظهار داشت: موضوع 
تکریــم و توجه بــه منزلت و معیشــت فرهنگیان 
مورد اهمیت اســت و باید تالش کنیم در این زمینه 
اتفاقــات خوبی بــرای فرهنگیــان رخ دهد.وی با 
اشــاره به موضوع انتصابش به سرپرستی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: از خداوند 
می خواهم در ایــن زمینه کمک حال من باشــد تا 
بتوانم به نحو شایسته به توسعه آموزش و پرورش 
کمک کنیم.ابراهیمی با اشــاره بــه تاکیدات مقام 
معظم رهبری درباره ســند بنیادین تحول گفت: دو 
موضوع ســند بنیادین تحول و همچنین بنانیه گام 
دوم که رهبــر معظم انقالب بــه آن تاکید دارند، در 
آموزش و پرورش استان اصفهان مورد تاکید خواهد 
بود و تالش می کنیم در این دو زمینه گام برداریم.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: اســتفاده از جوانان با نشاط در عرصه 

مدیریتی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
مورد تاکید اســت و در این دوره از ظرفیت جوانان 
به صورت ویژه اســتفاده خواهیم کرد.وی در پایان 
با درخواست از سایر نهادهای اســتان برای کمک 
به آموزش و پرورش، بیان داشــت: همه نهادهای 
استان باید دغدغه آموزش و پرورش را باید داشته 
باشند؛ چرا که اگر آموزش و پرورش به سامان برسد، 
سایر نهادهای اســتان نیز مســیر همواری را طی 
خواهند کرد چرا که آموزش و پرورش مبدأ تحوالت 
در هر جامعه ای است.رییس مرکز سنجش آموزش 
و پرورش نیز که برای این مراســم به اصفهان آمده 
بود با اشاره به بنر تودیع معارفه و انتصاب ابراهیمی 
به عنوان سرپرســت اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان، گفت: این سرپرســتی به معنای 
انتخاب برای چندماه نیســت و پس از طی فرآیند 

اداری، حکم وی صادر خواهد شد.

حاشیه های معارفه سکاندار جدید آموزش و پرورش اصفهان
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خنده بیل به هازارد: 

بیخود گرم کردی! 
به نظر می رسد که حواشی گرت بیل، مهاجم ولزی رئال مادرید، تا آخرین روز حضور او در این تیم 
ادامه دارد.رئال مادرید  پنجشنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری به مصاف اتلتیک 

بیلبائو رفت و با یک گل برابر حریف شکست خورد تا از صعود به نیمه نهایی بازبماند.
گرت بیل در این بازی روی نیمکت قرار داشــت و یک دقیقه هم فرصت بازی به او نرسید؛ اما با 
این حال باز هم کاری کرد که باعث ناراحتی و خشم هواداران رئال مادرید شد.دوربین های برنامه 
الچیرینگیتو تصاویی را از این بازیکن ضبط کردند که نشان می دهد وقتی ادن هازارد پس از گرم 
کردن در جریان نیمه دوم بازی، بدون این که فرصتی برای بازی کردن به او برســد برمی گردد تا 

روی نیمکت بنشیند، این بازیکن ولزی شروع به تمسخر و خندیدن به او می کند.
آنچلوتی که به هازارد گفته بود گرم کند، در نهایت تصمیم گرفت بازیکنان دیگری را به زمین بفرستد 
و به این بازیکن بلژیکی گفت که مجددا به نیمکت برگردد.وقتی هازارد به نیمکت برگشت حدود 
دقیقه 75 بود و همین اتفاق باعث شــد که بیل نتواند جلوی خنده اش را بگیرد و دوربین ها نیز 

تصاویر او را ضبط کردند.
این در حالی بود که هم تیمی های این بازیکن به ســختی در زمین در تالش بودند تا بتوانند زیر 
فشار شدید از ســوی هواداران و بازیکنان اتلتیک در این بازی پیروز شده و به مرحله نیمه نهایی 

کوپا دل ری راه پیدا کنند و شانس خود را برای کسب جام قهرمانی حفظ کنند.

ژیرو: 

قبال پیراهن »زالتان« را هدیه می گرفتم
ژیرو پس از جدایی از چلسی به میالن رفت تا حضور در لیگ ایتالیا و بازی کنار یکی از مهاجمان 
بزرگ حاضر این لیگ را تجربه کند.این بازیکن فرانسوی حاال مدعی شده که از دوران جوانی عالقه 
خاصی به ابراهیموویچ داشته و حتی دوستانش پیراهن او را برایش هدیه می گرفتند.ژیرو درباره 
احساسی که از هم تیمی بودن با زالتان دارد، گفت:» من عالقه بسیار زیادی به آندری شوچنکو و 
زالتان داشتم؛ اما هنوز این موضوع را با او در میان نگذاشته ام. او همیشه بازیکن درجه یکی بود 

و دوستانم پیراهن او را به من هدیه می کردند.  
شــاید باید آن را بیاورم تا برایم امضا کند.«این بازیکن درباره اهدافش با میالن در ســال جدید 
میالدی اظهار داشت:» هدف اول و اصلی من این است که در ســال 2022 به همراه میالن فاتح 
اسکودتو شوم. هر اتفاقی که پس از آن رخ دهد می تواند اتفاق خوبی برای ما باشد.«ژیرو درباره 
باور بازیکنان روســونری به فتح جام قهرمانی لیگ ایتالیا اضافه کــرد:» البته که ما به قهرمانی 

باور داریم. 
حاال دیدار مهمی با اینتر داریم و یــک پیروزی می تواند 
فرصت خوبی باشــد که صدر را در اختیار بگیریم. من در 
اولین دربی ام در لندن برابر تاتنهام بازی کرده و گل زدم، 
می دانســتم که این دربی چه اهمیتی بــرای هواداران 
دارد.«ژیرو با مقایسه آرسن ونگر و استفانو پیولی ادامه 

داد:» وینگر مربی بسیار بســیار آرام و باتجربه ای 
بود. او به ندرت عصبانی می شد یا صدایش را 

باال می برد. از سوی دیگر، پیولی اشتیاق و 
شور زیادی را به ما تزریق می کند. من 

واقعا این حس او را دوســت دارم. 
دوســت دارد داد و فریاد کند تا 

انگیزه الزم را به ما بدهد.«

فوتبال ایران، هیچ گاه منطبق بر روال مرسوم  امیررضا احمدی
دنیا و همگام با آن نبوده؛ دنیای مستطیل 
سبز در ایران همیشه جزیره ای جدا افتاده بوده که اتفاقات عجیب در آن 
قدمتی طوالنی دارد و در سال های اخیر شدت یافته است. یکی از همین 
موضوعات، اعتراض متعدد و پیاپی بازیکنان و مربیان است که به مسائل 
مختلف باشگاه واکنش های مختلفی نشان می دهند. این موضوع اگر 
چه حق بازیکن اســت و تا حدی می تواند مفید باشــد اما وقتی به یک 
سندروم تبدیل شــود، می تواند به آفتی بزرگ تبدیل شده و به هر تیمی 
ضربه بزند.این موضوع اگر چه در فوتبال ایران ریشــه دوانده ولی طی 
ماه های اخیر در پرسپولیس نمود بیشتری داشته و گویی به اصلی جدایی 

ناپذیر از این تیم بدل شده است!

از کی روش تا یحیی؛ تهدیدهایی که عملی نشدند
به نظر می رسد استفاده از ابزار تهدید، قرار دادن عوامل باشگاه و هواداران 
در مقابل یکدیگر و استفاده از جو به وجود آمده، به حربه ای تبدیل شده 
تا عوامل تیم با اســتفاده از آن به اهدافی که در ذهن دارند برسند. طی 
سال های گذشــته، زمانی که کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی 
می نشست، همواره برای دستیابی به اهداف خود از جمله تامین امکانات 
مد نظرش، فدراسیون را به استعفا تهدید می کرد که البته تا حدودی هم 
مثبت واقع شــد. در ماه های اخیر هم بارها یحیی گل محمدی، مدیران 
پرسپولیس را به استعفا تهدید کرده و دلیل اصلی او، پرداختی های پایین 
و نامنظم بوده که به نوعی داد یحیی را در آورده است .البته وجه مشترک 
این تهدیدها عملی نشدن آن هاســت چرا که معموال باشگاه ها از ترس 
اعتراض و تجمع هواداران مقابل رفتار بازیکن و مربی خود کوتاه می آیند 
و تن به خواسته آن ها می دهند. هنوز از یاد کسی نرفته که وینفرد شفر، 
سرمربی آلمانی استقالل با فشار هواداران قرارداد یک میلیون و دویست 
هزار یورویی با استقالل بست. او که با کسب نتایج خوب در لیگ هفدهم 
در میان استقاللی ها محبوب شده بود در ابتدای حضورش برای یک نیم 
فصل ۳50 هزار دالر قرارداد داشــت و فقط به خاطر محبوبیت باالی او و 

شایعات پیشنهادات خارجی تا این حد افزایش یافت.

تمجیدهایی که به خشم بدل شد
زمانی که مجید صدری سرپرست پرسپولیس بود، موضوع حمایت ها و 
تهدیدها در پرسپولیس شدت باالیی گرفته بود. به خصوص حمایت های 
مختلف بازیکنان و عوامل مختلف تیم، از سرپرست سابق پرسپولیس که 
تا مدتی زمزمه تثبیت او به عنوان مدیرعامل در اردوگاه سرخ وجود داشت. 
صدری که البته مانند پیشینیان خود نتوانست گره خاصی از کار قرمزها باز 
کند، در مقاطعی دست به افزایش رقم قرارداد بازیکنان زد. با وجود اینکه 
در دوران او در فصل جاری، پرســپولیس پرداختی چندانی به بازیکنان 
خود نداشت، اما اضافه شدن صفرهای قرارداد بازیکنان باعث شده بود تا 
آن ها به حامی آقای سرپرست تبدیل شوند. موضوعی که ریشه در فقدان 
ثبات مدیریتی و تالش مدیران برای ابقای خود دارد که باعث می شــود 

هر مدیری برای بقا در صندلی مدیریتی خود، به صورت غیر کارشناسی 
و غیر فنی، قرارداد بازیکنان را افزایش دهد و این موضوع به مذاق آن ها 
خوش بیاید تا از مدیر حمایت کنند. حمایت هایی که به واسطه محبوبیت 
بازیکنان، موج هایی را در فضای هواداری و مجازی به راه می اندازد و به 
نوعی اهرم فشار تبدیل می شــود.  موضوعی که در زمان مدیریت احمد 
سعادتمند، در استقالل هم رخ داد و او به شکلی عجیب قراردادهای آبی 
پوشان را باال برد و چند برابر کرد تا با وجود اشتباهات مدیریتی، بازیکنان 

انتقاد خاصی از او نداشته باشند.

یک و بام و دو هوای سرخ ها
نکته ای که در بین این اعتراض ها یا حمایت های مختلف به چشم می آید، 
سیاست یک بام و دوهوایی است که مشخص نیست هواداران و بازیکنان 
باالخره خواهان چه چیزی در تیم خود هســتند. در ماه های اخیر، پس 
از حضور حمید ســجادی در رأس وزارت ورزش و جوانان، همه منتظر 
معرفی مدیران عامل استقالل و پرسپولیس بودند. سجادی خیلی زود 
با انتصاب آجورلو در استقالل، تکلیف آن ها را روشن کرد اما با استعفای 
سمیعی و سرپرستی صدری، قرمزها دچار ســردرگمی شدند. همین 
موضوع انتقادهای شدیدی از ســجادی را به دنبال داشت و باعث شد 

بارها هواداران تیم قرمزپوش پایتخت، خواهان تعیین تکلیف مدیریت 
این باشگاه شــوند. ســرانجام پس از چند ماه، رضا درویش به عنوان 
مدیر عامل پرسپولیس انتخاب شد اما پس از انتخاب او، خیلی ها لب 
به انتقاد گشــودند که اصال دلیل انتخاب درویش چیست و او قرار است 
در پرســپولیس چه کار کند؟ یک بام و دوهوایی که حسابی افرادی که 
در اطراف پرسپولیس هستند را دچار سرگیجه کرده و مشخص نیست 

باالخره وزارت ورزش باید مدیرعامل پرسپولیس را تعیین می کرد یا نه.

اوضاع در دیگر تیم ها هم همین است
به نظر می رسد اعتراض، تهدید یا تمجید در فضای مجازی، تغییر مواضع 
آنی و استوری های اینستاگرامی، به یک سندروم در فوتبال ایران تبدیل 
شــده که در بخش های مختلفی هم کاربرد دارد. یعنــی اگر قراردادها 
افزایش یابد، بازیکنان از مدیر مد نظر حمایت می کنند و مشکلی نیست 
اما اگر اوضاع چنین نباشد یا فرد دیگری رأس کار بیاید، ناگهان مواضع 
صد و هشتاد درجه تغییر می کنند.این حرکت اما فقط مختص مربیان 
یا بازیکنان پرسپولیس نیست؛ بلکه بسیاری از بازیکنان دیگر تیم های 
پرهوادار، در فصل نقل و انتقاالت تالش می کنند با روش های مختلف 

باشگاه خود را مجاب به امضای قراردادهای سنگین کنند.

پس از خودداری آمریکا از صدور ویزا برای برخی از 
اعضای کاروان اعزامی کشتی ایران به آمریکا، سفر 
تیم ملی کشتی آزاد به این کشور برای انجام دیدار 
دوستانه که قرار بود 2۳بهمن در تگزاس برگزار شود، 
لغو شــد.علیرضا دبیر، رییس فدراســیون کشتی 
ایران، طی نامه ای به رییس فدراســیون کشــتی 
آمریکا، عدم امکان حضور ایران برای انجام مسابقه 
دوستانه ورزشــی تیم به تیم با تیم کشتی آزاد این 

کشور را اعالم کرد. 
در حالی کــه USA Wrestling به عنوان نهاد ملی 
کشــتی در ایاالت متحده هیچ گونــه دخالتی در 
تصمیم گیری های مربوط به صدور روادید ندارد، اما 
به طور منظم و مستقیم با فدراسیون کشتی ایران در 
مورد اقدامات الزم در مورد فرایند صدور ویزا ایاالت 
متحده در ارتباط بوده اســت.   فدراســیون کشتی 

آمریکا رسما از فدراســیون کشتی ایران درخواست 
کرده که در تصمیم خود تجدید نظر کند و هیئتی را 
که تایید شده برای ورود به این رقابت ها به آمریکا 

اعزام کند. 
ایاالت متحده آمریکا و ایــران هم چنان می توانند 
میزبان یک دیدار دوگانه بســیار جذاب باشــند که 
به نفع هر دو تیم ملــی خواهد بود و برای طرفداران 
کشتی در سراسر جهان نمایشی هیجان انگیز از این 

ورزش را فراهم می کند.
در بیانیه فدراســیون کشــتی آمریکا آمده است:  
فدراسیون کشتی آمریکا از اینکه ایران تصمیم گرفته 
در مسابقه بالپارک مقابل تیم ما شرکت نکند، بسیار 
ناامید اســت. همانند 16 بار قبلی که ایران از ســال 
1995 در ایاالت متحده به رقابت پرداخته اســت، 
این رویداد نیز برای حســن نیت از طریق ورزش و 

به عنوان فرصتی برای ورزشــکاران دو کشور برای 
رقابت در باالترین سطح بوده اســت. ایران تقریبا 
تمام ویزاهــای خود را دریافت کرد و می توانســت 
یک تیم خوب را برای کشــتی با ورزشــکاران ما به 
میدان بفرســتد، اما این تصمیم آنها بود که شرکت 
نکنند. ما از آنها خواســته ایم در این باره تجدید نظر 
کنند.ریچ بندر، مدیر اجرایی کشتی ایاالت متحده 
گفت: قصد ما این اســت که یک رویداد با کیفیت 
برای همه و برای طرفداران در تگزاس ارائه دهیم و 
ورزشکاران برتر خود را به تشک بفرستیم، شاید در 

قالب دیگری.

 درخواست فدراسیون کشتی آمریکا از ایران برای تجدیدنظر 
در لغو سفر

نایب رییس هیئت گلف استان اصفهان گفت:مسابقات مینی گلف دهه فجر جام شهدای مدافع حرم ویژه استان اصفهان به مدت دو روز در این شهر  آغاز شد.  
مهیا کندری اظهار کرد: در مسابقات مینی گلف دهه فجر ،از 110 شرکت کننده شامل 60 زن و 50 مرد در سه رده سنی در این مسابقات حضور داشتند.این مسابقه 

در قالب 12 گروه و 20 تیم از 1۴ بهمن به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت  پرداختند و ۴ داور و 6 عضو هیئت اجرایی برگزاری این رقابت ها را عهده دار بودند.
این ورزشکاران در گروه های هنرمندان، رسانه، هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا، شرکت مخابرات، آزاد، شرکت آبفا، شرکت برق، صداوسیما، وکال و گلف 
بزرگ رقابت کردند.به گفته کندری، با توجه به ورود اصفهان به وضعیت هشــدار کرونایی، تیم های شرکت کننده هر گروه در ساعات مشخصی در محل برگزاری 

حاضر و به میدان رفتند.حدود 220 ورزشکار و 15 مربی دارای مدرک مربیگری در استان اصفهان در رشته ورزشی گلف فعالیت دارند.

برگزاری مسابقات مینی گلف جام شهدای مدافع حرم در استان اصفهان
ملی پوش شمشیربازی:

 کادرفنی هر تصمیمی برای 
تیم بگیرد اطاعت می کنم

خبر روز

وز عکس ر

حضور وزیر ورزش در 
بازی های المپیک 

زمستانی پکن
حمید ســجادی، وزیر ورزش و 
جوانان ایران که به دعوت همتای 
چینی خود و مســئوالن برگزاری 
بازی های المپیک زمســتانی به 
پکن، محــل برگــزاری المپیک 
زمستانی 2022 سفر  کرده است، 
از سالن ها، دهکده بازی ها، سالن 
غذاخوری و امکانات جانبی این 

بازی ها دیدن کرد.

نساجی در اصفهان؛ دوستانه برای سومین بار
نساجی و سپاهان در ابتدای فصل دو بار در زمین الیاف تهران با هم بازی دوستانه انجام دادند که در 
یک بازی تیم سپاهان با نتیجه ۴-1 پیروز شد و در بازی دوم دو تیم به نتیجه مساوی یک بر یک دست 
یافتند. سومین بازی دوستانه دو تیم دوشنبه هفته پیش رو در اصفهان برگزار خواهد شد. به همین 
بهانه نساجی به دعوت باشگاه سپاهان فردا راهی اصفهان خواهد شد و روز دوشنبه در استادیوم نقش 
جهان با این تیم روبه رو خواهد شد.نساجی دور رفت بازی ها را با 21 امتیاز و عنوان نهمی در حالی به 
پایان برد که اختالف امتیازش با تیم های باالی جدول کم است به طوری که با مس رفسنجان که در 
جایگاه چهارم قرار دارد، ۴ امتیاز و تیم پنجم یعنی آلومینیوم اراک ۳ امتیازاست. نساجی با این عملکرد 
در حالی که در فصل گذشته با همین بازیکنان یکی از نامزدهای سقوط به دسته پایین تر بود ودر نهایت 
به زحمت در جدول بازی ها باقی ماند، برای مازنی ها فوق العاده است به خصوص که در جام حذفی 

به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است.

»خلعتبری«  به تیم فوتبال فوالد خوزستان پیوست
هافبک باتجربه نیم فصل نخست تیم ســپاهان اصفهان با عقد قراردادی رسمی به فوالد خوزستان 
پیوست.مدیر رسانه ای تیم فوالد خوزستان پنجشنبه شــب در جمع خبرنگاران گفت: با درخواست 
کادرفنی، محمدرضا خلعتبری پس از توافق با حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه به طور رسمی 
به جمع بازیکنان فوالد خوزستان اضافه شد.سهیل احیایی افزود: خلعتبری سابقه بازی در تیم های 
الوصل، الغرافه، عجمان، سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس، پدیده، سایپا و ابومسلم را در کارنامه خود 
دارد. پیش از این علیرضا کوشکی و شهاب گردان با تصمیم جواد نکونام به تیم فوالد خوزستان اضافه 
شدند.تیم فوالد خوزستان هم اکنون با کســب 21 امتیاز در مکان دهم جدول رده بندی جای گرفته 

است.این نماینده خوزستان، سابقه 2 بار قهرمانی در لیگ برتر ایران را در کارنامه دارد.

منجنیق پیکان،عالقه مند به حضور در جمع ذوبی ها
نادر محمدی، دفاع چپ تیم فوتبال پیکان تهران که به منجنیق لیگ معروف است عالقه دارد که به تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان بپیوندد و بار دیگر شاگرد مهدی تارتار شود.اما طبق شنیده ها به نظر می رسد 
همه چیز برای نهایی شــدن این انتقال به مدیران ذوب آهن برمی گردد. هیئت مدیره و مسئوالن کمیته 
نقل وانتقاالت باشگاه ذوب آهن باید برای حضور محمدی در اصفهان با باشگاه پیکان توافق کنند و سپس 
با مدیربرنامه های محمدی به مذاکره نهایی بپردازند؛ اما تاکنون هیچ حرکتی از سوی مدیران ذوب آهن 
انجام نشده و محمدی در بالتکلیفی به سر می برد و این انتقال در هاله ای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه 

باشگاه ذوب آهن تا این لحظه هنوز حتی یک خرید در نقل و انتقاالت زمستانی انجام نداده است.

تیم ملی در بین 12 تیم بدون شکست در راه جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران موفق شــد با پیروزی مقابل عراق، در فاصله ســه بازی تــا پایان رقابت های 
مقدماتی، صعود خود به جام جهانی 2022 را نهایی کند. شاگردان اسکوچیچ در این رقابت ها، رکوردی 
فوق العاده ثبت کرده اند و بدون شکست، موفق شدند به جام جهانی صعود کنند. تیم ملی ایران در 
گروه Aمقدماتی جام جهانی قطر در آسیا، تا کنون موفق شده سوریه)رفت و برگشت(، عراق)رفت و 
برگشت(، امارات) رفت و برگشت( و لبنان را شکست دهد و با کره جنوبی به تساوی رسیده تا با 22 
امتیاز صدرنشین این گروه باشد. شکست ناپذیری ایران در این 7 بازی، باعث شده تا سفیدپوشان 
در بین 12 تیم بدون شکســت در مقدماتی جام جهانی قرار بگیرند که رکوردی درخشــان محسوب 
می شــود. ایران و کره جنوبی تنها تیم های آسیایی در این لیست هســتند و کانادا، برزیل، آرژانتین، 
صربستان، سوئیس، ایتالیا، فرانســه، اوکراین، انگلیس و بلژیک دیگر تیم های بدون شکست در 

مسیر قطر هستند.

مستطیل سبز

ملی پوش شمشیربازی درباره انتظاری که از 
او وجود داشت تا در جام جهانی گرجستان 
از جدول مقدماتی به جدول 6۴ نفره صعود 
کند، بیــان کرد: خــودم هم ایــن انتظار را 
لبته هدف من خیلی بزرگ تر بود  داشتم. ا
یعنی تنها ایــن نبود که به جــدول 6۴ نفره 
صعود کنم و دنبال گرفتن نتیجه بهتر بودم. 

در جــدول 12۸ نفره بــا یکــی از بازیکنان 
فرانسه که در ترکیب ثابت این تیم قرار دارد، 
بازی کردم. به نظرم بهتریــن بازی ام را در 
تاریخ شمشیر بازی انجام دادم و در نهایت 

هم با اختالف یک امتیاز شکست خوردم. 
این نوع بازی که انجام دادم و همه نیز از آن 
رضایت داشتند، باعث شد که سطح من یک 
پله باالتر بیاید و اعتماد به نفسم بیشتر شود 
و این را کامال احســاس می کنم. امیدوارم 

در مسابقات آتی  شرایطم بهتر از این شود.
 فرزاد باهر در پاسخ به این پرسش که فکر 
می کنــد تصمیــم کادر فنی بــرای انتخاب 
ترکیب تیم در مســابقات آینده چه چیزی 
است و بتواند دوباره در ترکیب چهار نفره قرار 
بگیرد؟  تصریح کرد: من تا االن هر تصمیمی 
که کادر فنی گرفته، اطاعت کرده ام و از این 

پس هم همین کار را انجام می دهم. 
اگــر کادر فنی تصمیــم بگیرد که مســابقه 
انتخابی بگذارد در آن شرکت می کنم و اگر 
هم تصمیم بگیرد که در مسابقه بعدی فرزاد 
باهر اعزام نشــود باز هــم می پذیرم. هدف 
من کمک به تیم اســت حاال چه در ترکیب 
تیم باشم و چه نباشم. پیش از این هم هر 

تصمیمی کادرفنی گرفته پذیرفته ام.
وی در مورد قهرمانی تیم مس ســونگون و 
عملکرد خود در لیگ برتر شمشیربازی گفت: 
باید به مدیر عامل و کادر اجرایی تیم تبریک 
بگویم، زحمات زیادی کشیدند. در دور رفت 
لیگ مقابل همه تیم ها خوب ظاهر شــدم؛ 
اما در دور برگشــت خیلی از خــودم مقابل 
تیم دانشــگاه آزاد راضی نبــودم و انتظارم 

بیشتر بود.

فوتبال جهان

ی
زش

 ور
خبر

س: 
عک

گزارشی از تغییر مواضع عجیب در بین بازیکنان و مربیان؛

سندرومتهدیدوحمایت!
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مسئول امور مجسمه و نماد سازمان زیبا سازی شهرداری خبر داد:

رونمایی 30 نماد در سال جدید
مسئول امور مجسمه و نماد سازمان زیبا سازی شــهرداری اصفهان گفت: 30 عدد نماد برای نوروز 
1401 در قالب هنر های مفهومی توسط هنرمند های اصفهانی در حال ساخت است که در تاریخ 20 

اسفند شروع به نصب و رونمایی خواهند 
شد.پیمان کریمی، درباره وضعیت نماد 
و مجسمه در اســتان اصفهان اظهار کرد: 
برای سال نو از 30 نماد در استان اصفهان 
رونمایی خواهد شــد. 4 اثــر دیگر نیز 
درحال آماده سازی اســت.عناوین این 
مجسمه ها متفاوت است و به هنرمندان 
موضوع خاصــی ندادیم و درخواســت 
کردیم آثار دارای فضای شــاد و روحیه 
بخش باشند.وی با اشاره به رشد تعداد 

نمادها افزود: تعداد نمادها در استان اصفهان طی چند ماهه اخیر افزایش داشته  است. سردیس 
شهید خرازی و شهید سردار قاسم سلیمانی،  سردیس استاد کیاست پور، سردیس استاد هاشمی 
و نماد پرســتار نمونه هایی از نماد های نصب شده اخیر در استان اســت.کریمی با اشاره به امنیت 
مجســمه ها گفت: در اکثر مکان هایی که مجســمه وجود دارد، دوربین های شهری و ترافیکی نیز 
وجود  دارد. مجسمه ها در شهر هستند و در ارتباط با مردم. نمی توان  به آن ها کاور پوشاند. اگر قرار 
بود مجسمه ها کاور  و قاب داشته باشند، جای آن ها گالری ها و موزه هاست و نه  سطح شهر.دزدی 
و یا زیان وارد کردن به یک مجسمه و سپس دســتگیری فرد مجرم، سودی برای اثر هنری در پی 
نخواهد داشت و موضوع امنیت نماد ها و مجســمه ها باید در بین مردم فرهنگ سازی شود.وی 
ادامه داد: هرسال در هر منطقه ردیفی برای مرمت و ساماندهی نماد ها داریم.مجسمه هایی که در 
اثر شرایط و دالیل مختلف آسیب دیده اند هرساله تعمیر می شوند. امسال 100  مجسمه در استان 

اصفهان تعمیر شدند.

حذف اسناد کاغذی پیش خرید قبر در آرامستان باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از درخواست های شهروندان 
اصفهانی در مراجعه به آرامستان باغ رضوان، پیش خرید قبور اســت که در مواقع الزم بتوانند از آن 
استفاده کنند.علی حاجیان افزود: پیش تر، رویه به این شکل بود که افراد به آرامستان باغ رضوان 
اصفهان مراجعه و محل مدنظر را انتخاب و مدارک مربوطه را به قسمت امور متوفیان ارائه می کردند؛ 
در نهایت سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان پس از انجام تشریفات اداری، نسبت به صدور 
ســند پیش مجوز دفن اقدام می کرد و پس از آن افراد به سازمان آرامستان ها مراجعه و سند خود 
را دریافت می کردند.مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا 
به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، همچنین کاهش ترددهای غیرضروری، 
ترافیک و جلوگیری از اتالف وقت و صرفه جویی در هزینه ها، ارائه خدمات الکترونیکی در اولویت 
قرار داده شــد و در نخســتین قدم، صدور اســناد پیش مجوز دفن )پیش خرید قبور( به صورت 

الکترونیکی اجرایی شد.
وی ادامه داد: پس از مراجعه افراد به آرامســتان و انجام مراحل اداری، یک لینک اینترنتی برای 
اشخاص ارسال می شود که از این طریق و بدون نیاز به مراجعه چندباره حضوری می توانند با وارد 
کردن شماره ملی و شماره ســند در وبگاه اینترنتی سازمان آرامســتان ها سند پیش مجوز خود را 
مشــاهده کنند.حاجیان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم به صــورت الکترونیکی از اولویت 
سازمان آرامستان هاست، گفت: در اقدامات بعدی ســایر خدمات این سازمان که الزام به حضور 

اشخاص نداشته باشد به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد و این رویه را ادامه می دهیم.

در سال های گذشــته این جمله بار ها شنیده  سپیده صالحی
شــده: »حال گردشــگری اصفهــان خوب 
نیست«.اصفهانی که قطب گردشگری بود، سال هاست با مشکالت کوچک و 
بزرگی محاصره شده و البته کرونا بر مشکالت قبلی افزوده است.پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، اما با تجربیات فراوانی برای فعاالن 
حوزه گردشگری اصفهان همراه بود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: بدون شک پانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشگری و صنایع وابســته نقطه عطفی در تاریخ گردشگری ایران 
است، چون وفاق و همدلی شــکل گرفته در برگزاری آن، مسیر بالندگی این 
صنعت را هموارتر خواهد کرد.به گفته علیرضا ایزدی، تجربه اصفهان در این 
رویداد بســیار موفق بود و تغییر رویکرد و افزایش محتوای فاخر در ارائه به 
گردشگران داخلی و خارجی مشهود بود. از دیگر نقاط قوت غرفه اصفهان در 
نمایشــگاه، چیدمان متفاوت و غرفه آرایی خاص بود که حکایت از همدلی 
بخش خصوصی و دســتگاه های دولتی دارد. مدیرکل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان، اظهار کرد: هدف اصلی ما تبدیل شدن به 
قطب پرقدرت و جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی و میزبانی شایسته 
از آنان است. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: در حوزه تجاری سازی و بازاریابی محصوالت مرتبط با گردشگری تا 

قبل از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران کار علمی و تخصصی 
جدی نشده بود، اما در این دوره از نمایشگاه نخستین بار شاهد بودیم حول 
یک نشان و نام مشــخص فعالیت های حوزه گردشگری به بازدیدکنندگان 
معرفی می شد.وی اظهار کرد: »داستان های نهان«ایده ای خوب و بجا برای 
اصفهان بود، چون اصفهان سرشــار از داستان های ناگفته ای است که حتی 
اصفهانی ها از آن بی خبر هستند. به گفته نماینده مردم اصفهان، این استان 
بیشترین ظرفیت و مزیت را در گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع 
دستی و هنر در کشور دارد و ریل درستی هم برای توسعه اش انتخاب شده، 

اما همه گیری کرونا حرکت بر این ریل را کند کرده است.

همکاری بخش خصوصی و دولتی برای رشد گردشگری
مریم هدائیان، مدیر تور و سفر های شرکت توسعه گردشگری که از نمایندگان 
اصفهان در نمایشــگاه بین المللی تهران بود، گفت: امسال اولین بار بخش 
خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گرفتند و همه تالش کردند تا اسم اصفهان 
را مطرح کنند.این فعال حوزه گردشــگری اظهار کرد: معتقدیم که اصفهان 
فراتر از غرفه و یک پاویون )کوشک( موفق در نمایشگاه بود؛ ما به دنبال دو 
هدف بزرگ جذب مسافر و جذب سرمایه گذار بودیم.هدائیان درباره طرح 
»داستان های ناگفته« گفت: آنچه که اصفهان را اصفهان می کند قصه ها و رموز 

نهان در آثار باســتانی، خوراک و صنایع دستی است. این قصه ها هستند که 
به مخاطب حس می دهند و می توانند باعث جذب مسافر شوند تا اصفهان 
واقعی را درک کنند.به گفته وی، اولین بار بود که پاویونی تورمحور در نمایشگاه 
گردشگری فعالیت می کرد و برای این منظور از ۶ راهنمای گردشگری دعوت 
کردیم تا ما را همراهی و بهترین توضیحات را به بازدیدکنندگان ارائه کنند. در 
پایان توری که برای بازدیدکنندگان در نظر گرفتیم آینده اصفهان را به سرمایه 
گذاران نشان داد.هدائیان که از واکنش بازدیدکنندگان راضی بود،ادامه داد: 
بسیاری می گفتند »آفرین به اصفهان که همیشه پیشرو بوده و هست« یا 
این جمله که »مسئوالن استان ما باید اتحاد و همدلی را از بخش خصوصی 
و دولتی اصفهان یاد بگیرند« بســیار شــنیدیم.به گفته وی، مدیران ارشد 
وزارتخانه میراث فرهنگی، مهمانان ویژه خود را به غرفه اصفهان می آوردند و 

به عنوان غرفه شاخص به آنان معرفی می کردند.

معرفی باغ شهر صفوی در نمایشگاه گردشگری
یکی از شهرستان هایی که در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران حضور 
داشت نجف آباد بود که با عنوان »باغ شهر صفوی« در نمایشگاه به معرفی 
داشــته هایش پرداخت. به گفته مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نجف آباد، در غرفه این شهرستان از طریق تولیدات تصویری )نماهنگ و تیزر 
و..(، منابع مکتوب )کتب تخصصی معرفی شــهر، کتابچه، جزوه، کاتالوگ 
و..( و ارتباط چهره به چهره،  معرفی حضوری و مجزا، ظرفیت های گردشگری، 

تاریخی، طبیعی و مذهبی شهر نجف آباد معرفی شد.

شرکت سه شهرداری از یک شهرستان در نمایشگاه گردشگری
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لنجان گفت: با حضور 
شهرداری های زرین شــهر، باغبادران و چرمهین، در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری تهران تنها شهرســتانی بودیم که از سه شهرداری 
نماینده داشــتیم. احمد فتحی ادامه داد: رونمایــی از راهنمای جاذبه های 
گردشگری باغبادران و چرمهین و بسته بندی سوغات باغبادران از اتفاقات 
خوب غرفه های شهرستان لنجان در نمایشگاه بود.مهارت پخت پولکی رسی، 
میراث ناملموس باغبادران است که به ثبت ملی رسیده است. به گفته رییس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی شهرستان لنجان، چند 
بســته بندی متنوع و کاربردی برای این میراث ناملموس، طراحی و در این 
دوره از نمایشگاه رونمایی شد.فتحی افزود: نکته جالب این بود که بسیاری 
از بازدید کنندگان نمی دانستند مهارت پخت پولکی رسی باغبادران خاص و 
با دیگر مناطق متفاوت است، اما گفتن همین جزییات است که باعث ایجاد 
تفاوت ها و دیده شدن مهارت می شــود.به گفته وی؛ رونمایی از طرح جامع 
سرمایه گذاری و توسعه منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلوالک چرمهین 
از دیگر اتفاقات مهم در این دوره از نمایشگاه بود؛ غرفه زرین شهر نیز در ارائه 
محتوای دیجیتال فعال ظاهر شد.نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، 
شــروع خوبی بود برای راهی که می تواند گردشــگری اصفهان را به جایگاه 
شایسته خود برساند، حال نوبت اســتفاده از تجربیات و اجرایی کردن همه 

طرح ها و ایده هاست.

همزمان با چهل وسه سالگی انقالب صورت گرفت؛

گشایش نمایشگاه عکس طبیعت ناژوان در اصفهان
همزمان با دهه مبارک فجر، نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره عکس طبیعت ناژوان در گالری نقش 
خانه اصفهان برپاست.در این نمایشگاه، 44 قطعه عکس رنگی در ابعاد ۵0 در ۷0 با موضوع طبیعت 
ناژوان تا 22 بهمن در گالری نقش خانه اصفهان برای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشته شده 
است.این نمایشگاه با همکاری حوزه هنری استان اصفهان و کانون عکس، انجمن مطبوعاتی اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و طرح ساماندهی ناژوان برپا شده است.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت صبح 10 تا 1۹ همه روزه به جز روز های 

تعطیل به گالری نقش خانه واقع در خیابان آمادگاه، روبه روی مهمانسرای عباسی مراجعه کنند.

باحضور فرماندار اصفهان؛

  ساختمان دهیاری و  شورای اسالمی روستای روران
افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان ، طی آیینی با حضور محمدعلی احمدی عصر چهارشنبه 
و همزمان با دومین روز از ایام ا... مبارک دهه فجر ، ساختمان شورای اسالمی روستای روران بخش 
مرکزی افتتاح و به بهره برداری رسید.فرماندار اصفهان طی سخنانی ضمن گرامیداشت  ایام مبارک 
دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی  و تبریک حلول ماه پر خیر و پرکت رجب، 
با تشریح و تبیین شــخصیت و راه امام راحل و بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی گفت: برای درک و 
شناسایی بهتر انقالب اسالمی بایســتی به  تبیین و راه و هدف حضرت امام خمینی)ره( پرداخته 
شود.احمدی افزود : امام)ره( در مقطعی از تاریخ به مبارزه با رژیم استکبار ستمشاهی پرداخت  که  
کسی را در این مسیر همراه خود نداشت  و به واســطه تدوین راه و مسیر نورانی الهی توانست همه 
را همراه خود کند.وی، ایمان به خدا و باور مردمی را مهم ترین عوامل موفقیت حرکت امام راحل در 
مسیر الهی بیان داشت و اظهار داشت :امام خمینی)ره( توانستند با توکل به خدا ، تدوین راه و مسیر 
الهی و با اصل قرار دادن مردم ، بر نظام ستم شاهی غلبه کنند.فرماندار اصفهان، انقالب اسالمی را 
نشــأت گرفته از راه و تفکر حضرت امام خمینی)ره( که همانا مسیر نورانی الهی است، بیان داشت 
و افزود: بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز جوانان این مرز و بوم در تمامی عرصه ها به ویژه 8 سال 
دفاع مقدس حضوری با اقتدار و عزتمندانه ای از خود نشان دادند و در مقابل دشمنان اسالم و انقالب 
ایستادند. ایشان، مسیر و راه امام)ره( را راه عدالت ، راه اســالم ، راه استقامت ، راه عمل به قرآن و 
راه خدمت به مردم عنوان کرد و اظهار داشت : یقینا راه سعادت و درست برای خدمتگزاران به مردم 
چیزی جز راه امام راحل ،شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری نیست. الزم به ذکر است ساختمان 
دهیاری و شورای اسالمی روســتای روران با زیربنای ۵20 متر مربع و اعتباری بالغ بر 20  میلیارد 

ریال  افتتاح و به بهره برداری رسید.

 برگزاری سومین همایش فلسفه سیاسی و گام دوم
انقالب اسالمی

سومین همایش فلسفه سیاسی و گام دوم انقالب اسالمی در شهرستان شاهین شهر برگزار شد. 
رییس شورای اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با رهبری داهیانه معمار کبیر انقالب 
اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( انقالب اســالمی با ظهور خود نورانیتی خاص را به سراسر 

عالم تاباند که همه در پرتوی آن فیض یافتند.
علی صالحی این موضوع را در ســومین همایش فلسفه سیاسی و گام دوم انقالب اسالمی عنوان 
کرد و گفت: امیدواریم ایــن همایش بینش و بصیرت واالیی به ما هدیه کنــد تا راه و هدف خود را 
بیش از پیش در گام دوم انقالب اسالمی پیدا کرده و شرمنده امام راحل و شهدای گرانقدر نشویم.

با مسئولان

خبرخوان

چشم اصفهان به موزه 
هنرهای ملی روشن شد

خبر روز

موزه ملی هنرهــای اصفهان، بــا 320 اثر از 
هزاره هــای پیش از تاریخ تــا دوران معاصر، 
همزمان بــا دهه فجــر و با حضــور رییس 
بنیــاد مســتضعفان، به صــورت رســمی 
افتتاح شد.حشــمت ا... قنبــری، مدیر امور 
برنامه ریزی و توســعه خدمات موزه ای بنیاد 
مستضعفان در این باره گفت: فرآیند اجرایی 
موزه ملی هنرهــای اصفهان از شــهریورماه 
در اصفهان آغاز شــد و همزمان فرآیندهای 
طرح موضوع، محتوا، طرح نمایش، انتخاب 
آثار،اصالت ســنجی و مرمت آثار نیز در تهران 
انجام شد.وی ادامه داد: پس از آماده سازی 
آثار هنری و تجهیزات الزم برای نگهداری آن ها 
در تهران، عملیات چیدمان مــوزه در دی ماه 
آغاز شد و  امروز، موزه ملی هنرهای اصفهان 
به صورت رســمی افتتاح شد. قنبری با اشاره 
به ساختمان موزه اظهار کرد: این بنا با قدمت 
100 تا 120 سال متعلق به دوران قاجار بوده که 
در دوران پهلوی اول، ســاختمان فعلی موزه 
به مســاحت 2800 مترمربــع در آن احداث 
می شود و پس از فرآیند مرمت، آماده سازی و 
تجهیز به سیستم های الزم، آماده بهره برداری 
شد. مدیرامور برنامه ریزی و توسعه خدمات 
موزه ای بنیاد مستضعفان درباره آثار این موزه 
توضیح داد: 320 اثر هنری از هزاره های پیش 
از تاریخ تا دوران معاصر در ۷ گــذر و 18 اتاق 
این موزه نگهداری می شــود. قنبری با بیان 
اینکه در اصفهان از 40 تا ۵0 هزار ســال پیش 
آثار تمدنی وجــود دارد، گفــت: در  این موزه 
آثاری از  دوران پارینه سنگی و نوسنگی شامل 
ابزار اولیه، ابزارآالت سنگی و فلزی، تزئینات 
اولیه،  سفالینه ها، مسکوکات، یک کلکسیون 
بی نظیر و ارزشــمند از آثار الکی، رزم افزارها و 
جنگ افزارهای تاریخی بــه نمایش درآمده 
اســت. وی افزود: همچنین آثار شــاخص 
هنرمندان اصفهانــی از میرزاآقا امامی، میرزا 
باباجان و مصورالملکی تا هنرمندان  معاصر از 
جمله استاد فرشچیان، ناهاپتیان، آثار قلمزنی، 
خاتم، میناکاری و سبک های مختلف نقاشی 
از هنرمندان اصفهانی در این موزه در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفته است.

در نشســت تخصصی گرافیک با موضوع »بررســی هنر گرافیک در چهار 
دهه گذشته« که پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه، در عمارت تاریخی سعدی 
اصفهان برگزار شــد، ضمن نمایــش آثار محمد موحدیــان عطار، طراح و 
گرافیست و خوشــنویس پیشکســوت اصفهان در چهار دهه گذشته، آثار 
وی و سایر هنرمندان پیشکسوت انقالبی به لحاظ کیفی و موضوعی مورد 

بررسی قرار گرفت.
در این نشســت، محمد موحدیان عطار، طراح و گرافیست و خوشنویس 
پیشکسوت اصفهان با اشــاره به چگونگی آغاز فعالیت های خود در زمینه 
هنر گفت: نه رشته تحصیلی من هنر بوده است و نه قبل از بهمن سال ٥٧ 
فعالیت هنری داشتم. من در رشته مهندسی مکانیک در دانشکده علم و 
صنعت تحصیل کرده ام اما از ابتدای کودکی به کار هنر به خصوص نقاشــی 
آبرنگ عالقه مند بوده ام که متاسفانه در آن زمان شرایط برای پرداختن به 
هنر برای من فراهم نشد تا اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی احساس 
کردم شرایطی فراهم شده تا بتوانم دغدغه های هنری خود را در قالب خلق 
آثار گرافیکی ابراز کنم، البته بعدها به این موضوع پی بردم که به این سبک، 

کار گرافیکی گفته می شود.
وی ادامه داد: به واســطه فعالیت سیاســی که در آن زمان داشــتم این 
دغدغه های سیاســی نیز به صورت کار گرافیکی در نخســتین آثار هنری 
من ظهور و بروز پیدا کرد. طی چهار ماه منتهی به پیروزی انقالب اسالمی، 
اعتصاب ها و راهپیمایی هایی گســترده در اصفهان برقــرار و حتی بعد از 
پیروزی انقالب برای مدتی کســب وکارها از رونق افتــاده بود. در آن زمان 
یعنی بین سال های ٥٧ و ٥٨ در دفتر شرکت تجاری صنعتی که با دوستان 
همفکر خود تاسیس کرده بودیم این اندیشه ها و دغدغه های سیاسی را به 

صورت طرح های گرافیکی روی کاغذ آوردم.

مجموعه »فریاد انقالب« شامل 60 اثر گرافیکی
موحدیان گفت: در سالگرد انقالب در ســال 13۵۹ یک نمایشگاه در مرکز 
کاخ جوانان سابق در اصفهان )که اکنون به آسایشگاه جانبازان در خیابان 
مطهری تغییریافته است( برگزار شد که مسئول آن به من پیشنهاد برگزاری 
نمایشــگاهی از آثارم را داد؛ به این ترتیب تعدادی اثر طراحی کردم که در 
مجموعه »فریاد انقالب« منتشر شد که شــامل حدود ۶0 اثر است و همه 
آن طراحی ها را با کمترین ابزار، یعنی کاغذ A4 و دورنگ ماژیک مشــکی 
و قرمز انجام دادم. وی افزود: بعد از آن نمایشــگاه، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی که آن زمان با نام اداره فرهنگ و هنر فعالیت می کرد، پیشنهاد کرد 
که به ما امکانات الزم را ارائه کند و ما این مجموعه را تکمیل کنیم. به ترتیب 
از سوی اداره فرهنگ و هنر، فضایی را در هنرستان هنرهای زیبا در اختیار 
ما قراردادند و بر اســاس مطالعاتی در زمینه نهضت حضرت امام خمینی 
)ره( از سال ٤٢ و فرازهایی از اتفاقاتی که در آن دوران رخ داده بود، آثاری را 
در قالب طرح های گرافیکی آماده کردیم. این مجموعه بین سال های ٦٠ تا 
٦٥ سه بار در موزه آزادی، تاالر وحدت و فرهنگسرای نیاوران و همچنین در 

نقاط مختلف کشور نمایش داده شد.

آثار گرافیکی دوران انقالب بر تصویر متمرکز بود
همچنین حامد مغروری، گرافیســت، و مدرس دانشگاه و طراح پوستر با 
اشاره با تاریخچه پوسترســازی و گرافیک در ایران پیش از انقالب و تاثیر 
شــور انقالبی بر مردم و هنرمندان آن زمان، اظهار کــرد: پیش از پیروزی 
انقالب نیز تجربه پوسترســازی و کارهای سفارشی در ایران وجود داشت، 
اما در ایام انقالب بسیاری از این طرح ها توسط مردم و هنرمندان به صورت 
خودجوش و غیرسفارشــی طراحی شــدند.وی افزود: از نخســتین آثار 
گرافیکی در آن زمان می توان به دیوارنویســی هایی اشــاره کرد که توسط 
مردم و بسیجی ها و به صورت های مختلف و به وسیله اسپری و شابلون ها 
مانند شابلون های تصاویر افراد سرشناس از جمله امام خمینی )ره( اجرا 

می شدند.
مغروری با اشاره به مطالعات خود در رشته گرافیک گفت: گرافیک نسبت 
به دیگر رشته های هنرهای تجسمی در ایران، از دل رشته نقاشی بیرون آمد 
و به خاطر استفاده از روش های تکثیر که در آن زمان وجود داشت به سمت 
تکنیک هایی مانند »اوزالیدها، چاپ ســیلک« و ســایر روش ها حرکت 
کرد تا امکان تکثیر این آثار فراهم شــود. مغروری با مقایســه آثار هنری 
گرافیک و طراحی پوسترهای انقالبی در کشــور ایران با سایر کشورهایی 
که انقالب و تاثیر آن را بر ســبک های هنری تجربه کرده اند، تصریح کرد: 
تمرکز اصلی در طراحی های ایرانی بیشــتر در تصویرسازی و کمتر بر روی 

نوشته ها متمرکز بود.
در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از محمد موحدیان عطار، پیشکسوت 
هنر گرافیک اصفهــان، کتاب »تمبر یادبود: آثــار کارگاه یک روزه تولید اثر 
با موضوع دهه فجر انقالب اســالمی« که توســط خانــه گرافیک اصفهان 
گردآوری شده است رونمایی شد.عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه آثار 
گرافیک دوران انقالب می توانند از دوازدهم تا بیست ودوم بهمن ماه ساعت 
١٠ الی ١٩ به عمارت تاریخی ســعدی اصفهان، واقع در خیابان استانداری 

گذر سعدی مراجعه کنند.

در نشست تخصصی گرافیک انجام شد؛

بررسی هنر گرافیک طی چهار دهه گذشته

آوازه نصف جهان در نمایشگاه بین المللی گردشگری هم پیچید؛

گردشگری اصفهان نیازمند بازاریابی اصولی
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شهرستان بروجرد که در بین گردشگران و مسافران داخلی 
و خارجی، به بهشت گردشگری ایران شهرت یافته ، یکی از 
زیباترین شهرهای غرب ایران و در استان لرستان است که با 
فرهنگ غنی و میهمان نوازی بی نظیر ساکنینش در کنار آثار 
باستانی، جاذبه های طبیعی و دیدنی های منحصربه فرد و کم 
نظیر، گزینه  مناسبی برای مسافرت و بازدید در ایام مختلف 
سال، به ویژه فصل بهار و روزهای پرطراوت و سرشار از شوق 
نوروز است. این شهرســتان در منطقه ای کوهستانی رشته  
کوه های زاگرس قرار گرفته و دومین شهر پرجمعیت و بزرگ 
استان لرستان را تشکیل داده است. در شهر بروجرد و پیرامون 
این منطقه  جالب و دیدنی، آثار باســتانی متعددی از جمله 
تپه های باستانی مشاهده می شود که برخی از تاریخ نگاران 
و باستان شناسان قدمت آن ها را از دوران قبل تاریخ تا عصر 

امروز، تخمین زده اند.
تپه قرق: یکــی از قدیمی تریــن ترین آثار باســتانی در 
شهرستان بروجرد، تپه ای است تاریخی که از آن به »تپه قرق« 
یاد می شود. این تپه  در روستای »قرق« از توابع شهرستان 
بروجرد قرار دارد.به اعتقاد برخی از مورخان و باستان شناسان، 
این اثر تاریخی دارای پیشینه ای متعلق به عصر مس یا همان 
عصر نوسنگی در هزاره  پنجم و چهارم قبل از میالد است و آن 

را مهم ترین تپه  باستانی در شهرستان بروجرد معرفی کرده اند. 
آثار تاریخی همچون تک  سفال هایی که قدمت برخی از آن ها 
بالغ بر پنج هزار سال و برخی دیگر متعلق به دوران حکومت 

اشکانیان است، در این منطقه کشف شده است.
مسجد جامع بروجرد: مسجدی با پیشینه ای متعلق به قرن 
سوم هجری قمری در شهرستان بروجرد قرار دارد که به نام 
»مســجد جامع بروجــرد« شــناخته می شــود و عنوان 
قدیمی ترین مسجد در غرب کشور را به خود اختصاص داده 
اســت. به نظر می رســد که این عمارت مذهبی روی زمین 
آتشکده ای ساخته شده و ارتفاع گنبد آن از زمین نزدیک به 20 
متر است. جالب است بدانید که این مسجد در گذشته و در 
ابتدای ساخت بدون گلدسته احداث شده و آن ها را در اوایل 
قرن 13 هجری قمری به این مسجد اضافه کرده اند. یکی از 
زیبایی های این مسجد، وجود منبری است متشکل از ۹ پله  

چوبی که روی آن چند بیت زیبا، کنده کاری شده است.
خانه  تاریخی کمال الدین طباطبایی: یکی از جاهای دیدنی 
بروجرد، خانه ای زیبا و تاریخی به نام »خانه  کمال الدین نبوی 
طباطبایی« است که پس از فروش به اداره  میراث فرهنگی، 
امروزه به موزه  اسناد،تنها موزه  شهر بروجرد تبدیل شده است. 
به نظر می رســد که این بنای تاریخی به همت »حاج میرزا 

ابوتراب« از نوادگان آیت ا... محمد طباطبایی )جد ســادات 
طباطبایی بروجرد(، برای فرزندش »آقــا کمال« یا »حاج 
اســحق« خریداری شــده اســت. این بنا متعلق به دوران 
حکومت قاجاریان اســت و از 3 طبقه، یــک حیاط بزرگ، 
چندین شبستان، یک شاه نشــین و چند تاالر تشکیل شده 

است.
پل قلعه حاتم بروجرد: در فاصله  پنج کیلومتری بروجرد و 
در شمال غربی این شهرستان، پلی قدیمی قرار دارد که به نام 
»قلعه حاتم« شهرت یافته است. از ویژگی های بارز این پل 
نسبت به دیگر سازه های همانند، نوع کاربری آن است که با 
آن ها متفاوت اســت؛از ویژگی های بارز احــداث »پل قلعه 
حاتم« بروجرد نســبت به ســایر پل ها عالوه بر تردد مردم، 
انتقال آب شرب اســت.چرا که عالوه بر تردد مردم، به دلیل 
انتقال آب شرب رودخانه  باال دست روستا به شهر بروجرد نیز 
طراحی و ساخته شده و در فضای پیرامون آن می توان به دلیل 
حضــور طبعیــت زیبــا و چشــم نواز دشــت ، منظــره ای 
دوست داشتنی و بکر را تماشا کرد. قدمت پل »قلعه حاتم«، 
متعلق به دوران سلطنت پهلوی و سال 1313 هجری شمسی 
است که روی رودخانه  باغ شاه از شــاخه های رود سزار، بنا 

شده است.

آشپزی
رولت 

سیب زمینی
مواد الزم: سیب زمینی یک کیلوگرم، خیارشور خرد شده یک 

لیوان، هویج 3 عدد، ذرت یک لیوان، سیر رنده شده یک قاشق چای خوری، 
جعفری خرد شده نصف لیوان، ماست چکیده یک پیاله ماست خوری، سس 

مایونز 3 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به میزان الزم، کره یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه: سیب زمینی پخته را آبکش و پس از خنک شدن پوره کنید. کره آب شده را به پوره سیب 

زمینی اضافه کنید و خوب هم بزنید. روی بخشی از میز یا صفحه کار سلفون بکشید یا یک کیسه فریزر  را باز 
کنید و روی میز پهن کنید. حاال پوره سیب زمینی را روی سلفون کامال پهن و با دست خوب صاف کنید تا همه 

قسمت ها یکسان باشند. ماست چکیده، سس مایونز، سیر رنده شده، نمک و فلفل سیاه را با هم مخلوط کنید و 
روی سیب زمینی بریزید. با لیسک یا ته قاشق کامال ماست را روی همه قسمت های سیب زمینی پخش کنید.

 در مرحله بعد هویج رنده شده را که از قبل حدود 5 دقیقه در ماهی تابه بدون روغن تفت داده اید، روی 
سطح سیب زمینی بریزید؛ سپس برای الیه دوم خیار شور نگینی خرد شده را اضافه کنید و در الیه آخر 
ذرت را روی مواد بریزید. در این مرحله لبه کیسه فریزر یا سلفون را خیلی آرام بلند کنید و به کمک همان 

سلفون سیب زمینی و مواد روی آن را تا انتها رول کنید. حاال رولت را با همان سلفون داخل یک 
سینی یا بشقاب قرار بدهید و سینی رولت را به مدت 4 تا 5 ساعت داخل یخچال بگذارید. 

بعد از گذشت این زمان خیلی آرام سلفون را از رولت جدا کنید و رولت را دوباره داخل 
یخچال بگذارید تا یک روز کامل بماند؛ سپس رولت را از یخچال خارج کنید و 

به صورت حلقه ای برش بزنید. برش ها را داخل ظرف سرو بچینید 
و روی رولت ها را با جعفری خرد شده تزیین کنید. 

در سفر به بروجرد از کجا دیدن کنیم؟

فرشته حسینی در نمایی جنگی از فیلم »دسته دختران« ماهان؛ فیلمی برای کودکان مبتال به سرطان
نخستین تصویر از ایفای نقش فرشته حسینی در فیلم سینمایی »دسته 
دختران«، تازه ترین ساخته منیر قیدی به تهیه کنندگی محمدرضا 
منصوری رونمایی شد.فرشته حسینی در این فیلم سینمایی، ایفاگر 
نقش دختری رزمنده در دل روزهای آغازین جنگ است.»دسته 
دختران« از جمله آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره 
فیلم فجر است. نیکی کریمی یکی دیگر از بازیگران این فیلم است که او هم 
نقش دختری رزمنده در دل روزهای آغازین جنگ را بازی می کند.

حمید شاه حاتمی در اولین حضورش در سینما سراغ ساخت یک سوررئال 
رفته و فیلمی را با عنوان »ماهان« برای کودکان مبتال به سرطان ساخته 
است.»ماهان« نخستین تجربه حمید شاه حاتمی فرزند علی 
شاه حاتمی، فیلمساز ایرانی ا ست. وی در اولین حضورش در سینما 
سراغ ساخت یک سوررئال رفته؛ از عالقه به تئاتر تا نحوه مواجهه اش با 
سرطان که ما را به جهان تازه ای می برد. بازگشت همایون ارشادی با فجرچهلم 
پس از یک غیبت طوالنی از نکات جالب توجه »ماهان« است.

طی چهارسال گذشــته بیش از 700 نقطه از تاسیسات و اماکن آبفای استان 
اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته و 63 نقطه  از لحاظ دستورالعمل های پدافند 
غیرعامل سطح بندی شده اند. مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و 
HSE آبفای استان اصفهان گفت: طی سال های اخیر به منظور پیشگیری از 
بحران و مقابله با تهدیدات احتمالی، تاسیسات و اماکن شرکت به چهار درجه 

حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت درجه بندی شده اند.
ابراهیم محمدی با اشاره به این که آبفای استان اصفهان از طریق سیاست های 
جامع پیشــگیری، آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبــه و کاهش اثرات و 
پیامدهای نامطلوب حوادث را دارد بر لزوم مدیریت قبل، حین و بعد از بحران 
تاکید کرد و گفت: در دفتر مدیریت بحران، پدافنــد غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان، تدابیر الزم و تدوین ســناریوهای مناسب در زمینه مدیریت 
قبل از بحران، از طریق پیش بینی ادوات، تجهیزات و برخورداری از نیروهای 

متخصص جهت مقابله با بحران های احتمالی  انجام می گیرد.
وی افزود: با فرماندهی و کنترل عوامل بحران زا، مدیریت حین بحران انجام 
می شود و مدیریت بعد از بحران نیز از طریق ارزیابی چالش ها، کمبودها و ارائه 

راهکارهایی در جهت رفع نواقص صورت می گیرد.
محمدی با اشــاره به راه اندازی انبار مدیریت بحران صنعت آبفای کشور در 
اصفهان اعالم کرد: به منظور خدمت رسانی به مردم و امدادرسانی مطلوب به 
آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشور، اولین مرکز مدیریت 

بحران صنعت آبفای کشور در استان اصفهان راه اندازی شده است.
مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان 
در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت انجام مطالعات پدافندی در اجرای 
پروژه ها اشاره کرد و گفت: مطالعات مناسب به منظور آمادگی های الزم برای 

مقابله و کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی 
از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی، ســرمازدگی، آلودگی هوا و حوادث انسان 

ساخت،  به صورت مستمر اجرا می شود.
وی عنوان کرد: به منظور کاهش آسیب پذیری، افزایش تاب آوری ،کمک به 
پایداری سیستم و شناخت تهدیدها، تمام دستورالعمل های پدافند غیرعامل 

در اجرای طرح های آب و فاضالب در سطح استان اصفهان لحاظ می شود.
مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان 
اعالم کرد: مرکز HSE  این دفتر نیز در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
فعالیت می کند به طوری که ساالنه معاینات ادواری کارکنان، بررسی مشاغل 
سخت و زیان آور و برگزاری کمیسیون پزشکی کارکنان از سوی این دفتر  انجام 
می شــود. وی به اقدامات  دفتر HSE  در زمان شــیوع ویروس کرونا اشاره 
کرد و گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون به صورت ماهانه بسته های 
بهداشتی شامل ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی کننده با هدف رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی میان کارکنان  توزیع می شود.
محمدی ادامه داد: این دفتر همچنین بر اساس دستورالعمل ها، نظارت کاملی 
بر رعایت نکات ایمنی در اجرای طرح های آبفا در سطح استان انجام می دهد. 
وی به برخی از  اقدامات مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان در سال1400 اشاره کرد و گفت: در سال جاری مانور لحظه صفر 
و مقابله با حوادث محتمل طبیعی،  مانور پیشــگیری و مقابله با مخاطرات 
ناشی ازحمل، نگهداری و استفاده از گاز کلر در تصفیه خانه باباشیخعلی، مانور 
خود حفاظتی در ستاد مرکزی و مناطق خودگردان، رزمایش سراسری تست 
آماده به کاری مولدهای برق اضطراری برگزار شد  و معاینات پزشکی ادواری 

کارکنان نیز در حال انجام است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان جهت بازدید میدانی و پیگیری مشــکالت 
ارتباطی تیران و کرون، به این شهرستان سفر کرد. اسماعیل قربانی در این سفر 
یک روزه به همراه استاندار و جمعی از مدیران استانی به رغم شرایط ناپایدار 
جوی، ضمن بازدید میدانی از مناطق مختلف این شهرستان، به پرسش ها و 
دغدغه های مخابراتی اهالی این شهرستان پاسخ داد و دستور پیگیری و رفع 

هر چه سریع تر درخواست ها و مشکالت موجود ارتباطی را صادر کرد.
گفتنی است؛ ســید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان که به سفر شهرستانی 
تیران و کرون رفته اســت با وجود آنکــه به علت بارش برف، امــکان تردد با 
خودرو در روســتای دره بید نبود با پای پیاده به اتفاق مدیران و تیم همراه به 
دیدار مردم این روستای محروم و خانواده شــهیدان رضایی و عبدالرضایی 
رفت. شهرســتان تیران و کرون در 51 درجه ۹0 دقیقه طول جغرافیایی و 32 

درجه و 42دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع 1640 متری از ســطح دریا واقع 
شده است.این شهرستان در 45 کیلومتری اصفهان واقع شده و از جنوب غربی 
به استان چهارمحال بختیاری، از شرق و شمال به شهرستان نجف آباد، از غرب 
به شهرســتان های فریدن و چادگان، از جنوب به شهرستان لنجان محدود 

می شود و دارای هوایی نسبتا معتدل و زمستان هایی سرد است. 
عبور جاده های اصفهان به اســتان های مرکزی ، خوزستان، لرستان و غرب 
کشور و همچنین جاده به استان چهار محال و بختیاری در جنوب شهرستان 

باعث رونق شهرستان شده است. 
ایجاد کارخانه های سنگبری متعدد در رضوان شهر از توابع شهرستان تیران و 
کرون و همچنین توسعه منطقه صنعتی شهر تیران باعث ایجاد هزاران شغل 

برای مردم منطقه شده است.

رییــس برنامه ریــزی و کنتــرل حمل محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: در ســال ۹۹ رکورد جدیدی را در حمل و جابه جایــی 7.8 میلیون تن 
محصول به مقصد مشــتریان به دســت آوردیم؛ اگر تولید دچار نوســان 
شده و محدودیت هایی بر آن اعمال شــود، این موضوع خودش را در مقدار 
محصول نهایی و حمل کاال نشــان می دهد. مجید فخاری اظهار کرد: در این 
واحد همان طور که از عنوان آن مشــخص است، برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت انجام می شــود؛ وظیفه تحویل به موقع کاال به مشتریان 
داخلی و خارجی به عهده این واحد اســت و ما و همکاران مان همه تالش 
خود را برای تحقق این موضــوع انجام می دهیم. وی افــزود: محصوالت 
پس از تولید، آماده سازی شــده و درصورتی که ازنظر کیفی و تجاری دارای 
محدودیت  نباشند، در اختیار ما قرار می گیرند تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
آن را در اختیار مشــتریان خود قرار دهیم. با توجه به درخواست مشتریان، 
اگر مشتری از امکانات ریلی برخوردار باشد، محصول به صورت ریلی ارسال 
می شود و درصورتی که این امکان فراهم نباشد، از طریق جاده این کار صورت  
می گیرد. حدود 85 درصد از حمل بار برای مشتری از طریق جاده و حدود 15 
درصد نیز از طریق خطوط ریلی انجام می شود. رییس برنامه ریزی و کنترل 
حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: در سال ۹۹ رکورد جدیدی را 
در حمل و جابه جایی 7.8 میلیون تن محصول به مقصد مشتریان به دست 
آوردیم؛ البته حمل محصوالت تاثیرپذیر از شرایط تولید است و اگر تولید دچار 
نوسان شود ، محدودیت هایی بر آن اعمال می شود و این موضوع خودش را 

در مقدار محصول نهایی و حمل کاال نشان می دهد.

ارسال کاال برای 3 هزار مشتری در سراسر کشور
وی بیان داشت: در قسمت ریلی همکاری های خوبی را با واحد حمل ونقل 
و پشتیبانی داریم؛ محصوالت تقریبا در همه اســتان ها برای حدود 3 هزار 
مشتری ارسال می شود. مشتریان صادراتی نیز بخشی از کاالی حمل شده را 
دریافت می کنند. تحویل کاال برای این دسته از مشتریان روی عرشه کشتی، در 
گمرکات مرزی یا به صورت ترانزیتی در خارج از کشور انجام می شود.رییس 
برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در سال 
۹۹ محدودیت هایی در تولید ایجاد شد که افت تولید و در نهایت افت نسبی 

حمل را به دنبال داشته است. تالش ما و همه همکاران مان در فوالد مبارکه 
این است که بتوانیم کاهش تولید ناشی از محدودیت های اعمال شده را در 

فرصت باقی مانده از سال جبران کنیم.

حمل 6 میلیون و 140 هزار تن محصول به اقصی نقاط کشور
وی تصریح کرد: طی 4 ماه نخست امســال، حمل، متناسب با تولید روند 
روبه رشدی داشته، ولی به خاطر محدودیت های فصل تابستان که طبیعتا بر 
حوزه تولید تاثیر گذاشت، در زمینه حمل محصول نیز این موضوع محسوس 
بود و عمال برنامه های ابتدای سال دچار چالش هایی شد. امیدواریم تا جایی 
که امکان دارد شرایط تولید با رفع محدودیت ها بهتر شود و در نهایت بتوانیم 
به اهداف سال جاری تا حد ممکن برســیم.فخاری عنوان داشت: در سال 
جاری بالغ بر 6 میلیون و 140 هزار تن محصول به اقصی نقاط کشور و مشتریان 
خارجی ارسال شده است. از ابتدای بهره برداری تاکنون بیشتر از 126 میلیون 
تن محصول ارسال شده که این حجم زیاد ارسال سبب شکل گیری یکی از 
بزرگ ترین ناوگان های حمل ونقل کشور در شرکت فوالد مبارکه شده که از آن 

به عنوان بندر خشک کشور یاد می شود.

فوالد مبارکه؛ عامل اشتغال پایدار در کشور
وی ادامه داد: در نشســتی که اخیرا با معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اصفهان داشتیم، ایشــان به این نکته اشاره کردند که 
اصفهان به دلیل وجود فوالد مبارکه، بزرگ ترین مرکز حمل کاال در کشــور به 
شمار می رود. این موضوع باعث شده صنعت حمل ونقل در این منطقه شکل 
بگیرد و بخش خصوصی در آن فعال باشد. در حال حاضر روزانه بالغ بر هزار 
مکانیسم حمل جاده ای به فوالد مبارکه وارد شــده و حدود 50 واگن نیز در 
این شرکت بارگیری می شود.رییس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه یادآور شــد: فوالد مبارکه به مأمنی برای ایجاد اشتغال 
پایدار در حوزه حمل ونقل تبدیل شــده و رانندگان از کل کشور به آن مراجعه 
می کنند. تعامالت ما و شرکت های حمل ونقل و ارگان ها و نهادهای فعال در 
حوزه حمل ونقل در حمل این حجم زیاد از کاال بی تاثیر نیست و بدون تعامل، 

همراهی، همکاری و هماهنگی این حجم از ارسال امکان پذیر نخواهد بود.

به حداقل رساندن محدودیت های کرونایی بر فروش و حمل محصوالت 
فوالد مبارکه

وی بیان داشت: تا چند سال آینده حجم ارسال ها از فوالد مبارکه به بیش از 10 
میلیون تن خواهد رسید که این آمادگی باید در ناوگان منطقه ایجاد شود تا این 
رشد متناسب با نیازهای فوالد مبارکه صورت پذیرد. برای این کار ما تعامالت 
مختلفی در سطوح مختلف داریم و برای رســاندن محصول به مشتری در 
کمترین زمان تمام تالش خود را می کنیم.فخاری در پایان اضافه کرد: ویروس 
کرونا محدودیت هایی در زمینه فروش و حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
ایجاد کرد. این محدودیت ها در ابتدای کار شدت بیشتری داشت که با تدابیر 
اندیشیده شده و با همکاری نواحی تولیدی، همکاران ما در شرکت فوالد مبارکه 

و سالن اعالم بار منطقه، این تاثیر به حداقل رسید.

مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان:
آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و کاهش پیامدهای نامطلوب آن را داریم

حضور مدیر مخابرات اصفهان در شهرستان تیران و کرون

رییس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:
ثبت رکورد حمل ۷.۸ میلیون تن محصول به مقصد مشتریان
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